
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

K U R U L  K A R A R I 

Karar No: 3325 

Kurul’un 18/5/2011 tarih ve 3229/47 sayılı kararı ile 10/7/2009 tarih ve BAY/939-82/26274 (14/06/2010 tarih ve 

1985 sayılı Başkanlık Oluru ile iptal edilmiştir) sayılı bayilik lisansı sahibi Murat GÜNER’in istasyonda 03.06.2010 tarihinde 

yapılan denetimde 06/09/2010 tarihli ve M-10/2461 sayılı analiz raporuna göre yeterli şart ve seviyede marker ihtiva etmeyen 

ve teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali yapmak suretiyle 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 “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 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 ve süresinde 

savunma yapmadığı anlaşıldığından Murat GÜNER hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) 

bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanunun 19 uncu Maddesi Uyarınca 

2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 137.356.-TL idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 137.356.-TL (Yüzotuzyedibinüçyüzellialtı 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 TR00158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü 

fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da 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. 

5991/1/1-1 

———— 
Kurulun 14/4/2011 tarihli ve 3173-105 sayılı Kararı ile; Kültür Mahallesi Cumhuriyet Caddesi TCDD Lojmanları 

Karşısı Tatvan / BİTLİS adresinde; 05.06.2007 tarih ve BAY/939-82/22239 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında 

faaliyet gösteren Ak-Man Petrol Turizm İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ nin; 08.05.2009 tarihinde Bitlis İl Emniyet 

Müdürlüğü tarafından alınan numunelere ilişkin, TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen M-09/1901 sayılı analiz raporuna 

göre teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 

dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci 

maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) bendine aykırı olduğu anlaşıldığından, 5015 sayılı 

Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı 

maddenin dördüncü fıkrası ve  Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesi ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2009 

Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 56.000,- TL.  idari para cezası uygulanması 

kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu 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 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) 

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

numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı 

bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da 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 Yasası 

uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

5991/2/1-1 

———— 
26/5/2011 tarihli ve 3238-20 sayılı Kurul Kararı ile Ankara Karayolu 27.Km Merkez (J25c-3d Pafta - 939 Parsel) / 

ESKİŞEHİR adresinde faaliyet göstermiş olan ve 17/04/2009 tarihli ve BAY/939-82/25907 sayılı istasyonlu bayilik lisansı 

17/09/2010 tarihli ve 2883 sayılı Başkanlık Olur'u ile iptal edilen Bekiroğlu Petrol Uluslararası Taşımacılık Turizm Gıda 

İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen 9536, 9537, 9538 sayılı analiz 

raporuna göre, gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eyleminin, 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü 

fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) 



ve (b) bentleri, 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, yazılı savunmasının alınması 

kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul kararı uyarınca yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

5991/3/1-1 

———— 
Kurulun 4/5/2011 tarihli ve 3208-64 sayılı Kararı ile; “Ankara Asfaltı 14. Km. Özbağ / KIRŞEHİR” adresinde 

23.06.2005  tarih ve BAY/500-192/12064sayılı istasyonlu bayilik lisansı ile Kaleli Best Oil Petrolcülük Ticaret Limited 

Şirketi bayiliği yapan Balyemezler Akaryakıt Gıda Nakliye Boya Kimyevi Madde İmalat İhracat Pazarlama Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi’ nin, 17.10.2007 tarihli denetime göre, dağıtıcısı dışında “Ankara Asfaltı 15.Km Çuğun Mevkii KIRŞEHİR” 

adresinde 13.04.2007 tarih ve BAY/939-82/21881 sayılı istasyonlu bayilik lisansı ile Siyam Petrolcülük San. Ve Tic. A.Ş.(S 

Oil) bayiliği yapan Kofan-2 Petrol Tekstil Tarım Nakliyat İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ nden akaryakıt 

temin etmesinin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci 

maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği ve yazılı savunmasında ileri sürdüğü hususların kendisini haklı 

gösterecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından anılan bayi hakkında 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 19uncu 

maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası uyarınca 120.000,– TL. 

idari para cezası uygulanması kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu 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 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) 

