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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul 13/04/2017 tarihli ve 7027-5 sayılı Kararı ile, 10.04.2013 tarihinde yapılan denetimlerde, “Bademli 

Köyü Killik Mevkii, Nurdağı, GAZİANTEP” adresinde, 09.02.2006 tarihli ve BAY/654-39/15792 sayılı bayilik lisansı 

kapsamında faaliyet gösteren Baki ULAŞLI - Baki Petrol'ün işlettiği akaryakıt istasyonunda bulunan 27 SE 603 plakalı 

akaryakıt tankerinden alınan motorin numunesine ilişkin olarak, İNÖNÜ PAL tarafından yapılan analiz neticesinde düzenlenen 

13.05.2013 tarihli ve Motorin (2013-0614) sayılı analiz raporuna göre, numunenin ulusal marker seviyesinin geçersiz ve teknik 

düzenlemelere aykırı olduğu, yanısıra, numunenin tağşiş edildiğinin tespit edilmiş olması nedeniyle, hakkında idari para cezası 

uygulanmasına ilişkin 05.12.2013 tarihli ve 4749-89 sayılı Kurul Kararı'nın iptali istemiyle açılan davada, Ankara 16. İdare 

Mahkemesinin idari para cezasının iptaline ilişkin 23.12.2014 tarih ve E.2014/597, K.2014/1714 sayılı kararında belirtilen 

gerekçe çerçevesinde, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi 

amacıyla, 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön 

Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca lisans sahibi 

nezdinde 10.03.2016 tarihli ve 6151-53 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 01/04/2016-

532 sayılı Soruşturma Raporu ve yazılı savunması Kurul’ca değerlendirilmiş olup yazılı savunmasında ileri sürülen hususların 

mevzuata aykırılığı haklı gösterecek gerekçeler olmadığı anlaşıldığından; Baki ULAŞLI – Baki Petrol hakkında, 5015 sayılı 

Kanunun, fiilin işlendiği tarihte yürürlükte olan haliyle, 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi 

ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para 

Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 175.833 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 175.833 TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 

17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar 

Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı 

bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 

söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 

yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 

60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca 

ilanen tebliğ edilir. 

5099/1/1-1 

————— 

03/03/2011 tarihli ve BAY/939-82/29101 sayılı bayilik lisansı sahibi Derya ÇİÇEK’e ait akaryakıt istasyonunda 

17/09/2012 tarihinde yapılan denetimde dağıtıcısına ait kurumsal kimlik işaretlerini bulundurmadığı gerekçesiyle adı geçen 

şahsa ilişkin düzenlenen 12/04/2016 tarih ve 570 sayılı Soruşturma Raporunu değerlendiren Kurul 13/04/2017 tarih ve 7027-

20 sayılı Kararıyla zikredilen şahıs hakkında 70.000-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 

17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar 

Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 

Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma 

hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen 

Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 

tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi 

hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

5099/2/1-1 

————— 

20.03.2014 tarih ve 4930-98 sayılı Kurul Kararı ile Enerya Aydın Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’nin doğal gaz dağıtım 

bölgesinde faaliyet göstermek üzere 13.04.2012 tarih ve İTS/AY-012-027 numaralı İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası 

verilmiş olan Aytest İnşaat Doğal Gaz Ltd. Şti.’nin dağıtım şirketi tarafından onaylanmamış iç tesisatların yapımını 

gerçekleştirmesi eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Yapım ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5 inci 

maddesinin 4 üncü fıkrasına, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nin 37 nci maddesine, Doğal Gaz 

Piyasası Sertifika Yönetmeliği'nin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine aykırı olması nedeniyle, Doğal Gaz 

Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 



Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, yazılı savunmasının 

alınmasına karar verilmiştir. 

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi kapsamında yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine 01.04.2015 tarih ve 20074 sayılı 

yazı gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde 

süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

olunur. 