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

numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı 

bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da 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 Yasası 

uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

5991/4/1-1 

———— 
28/4/2011 tarihli ve 3199/1 sayılı Kurul Kararı ile, 14/11/2003 tarihli ve YHS/247-28/175 nolu yapım ve hizmet 

sertifikası sahibi ARDA MÜHENDİSLİK–Bülent ÖZTÜRK’ün, İzmit Gaz Dağıtım San. ve Tic. A.Ş.’nin dağıtım bölgesinde 

bulunan tüketicilerin iç tesisatına İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası olmaksızın müdahale etmesi nedeniyle 2/12/2010 

tarih ve 2903-18 sayılı Kurul Kararı uyarınca ilgili gerçek kişiden istenilen yazılı savunma süresi içinde kuruma intikal 

etmediğinden konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığının görüşü değerlendirilmiş olup, ARDA MÜHENDİSLİK–Bülent 

ÖZTÜRK’ün, İzmit Gaz Dağıtım San. ve Tic. A.Ş.’nin dağıtım bölgesinde bulunan tüketicilerin iç tesisatına İç Tesisat ve 

Servis Hatları Sertifikası olmaksızın müdahale etmesinin 02/05/2001 tarih ve 24390 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe giren 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu’nun “Yapım ve hizmet faaliyetleri” başlıklı 5 inci maddesinin ikinci 

fıkrası ile 25 Eylül 2002 tarihli ve 24887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Doğal Gaz Piyasası Sertifika 

Yönetmeliğinin “Sertifika alma yükümlülüğü” başlıklı 5 inci ve “Sertifika sahibinin hak ve yükümlülükleri” başlıklı 11 inci 

fıkralarına aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından ARDA MÜHENDİSLİK–Bülent ÖZTÜRK’e, dağıtım şirketinin onayı 

olmadan gazlı hatlara müdahalede bulunmaması ve bundan böyle ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmede gereken 

özeni göstermesi için, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca ihtarda 

bulunulmasına karar verildiği hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

5991/5/1-1 

———— 
Kurul’un 24/3/2011 tarihli ve 3137-45 sayılı Kararı ile, LPG-BAY/755-123/03123 sayılı otogaz bayilik lisansı sahibi 

Can Lpg Petrol Dolum Tesisleri Tur. Nak. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin, LPG-BAY/755-95/03095 sayılı otogaz bayilik lisansı 

sahibi Koyuncuoğlu İnşaat Nakliyat İthalat İhracat Kuyumculuk Turizm Otomotiv San. Tic. A.Ş.’ye yeniden satış amaçlı 

LPG Otogaz satışı yapmak suretiyle 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası 

Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 23/6/2010 

tarih ve 2613-3 sayılı Kurul Kararı gereği anılan tüzel kişiden alınan yazılı savunma değerlendirilmiş olup, 5307 sayılı 

Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ve “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 

Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 

Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince anılan firma hakkında 219.600.- TL tutarında idari para 

cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 219.600.-TL tutarındaki idari para cezasının, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 

17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası 



Bahçelievler/Ankara şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 

numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden 

itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para 

cezasının ilan tarihini 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. 

5991/6/1-1 

———— 
Kurul’un 24/3/2011 tarihli ve 3137-46 sayılı Kararı ile, LPG-BAY/755-123/03123 sayılı otogaz bayilik lisansı sahibi 

Can Lpg Petrol Dolum Tesisleri Tur. Nak. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin, dağıtıcı lisansı sahibi olmadan Akçaylar Petrol 

Turizm Ticaret A.Ş. (Clas Otel)’ye dökme LPG ikmali yapmak suretiyle 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 

Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3 üncü maddesine, 5 inci 

maddesinin ikinci fıkrasına ve 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (1) numaralı alt bendine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 

23/06/2010 tarihli ve 2613-3 sayılı Kurul Kararı gereği anılan tüzel kişiden alınan yazılı savunma değerlendirilmiş olup, 5307 

sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi uyarınca anılan firma hakkında 

500.000.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 500.000.-TL tutarındaki idari para cezasının, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 

17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası 

Bahçelievler/Ankara şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 

numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden 

itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para 

cezasının ilan tarihini 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. 

5991/7/1-1 

———— 
Kurul’un 18/5/2011 tarih ve 3229/25 sayılı Kararı ile Afyonkarahisar Konya Karayolu Üzeri 75.Km Akbaba Köyü 

Sultandağı/Afyonkarahisar adresinde faaliyet gösteren 21/4/2009 tarih ve BAY/939-82/25913 sayılı bayilik lisansı sahibi 

Çağlayan Tesisleri Petrol Ürünleri Nakliye İnşaat ve Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, 23/4/2009 tarihinde 

yapılan tespitte bağlı dağıtıcısı olan Eropet Akaryakıt Dağıtım Taşımacılık İnşaat Pazarlama Petrol Ürünleri İthalat İhracat 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi haricinde 34 EN 7000  plakalı tanker aracılığıyla akaryakıt ikmali yapmak suretiyle, 

Kanun’un 8 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen “Bayiler, dağıtıcıları ile yapacakları tek elden satış 

sözleşmesine göre bayilik faaliyetlerini yürütürler. Bayiler lisanslarının devamı süresince; Bayisi olduğu dağıtıcı haricinde 

diğer dağıtıcı ve onların bayilerinden akaryakıt ikmali yapılmaması, …ile yükümlüdür.” hükmüne aykırı hareket ettiği 

anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın söz 

konusu tüzel kişinin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na 

gönderilmesi, aksi takdirde savunmanın dikkate alınmayacağı, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

5991/8/1-1 

———— 
Kurul’un 18/5/2011 tarihli ve 3229/23 sayılı Kararı ile; 09/03/2006 tarihli ve BAY/681-98/16171 lisans numaralı Drk 

Petrol Nakliyat Gıda İnşaat Alternatif Enerji İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 

kaçak akaryakıt şüphesi ile A-036538 seri numaralı Numune Alma Tutanağı düzenlenerek, 5/7/2007 tarihinde biyodizel 

numunesi alınmış ve numunenin, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinde yapılan analizleri sonucunda hazırlanan, 

20/3/2008 tarihli ve D-07/2083 numaralı analiz raporuna göre, ürünün marker seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemelere 

aykırı çıktığının tespit edildiği, bu durumda anılan yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik 

düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü 

fıkrasının (ı) bendine ve 18 inci maddesine, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci 

maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı olması 

sebebiyle, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, ilgili gerçek 

kişinin konu ile ilgili olarak yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 



Söz konusu Kurul kararı uyarınca yazılı savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumuna gönderilmesi, aksi takdirde savunmanın dikkate alınmayacağı, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca 

ilanen tebliğ edilir. 

5991/9/1-1 

———— 
Kurul’un, 4/5/2011 tarihli ve 3208/15 sayılı Kararı ile 6/4/2006 tarihli ve BAY/939-82/16606 numaralı istasyonsuz 

bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Öz Çerikan Petrol Nakliyat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ nin, 

21/1/2008 tarihinde, işyerinde tağşişe yarayan ürün bulundurması suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü 

maddesinin 3 üncü fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18’ inci maddesinin 4 üncü fıkrasına aykırı hareket 

etmesi sebebiyle, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, yazılı 

savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar vermiştir. 

Söz konusu Kurul kararı uyarınca yazılı savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumuna gönderilmesi, aksi takdirde savunmanın dikkate alınmayacağı, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca 

ilanen tebliğ edilir. 

5991/10/1-1 

———— 
Kurul’un 18/5/2011 tarihli ve 3229/24 sayılı Kararı ile; “Gaziantep Nizip Karayolu İbrahim Şehir Köyü Mevkii, 

Şehitkamil / GAZİANTEP” adresinde, 27/10/2008 tarihli ve BAY/939-82/25159 lisans numaralı Nizamettin ARSLAN – 

Özkardeşler Petrol’e ait akaryakıt istasyonundan sökülmüş vaziyette ki kamyon deposu içerisinde bulunan üründen 

6/10/2010 tarihinde alınan motorin numunelerine ilişkin, TÜBİTAK MAM’ın, 12/11/2010 ve 22/11/2010 tarihli ve M-

10/4416 sayılı analiz raporuna göre, Motorine ağır ve hafif ürün karıştırılarak tağşiş etmek eyleminin; 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci 

maddesinin  (e) bendine, Ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eyleminin, 5015 

sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile 

Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) 

bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı olması sebebiyle, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön 

Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön 

araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, ilgili gerçek kişinin konu ile ilgili olarak yazılı savunmasının 

alınmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul kararı uyarınca yazılı savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumuna gönderilmesi, aksi takdirde savunmanın dikkate alınmayacağı, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca 

ilanen tebliğ edilir. 