5099/3/1-1 

————— 

Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’nin doğal gaz dağıtım bölgesinde faaliyet göstermekte olan, İç Tesisat ve 

Servis Hatları Sertifikası sahibi “Truva Mühendislik ve Isı Sistemleri Tesisatı” Firması hakkında 04.08.2016 tarih ve 6422-12 

sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 28.09.2016 tarih ve 1530 sayılı Soruşturma Raporu 

Kurul’un 09.03.2017 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup, 

 “Denetim Dairesi Başkanlığının 06.03.2017 tarihli ve 83632887-663.07-10720 sayılı Başkanlık Makamına 

müzekkeresi çerçevesinde; Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’nin doğal gaz dağıtım bölgesinde faaliyet göstermekte 

olan, İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi “Truva Mühendislik ve Isı Sistemleri Tesisatı” Firmasının, ilgili dağıtım 

şirketince onay verilmemiş olan tesisata usulsüz olarak gaz arzı sağlamasının, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 

6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendi, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri 

Yönetmeliği'nin 37 nci maddesinin birinci fıkrası, Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği'nin 11 inci maddesinin birinci 

fıkrasının (f) bendi ve 22 nci maddesi ile 09.02.2006 tarih ve 652 sayılı Kurul Kararı'nın 6 ncı maddesi hükümlerine aykırılık 

teşkil etmesi nedeniyle 04.08.2016 tarih ve 6422-12 sayılı Kurul Kararı ile başlatılan doğrudan soruşturma sonrasında 

düzenlenen 28.09.2016 tarihli ve 1530 sayılı Soruşturma Raporu kapsamında; Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler 

ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince istenen 

sertifika sahibinin yazılı savunması ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup, 

a) Sertifika sahibinin, ilgili dağıtım şirketince onay verilmemiş olan tesisata usulsüz olarak gaz arzı sağlamasının, 4646 

sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 5 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ile 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) 

numaralı alt bendi, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 37 nci maddesinin 1 inci fıkrası, Doğal 

Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği’nin 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (f) bendi ile 09.02.2006 tarih ve 652 sayılı Kurul 

Kararı’nın 6 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğu, 

b) Yazılı savunmada ileri sürülen hususların sertifika sahibini haklı gösterecek gerekçeler olamayacağı, 

anlaşıldığından, “Truva Mühendislik ve Isı Sistemleri Tesisatı” Firması hakkında 4646 sayılı Kanunun 9 uncu 

maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, bundan böyle ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmek hususunda gereken özeni 

göstermesi konusunda ihtarda bulunulmasına, 

karar verilmiştir.” 

şeklinde 09.03.2017 tarih ve 6964-13 sayılı Kurul Kararı ihdas edilmiştir. Bu karar firmanın adres değişikliği yapması 

ve yeni adresinin bilinmemesi nedeni ile tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bundan böyle mevzuata uygun hareket edilmesi ve 4646 sayılı Kanunun 10 uncu 

maddesi uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, ilgili Firma tarafından Kurul Kararı aleyhine 

İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

5099/4/1-1 

————— 

24/02/2017 tarihli ve 9377 sayılı Başkanlık Oluru ile 06.01.2011 tarihli ve 3010/200, 22.06.2011 tarihli ve 3282/79 

sayılı Kurul Kararlarının Danıştay 13. Dairesinin E.2011/1043, K.2013/196, E.2011/3403, K.2014/634, Danıştay İdari Dava 

Daireleri Kurulunun E. 2013/2986, K.2015/3905, E. 2016/1212, K.2016/3852 E. 2014/4188, K.2015/2027, E. 2016/411, 

K.2016/3882 sayılı Mahkeme Kararlarında “savunma istem yazısının usule aykırı olarak tebliğ edilmesi” gerekçesi 

çerçevesinde iptal edilmesi nedeniyle, Reşit Galip Cad. Han Sokak No:1/5 Çankaya ANKARA adresinde faaliyet gösteren 

20/08/2008 tarih ve BAY/939-82/24945 sayılı bayilik lisansı sahibi Günışığı Petrol Ürünleri Madeni Yağ Otomotiv İnşaat 

Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin; 

a) Akaryakıt istasyonunda 15.02.2010 ve 10.05.2010 tarihlerinde yapılan denetimde alınan motorin numunelerinin 

yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermediği ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı olduğu TÜBİTAK’ta yapılan analiz 

sonucunda düzenlenen 02/06/2010 tarihli ve M-10/644 sayılı ile 24/08/2010 tarihli ve M-10/2102, M-10/2103 sayılı analiz 

raporları ile tespit edilmiş olup ilgili lisans sahibinin yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik 

düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü 

fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendi ile 5015 sayılı 

Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik 



Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı yönetmeliğin 

7 nci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği, 

b) 10.05.2010 tarihinde yapılan denetimde akaryakıt istasyonunda bulunan yer altı akaryakıt depolama tankını vaziyet 

planında bulunmamasına karşın piyasa faaliyetine konu etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü 

maddesinin yedinci ve on birinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket 

ettiği, 

c) 01.03.2010 ve 10.07.2010 tarihlerinde yapılan denetimde 14.06.2010 tarihli ve M-10/800, M-10/801, M-10/802 

ile 27/09/2010 tarihli ve M-10/2947 sayılı analiz raporlarına göre yeterli şart ve seviyede marker ihtiva etmeyen ve teknik 

düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali yapmak suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin 

dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendi ile 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak 

Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı yönetmeliğin 

7 nci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği, 

d) 10.07.2010 tarihinde yapılan denetimde akaryakıt istasyonunda bulunan yer altı akaryakıt depolama tankını vaziyet 

planında bulunmamasına karşın piyasa faaliyetine konu etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci ve 

dokuzuncu fıkraları ve 4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci 

maddesinin (e) bendi ile 18 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı hareket ettiği, 

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit 

edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler 

İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri 

uyarınca Günışığı Petrol Ürünleri Madeni Yağ Otomotiv İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma 

açılmasına karar verilmiş, mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici 

olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin ihbar edilmesi ve 20 nci madde kapsamında 

ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 02/03/2017 tarihli ve 301 sayılı 

Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi 

içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

5099/5/1-1 

————— 

07/04/2017 tarihli ve 16813 sayılı Başkanlık Oluru ile İpekyolu Mah. Çağçağ Köprü Yanı Nusaybin Mardin adresinde 

mukim 27.02.2013 tarihli ve BAY/939-82/32218 sayılı bayilik lisansı sahibi İlker Otomasyon Pompa Sistemleri Petrol Nakliyat 

Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 28-29.04.2014 tarihlerinde yapılan denetimde 3 numaralı 

tanktan ve tanka bağlı pompadan alınan numunelerinin EGE PAL’de yapılan analizi neticesinde düzenlenen 27.05.2014 tarihli 

ve 2014-E14050601 sayılı analiz raporundan numunelerin mineral yağ ve geri kazanım solventi özelliği gösterdiğinin tespit 

edilmesi nedeniyle sahibi bulunduğu istasyonda 28-29.04.2014 tarihleri itibariyle tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta 

katılabilecek ürün bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi 

ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun 

detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari 

yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca İlker Otomasyon Pompa Sistemleri 

Petrol Nakliyat Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, mevzuata aykırı 

durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal 

yaptırımı uygulanabileceğinin ihbar edilmesi ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 

23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 13/04/2017 tarihli ve 468 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere 

ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi 

içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

5099/6/1-1 

————— 

Kurul’un 16.03.2017 tarihli ve 6976-25 sayılı Kararı ile İropet Akaryakıt Ürünleri Dağıtım Nakliye Pazarlama Sanayi 

ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 28.01.2015 tarihli denetimde tespit edildiği üzere, akaryakıt istasyonunda otomasyon sisteminin 

çalışmaması ve dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 

20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca İropet Akaryakıt Ürünleri Dağıtım Nakliye Pazarlama 

Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 04.02.2016 tarih ve 6102-47 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma 

sonucunda düzenlenen 22.02.2016 tarihli ve 250 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca 

değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan İropet Akaryakıt Ürünleri Dağıtım Nakliye Pazarlama Sanayi Ve Ticaret 



Limited Şirketi hakkında dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmali gerçekleştirmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 

6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 

2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 80.106,-TL tutarında ayrıca 

akaryakıt istasyonunda otomasyon sisteminin çalışmaması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı 

Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında 

Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 80.106,-TL tutarında olmak üzere toplamda 

160.212,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 160.212,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 

17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar 

Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı 

bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 

söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 

yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 

60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca 

ilanen tebliğ edilir. 