5991/11/1-1 

———— 
Kurul 2/6/2011 tarih ve 3256/8 sayılı Kararı ile Gizon İnş. Loj. Taşımacılık Hizm. Kum Ocağı İşl. İç ve Dış Tic. San 

Ltd. Şti.’nin Kazıcıoğlu Petrol Ürünleri Otomotiv Gıda Taşımacılık İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ne 2010 yılının 

muhtelif tarihinde akaryakıt ikmal etmek suretiyle lisanssız bayilik faaliyeti yaptığının tespit edilmesi üzerine, söz konusu 

fiilin Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesi ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesine aykırılık teşkil 

ettiği anlaşıldığından, Gizon İnş. Loj. Taşımacılık Hizm. Kum Ocağı İşl. İç ve Dış Tic. San Ltd. Şti. hakkında, 5015 sayılı 

Kanunun 19 uncu maddesinin 2 inci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ve aynı maddenin 4 üncü fıkrası ile “Petrol 

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

Yönetmelik” in 26 ncı maddesinin (b) bendi ile “Petrol Piyasası Kanunun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında 

Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca 57.232 -TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 57.232 -TL (Elliyedibinikiyüzotuziki 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 

TR00158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü 

fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da 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. 

5991/12/1-1 

———— 
Kamaradere Mevkii 29 Pafta 9839 Parsel Marmara Ereğlisi/ Tekirdağ adresinde faaliyet gösteren 12/06/2008 tarihli 

ve DİL/1641-2/173 sayılı iletim (LNG) lisansı sahibi Bozoklar Petrol Ürünleri Otomotiv ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 2010 



Yılı Yurtiçi Kaynak Saptama Çizelgesini doldurarak Kuruma sunmaması nedeniyle yazılı savunma yapılması için 24/4/2011 

tarih ve 27914 sayılı Resmi Gazete’de ilanen tebligat yapılmış olmasına karşılık Kurumumuza süresi içinde herhangi bir 

yazılı savunma ulaşmamış olup Kurulun 8/6/2011 tarihli ve 3270-49 sayılı Kararı ile; 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası 

Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası ve Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, mevzuata aykırılığa son 

verilmesi ve mevzuata aykırılığın tam olarak giderilmesi için lisans sahibine 30 (otuz) gün süre verilerek ihtar edilmesi 

kararlaştırılmıştır. 

5991/13/1-1 

———— 
Kurul 2/6/2011 tarih ve 3256/9 sayılı Kararı ile İl-eri Nakliyat İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, Kazıcıoğlu Petrol 

Ürünleri Otomotiv Gıda Taşımacılık İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ne 2010 yılının muhtelif tarihinde akaryakıt 

ikmal etmek suretiyle lisanssız bayilik faaliyeti yaptığının tespit edilmesi üzerine, söz konusu fiilin Petrol Piyasası 

Kanununun 3 üncü maddesi ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, 

İl-eri Nakliyat İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 2 inci fıkrasının (b) bendinin 

(1) numaralı alt bendi ve aynı maddenin 4 üncü fıkrası ile “Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in 26 ncı maddesinin (b) bendi ile “Petrol Piyasası 

Kanunun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca 57.232 -TL idari 

para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 57.232 -TL (Elliyedibinikiyüzotuziki 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 

TR00158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü 

fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da 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. 

5991/14/1-1 

———— 
Kurul 2/6/2011 tarih ve 3256/10 sayılı Kararı ile Kazıcıoğlu Petrol Ürünleri Otomotiv Gıda Taşımacılık İnşaat 

Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi’nin Adabirlik Petrol Ürünleri Taşımacılık Gıda ve Tarım Ürünleri Pazarlama Ticaret ve 

Sanayi Limited Şirketi’ne 2010 yılının muhtelif tarihlerinde lisansının iptal olmasına rağmen akaryakıt ikmal etmek suretiyle 

lisanssız bayilik faaliyeti yaptığının tespit edilmesi üzerine, söz konusu fiilin Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesi ve 

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, Kazıcıoğlu Petrol Ürünleri 

Otomotiv Gıda Taşımacılık İnşaat Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 2 

inci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ve aynı maddenin 4 üncü fıkrası ile “Petrol Piyasasında Yapılacak 

Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in 26 ncı 

maddesinin (b) bendi ile “Petrol Piyasası Kanunun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 

Hakkında Tebliğ” uyarınca 57.232 -TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 57.232 -TL (Elliyedibinikiyüzotuziki 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 

TR00158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü 

fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da 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. 

5991/15/1-1 

———— 
Kurul’un 18/5/2011 tarihli ve 3229/12 sayılı Kararı ile Yazıçayır Köyü Makas Mevkii No:3 Kulu/ KONYA adresinde 

bulunan Hazal Nakliyat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 05/08/2010 tarihinde istasyonundan alınan 

numunenin ağır ve hafif ürün karıştırarak tağşiş etmek ile ilgili teknik düzenlemelere aykırı ve ulusal marker seviyesinin 

geçersiz çıkmasının 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine ve 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 

18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci 



maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı olması nedeniyle Petrol 

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

Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın Hazal Nakliyat Turizm 

Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu husus ile ilgili yazılı savunmanın ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde Kurum’un 

“Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl-

ANKARA” adresine gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususları 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

5991/16/1-1 

———— 
4/5/2011 tarihli ve 3208/16 sayılı Kurul Kararı ile, Fatih Mahallesi Orhan Dengiz Bulvarı 3. Km. / UŞAK adresinde 

05/09/2008 tarihli ve BAY/939-82/25001 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Alpmert Petrol 

Turizm Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin; 

a) 24/12/2010 tarihinde dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesinin, 5015 sayılı Kanunun “Bayiler” başlıklı 8 inci 

maddesinin birinci fıkrası ile aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci 

maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı olması nedeniyle; 

b) İstasyonunda vaziyet planında yer almayan yer altı tankı bulundurmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 

üncü maddesinin yedinci fıkrası yanında Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Lisanslarda Asgari Olarak Yer Alacak 

Hususlar” başlıklı 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı olması nedeniyle, 

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

Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, ilgili tüzel 

kişinin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na 

gönderilmesi, aksi takdirde savunmanın dikkate alınmayacağı, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

5991/17/1-1 

———— 
18/5/2011 tarihli ve 3229/34 sayılı Kurul Kararı ile, Uşak -İzmir Karayolu 28.km Çamyazı Köyü k 22d.07 c Pafta 

612 Parsel UŞAK adresinde faaliyet gösteren Bampet Petrol Gıda Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 

10/3/2011 tarihli tespite göre, 2011 yılı içerisinde yürüttüğü akaryakıt satış faaliyeti için 5015 sayılı Kanunun 3 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca bayilik lisansı almayarak, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 

üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı hareket ettiği ve anılan Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının 

(b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen “Lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına ve/veya 

işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması” fiilini işlediği anlaşıldığından, bu 

fiili işleyen mezkûr tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci 

fıkrasının (b) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 

Uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince bayiler için 

belirlenen 61.638-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 61.638-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/Ankara Şubesi (Şube Kodu: 014) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 

0001 5001 5800 7292 2300 32 IBAN numaralı hesaba yatırılabileceği, 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 edileceğinin bilinmesi hususunda, ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 

21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

5991/18/1-1 

———— 
Kurul’un 18/5/2011 tarihli ve 3229/46 sayılı kararı ile 23.07.2009 tarih ve BAY/939-82/26335 (16/6/2010 tarih ve 

2017 sayılı Başkanlık Oluru ile iptal edilmiştir) sayılı bayilik lisansı sahibi Murat GÜNER’in istasyonda 2/6/2010 tarihinde 

yapılan denetimde 06/09/2010 tarihli ve M-10/2462 sayılı analiz raporuna göre yeterli şart ve seviyede marker ihtiva etmeyen 

ve teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali yapmak suretiyle 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 “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 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 ve süresinde 



savunma yapmadığı anlaşıldığından Murat GÜNER hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) 

bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanunun 19 uncu Maddesi Uyarınca 

2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 137.356.-TL idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 137.356.-TL (Yüzotuzyedibinüçyüzellialtı 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 TR00158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü 

fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da 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. 

5991/19/1-1 

———— 
18/5/2011 tarihli ve 3229/33 sayılı Kurul Kararı ile, Uşak -İzmir Karayolu 28.km Çamyazı Köyü k 22d.07 c Pafta 

612 Parsel UŞAK adresinde faaliyet göstermek üzere 07/03/2008 tarih ve BAY/939-82/23961 sayılı bayilik lisansı alan Erf 

Petrol Taşımacılık İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin; 

10/3/2011 tarihli tespite göre lisanslı tesisini Bampet Petrol Gıda Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti’ne kiralaması ve 

kullandırması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin sırasıyla birinci fıkrasındaki “Lisans, sahibine lisansta yer 

alan faaliyetin yapılması ile bu konularda taahhütlere girişilmesi haklarını verir.” ve ikinci fıkrasındaki “Lisans ile tanınan 

haklar; bu Kanunun, ilgili diğer mevzuatın ve lisansta yer alan kayıtlı hususların yerine getirilmesi koşuluyla kullanılır.” 