5099/7/1-1 

————— 

Kurul Başkanlık Makam’ının 03.03.2017 tarihli ve 10533 sayılı Oluru ile, 08/09/2014 tarihinde 23.03.2006 tarihli ve 

LPG-BAY/700-185/01379 numaralı LPG oto gaz bayilik lisansı sahibi Elbistan Petrol Akaryakıt Nakliye Ticaret Sanayi 

Limited Şirketi'nin "Kümbet Mahallesi No:27 Adnan Menderes Bulvarı Elbistan - KAHRAMANMARAŞ" adresinde yapılan 

denetimlerde tespit edildiği (Tutanak : B- 052844) istasyonda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür çalıştırılmaması 

nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 İnci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında 

Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci 

maddesi hükümleri uyarınca Şirketiniz hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Bu kapsamda mevzuata aykırılık ile ilgili olarak Kurul Kararı, yukarıda anılan Kanunun 17 nci maddesi uyarınca 

yazımız ekinde sunulmuştur. 

Söz konusu aykırılıklarla ilgili olarak 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 inci maddesi ve Sıvılaştırılmış 

Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca Kurul Başkanlık Madam’ının 03.03.2017 tarihli ve 10533 sayılı 

Oluru kapsamındaki soruşturma gereği, Yönetmeliğin 22 inci maddesi gereğince düzenlenen 26/04/2017-511 sayılı Soruşturma 

Raporu 28.04.2017 tarih ve 22370 sayılı yazımız ile gönderilmiş ancak, ilgilinin belirlenebilen adreslerine tebligat 

yapılamamıştır. Ticaret Sicilinden de adres tespiti yapılamamıştır. 

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak 

Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi 

uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, hali hazırda mevzuata 

aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde 

gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

olunur. 

5099/8/1-1 

————— 

Kurul Başkanlık Makam’ının 03.03.2017 tarih ve 10533 sayılı Olur’u ile, 10/09/2014 ve 11.05.2016 tarihlerinde 

04.04.2008 tarihli ve LPG-BAY/941-54/07640 numaralı LPG oto gaz bayilik lisansı sahibi Mehmet 

Hayber- HAYPET'in "Mahallesi Düzbağ Kasabası Merkez - KAHRAMANMARAŞ" adresinde yapılan denetimlerde tespit 

edildiği (Tutanak: B-037893 - B-278989) istasyonda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür çalıştırılmaması 

nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 İnci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında 

Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci 

maddesi hükümleri uyarınca Şirketiniz hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Bu kapsamda mevzuata aykırılık ile ilgili olarak Kurul Kararı, yukarıda anılan Kanunun 17 nci maddesi uyarınca 

yazımız ekinde sunulmuştur. 

Söz konusu aykırılıklarla ilgili olarak 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 inci maddesi ve Sıvılaştırılmış 

Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca Kurul Başkanlık Makam’ının 03.03.2017 tarih ve 10533 sayılı 

Olur’u kapsamındaki soruşturma gereği, Yönetmeliğin 22 inci maddesi gereğince düzenlenen 21/04/2017-490 sayılı 

Soruşturma Raporu 27.04.2017 tarih ve 22279 sayılı yazımız gönderilmiş ancak, ilgilinin belirlenebilen adresinde, Yurtdışında 

Bulunduğu ve ne zaman geleceğinin belli olamadığı açıklamasıyla tebligat yapılamamıştır. 



Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak 

Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi 

uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, hali hazırda mevzuata 

aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde 

gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

olunur. 

5099/9/1-1 

————— 

30.03.2012 tarihli ve BAY/939-82/30768 sayılı bayilik lisansı sahibi Petro Turizm Taşımacılık Akaryakıt İnşaat Gıda 

San. Tic. Ltd. Şirketi unvanlı şirkete ait akaryakıt istasyonunda 18/07/2012 tarihinde yapılan denetimde alınan numunelerin 

yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermediği ve teknik düzenlemelere aykırı olduğu gerekçesiyle adı geçen şirkete ilişkin 

düzenlenen 03/02/2017 tarih ve 165 sayılı Soruşturma Raporunu değerlendiren Kurul 13/04/2017 tarih ve 7027-14 sayılı 

Kararıyla zikredilen şirket hakkında 163.111-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 

17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar 

Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 

Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma 

hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen 

Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 

tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi 

hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

5099/10/1-1 

 