hükmüne aykırı hareket ettiği, bayilik lisanslarının Genel Hükümler başlıklı birinci bölümünde “Lisans sahibinin, piyasa 

faaliyetine konu tesislerini lisans amaçları doğrultusunda başkalarına kullandırması Kurulun iznine bağlıdır.” hükmüne 

rağmen lisanslı akaryakıt istasyonunda ilgili düzenlemelere uygun hareket etmek koşuluyla faaliyet gösterebilecek iken, 

akaryakıt istasyonunu Kurul izni almadan bir başkasına kiralaması ve kullandırması sebebiyle, 

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

Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, ilgili tüzel 

kişinin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na 

gönderilmesi, aksi takdirde savunmanın dikkate alınmayacağı, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

5991/20/1-1 

———— 
Kurulun 31/3/2010 tarih ve 3150-44 sayılı Kararı ile; “Güzelköy Köyü Zincirlikuyu Mevkii Akhisar Yolu Üzeri / 

MANİSA” adresinde faaliyette bulunan 8/10/2010 tarihli ve BAY/939-82/28380 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Şahin 

Petrol Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin 22.01.2011 tarihinde, marker seviyesi geçerli olmayan ve teknik düzenlemede 

yer alan özelliklere aykırı akaryakıt ikmalinde bulunduğunun ve akaryakıta tağşiş ve/veya hile amacıyla katılabilecek ürünleri 

kattığının TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nin söz konusu akaryakıta ait numunelere ilişkin 3/2/2011 tarih ve M-

11/144 numaralı analiz raporu ile tespit edilmiş olması nedeniyle ilgili lisans sahibi tüzel kişinin, Petrol Piyasası Kanununun 

4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi, 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve 18 inci maddesinin 

dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü 

fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci 

maddesinin (e) bendine, aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve 

soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, Şahin Petrol Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması 

kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 

Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

5991/21/1-1 

———— 
Kurulun 16/3/2010 tarih ve 3124-5 sayılı Kararı ile; “Güzelköy Köyü Zincirlikuyu Mevkii Akhisar Yolu Üzeri / 

MANİSA” adresinde faaliyette bulunan 08.10.2010 tarihli ve BAY/939-82/28380 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi 

Şahin Petrol Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin; 12-13/10/2010 tarihlerinde, istasyonunda bitkisel yağ ve organik çözücü 

(toluen, white spirit) karışımı bulunduğunun TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nin söz konusu akaryakıta ait 

numunelere ilişkin 30/12/2010 tarihli ve 23455 numaralı analiz raporu ile tespit edilmiş olması nedeniyle; ilgili lisans sahibi 

tüzel kişinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası ve Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Petrol Piyasasında 



Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci 

maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, Şahin Petrol Ticaret ve Sanayi Limited 

Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 

Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

5991/22/1-1 

———— 
Kurulun 28/4/2011 tarih ve 3199-4 sayılı Kararı ile; 08.07.2010 tarih ve BAY/939-82/27972 sayılı bayilik lisansı 

kapsamında “Barbaros Mah. Ankara-İzmir Asfaltı Üzeri Ahmetli / MANİSA” adresinde faaliyet gösteren İz Petrol Nakliyat 

ve İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 22/1/2011 tarihinde, marker seviyesi geçerli olmayan ve teknik düzenlemede 

yer alan özelliklere aykırı akaryakıt ikmalinde bulunduğunun ve akaryakıta tağşiş ve/veya hile amacıyla katılabilecek ürünleri 

kattığının TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nin söz konusu akaryakıta ait numunelere ilişkin 17/1/2011 tarihli ve M-

11/160 numaralı analiz raporu ile tespit edilmiş olması nedeniyle ilgili lisans sahibi tüzel kişinin, Petrol Piyasası Kanununun 

4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi, 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve 18 inci maddesinin 

dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü 

fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci 

maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve 

soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, İz Petrol Nakliyat ve İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı 

savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 

Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

5991/23/1-1 

———— 
Kurulun 24/3/2011 tarihli ve 3137/43 sayılı Kararı ile; Körfez Mah. Atatürk Bulvarı Halıdere Gölcük / KOCAELİ 

adresine kayıtlı Onurhan Petrol Ürünleri Uluslararası Taşımacılık Turizm Hayvancılık Sanayi Limited Şirketi’nin; istasyonda 

vaziyet planına aykırı tank ve pompa bulundurmak 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 anlaşıldığından Şirketiniz hakkında,5015 

sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı 

maddenin dördüncü fıkrası hükümleri gereğince belirlenen  10.000-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 

verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 10.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 

nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 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 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı 

olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

5991/24/1-1 

———— 
Kurulun  18/5/2011 tarihli ve 3229-30 sayılı Kararı ile; İzmir Yolu 7.km. Polis Okulu Karşısı Pamukçu Kasabası/ 

BALIKESİR adresinde faaliyet gösteren 05/05/2010 tarihli ve BAY/939-82/27654 numaralı (iptal) istasyonlu bayilik lisansı 

sahibi Bal-Kes Petrol Otomotiv Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, akaryakıt istasyonundan ve 34 BVL 72 plakalı 

tankerden 11/11/2010 tarihinde alınan motorin numunelerine ilişkin TÜBİTAK MAM’ın M-10/4576 ve M-10/4577 nolu 

analiz raporlarına göre, akaryakıta ağır ve hafif ürün karıştırarak tağşiş etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) 

bendine, gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmek 

suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 18 inci maddesinin 

dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü 

fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı hareket ettiği, 11/11/2010 tarihli tespite göre 

dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol 

Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği, 12/11/2010 tarihli tespite göre vaziyet 

planında bulunmayan akaryakıt tankını faaliyete konu etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci ve 

dokuzuncu fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği 

anlaşıldığından, söz konusu şirketin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

5991/25/1-1 

———— 



Kurulun 18/5/2011 tarihli ve 3229-31 sayılı Kararı ile; Susurluk-Bursa Karayolu 9.km. Tahtaköprü Mevkii 

Karapürçek Susurluk/ BALIKESİR adresinde faaliyet gösteren 18/2/2010 tarihli ve BAY/939-82/27242 numaralı (iptal) 

istasyonlu bayilik lisansı sahibi Beycanlı Akaryakıt Ürünleri ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, akaryakıt 

istasyonundan ve 41 R 1272 plakalı tankerden 15/12/2010 tarihinde alınan motorin numunelerine ilişkin TÜBİTAK MAM’ın 

M-10/4840, M-10/4841, M-10/4842 ve 459-2252 nolu analiz raporlarına göre, akaryakıta ağır ve hafif ürün karıştırarak tağşiş 

etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine, gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik 

düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü 

fıkrasının (ı) bendine ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında 

Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı hareket 

ettiği anlaşıldığından, söz konusu şirketin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

5991/26/1-1 

———— 
Kurul’un 12/5/2011 tarihli ve 3216-46 sayılı Kararı ile; “lisans sahibinin yazılı savunmasının süresi içerisinde 

Kuruma intikal etmediği anlaşıldığından; SNS Akaryakıt Tesisleri İşletmeciliği Taşımacılık Otomotiv İnşaat Lojistik 

Oyuncak Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin i) “Samsun Yolu 32.Km Hasanoğlan/ ANKARA” 

adresindeki akaryakıt istasyonu içerisinde ve/veya bitişiğinde gizli yer altı düzenek ve tertibatı bulundurmasının 5015 sayılı 

Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Lisanslarda 

Asgari Olarak Yer Alacak Hususlar” başlıklı 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı olması sebebiyle, 5015 sayılı Kanunun 19 

uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para 

Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 56.000,-TL tutarındaki idari para cezasının Kanunun 19 uncu maddesinin 

dördüncü fıkrası hükümleri gereği 11.200,-TL olmak üzere, ii) Dağıtıcısı haricinde başka kaynaklardan akaryakıt ikmal 

etmesinin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci 

maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı olması sebebiyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) 

bendinin (4) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para 

Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 672.000-TL tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin dördüncü 

fıkrası gereği 134.400,-TL olmak üzere, 

Toplam 145.600,-TL idari para cezası uygulanmasına” karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 145.600,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 

17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 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 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı 

olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

5991/27/1-1 

———— 
Kurul’un 26/5/2011 tarih ve 3238/41 sayılı Kararı ile; “Samsun Yolu 55.Km Yazı Mevkii Kayadibi Köyü Elmadağ / 

ANKARA” adresinde, 9/3/2006 tarih ve BAY/681-104/16174 numaralı istasyonlu bayilik lisansı (4/3/2011 tarih ve 763 

sayılı Başkanlık Olur’u ile iptal) kapsamında faaliyet gösteren Ay-Çe Petrol Turizm Nakliye Gıda İnşaat Taahhüt Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi’nin lisansına konu akaryakıt istasyonunun yer altı tankından ve pompalarından 17/2/2011 tarihinde 

alınan akaryakıt (kırsal motorin) numunelerine ilişkin TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen M-11/327, M-11/328, M-

11/329 numaralı analiz raporları ile tespit edildiği üzere, Ay-Çe Petrol Turizm Nakliye Gıda İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi’nin; i) Ağır ve hafif ürün karıştırılarak akaryakıtı tağşiş etmesi eyleminin; 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin  (e) 

bendine, ii) Ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi eyleminin, 5015 sayılı 

Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol 

Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 

7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine, aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler 

ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön 

araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, Ay-Çe Petrol Turizm Nakliye Gıda İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına” karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 

Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

5991/28/1-1 

———— 
Kurul’un 26/5/2011 tarih ve 3238/30 sayılı Kararı ile; “13/3/2009 tarih ve BAY/939-82/25730 numaralı bayilik 

lisansı (26/4/2010 tarihli ve 1352 sayılı Başkanlık Olur'u iptal) sahibi Memoil Akaryakıt Taşımacılık İnşaat Tekstil Gıda 



Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, Alagöz Köyü Eskişehir Yolu 42.Km (Pafta No.2 Parsel No.66) Temelli Polatlı / 

ANKARA adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda 5/10/2009 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, lisansına 

konu akaryakıt istasyonu içerisinde ve/veya bitişiğinde vaziyet planında yer almayan yer altı tankı bulundurarak 5015 sayılı 

Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Lisanslarda 

Asgari Olarak Yer Alacak Hususlar” başlıklı 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket etmesi sebebiyle, Petrol 

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

Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca Memoil Akaryakıt Taşımacılık İnşaat Tekstil Gıda Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına” karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 

Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

5991/29/1-1 

———— 
Kurulun 26/5/2011 tarihli ve 3238-26 sayılı Kararı ile; Edremit-İzmir Asfaltı 2. Km        (8 Pafta, 647 Ada,21 Parsel) 

Edremit/ BALIKESİR adresinde faaliyet gösteren 10/07/2008 tarihli ve BAY/939-82/24752 istasyonlu bayilik lisansı sahibi 

Saydam Toptan ve Perakende Akaryakıt Petrol Ürünleri Otomotiv Gıda Sağlık İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt 

istasyonundan 20/10/2010 tarihinde alınan motorin numunelerine ilişkin TÜBİTAK MAM’ın M-10/4280, M-10/4281, M-

10/4282, M-10/4283, M-10/4284 nolu analiz raporlarına göre, akaryakıta ağır ve hafif ürün karıştırılarak tağşiş etmek 

suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun        8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin  (e) bendine, gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik 

düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü 

fıkrasının (ı) bendine ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında 

Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı hareket 

ettiği, diğer taraftan söz konusu lisans sahibinin vaziyet planında bulunmayan akaryakıt tankını ve pompasını faaliyete konu 

etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliği’nin 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından söz konusu şirketin yazılı savunmasının 

alınması kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

5991/30/1-1 

———— 
Kurul’un 16/3/2011 tarihli ve 3124-15 sayılı kararı ile, 19/03/2005 tarihli ve BAY/459-1077/07150 sayılı Bayilik 

Lisansı sahibi Mehmet Ali KARAKURT’un, TÜBİTAK MAM’ın M-07/1701 ve M-07/2133 sayılı muayene raporlarına göre 

yeterli seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali eyleminin, 5015 sayılı 

Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve aynı Kanunun 18 inci maddesine ve Petrol 

Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 

7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı olduğu gerekçesiyle 25/3/2010 tarihli ve 2486-89 sayılı Kurul Kararı gereği 

alınan yazılı savunması değerlendirilmiş olup, anılan firma hakkında teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt 

ikmalinden dolayı 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) 

numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri uyarınca 50.000.–TL tutarında idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 50.000.–TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 

nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası 

Bahçelievler/Ankara şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden 

itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para 

cezasının ilan tarihini 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. 

5991/31/1-1 

———— 
Kurulun 27/4/2011 tarihli ve 3188/14 sayılı Kararı ile; Doruntaş Mevkii Ankara-Kayseri Asfaltı Üzeri Akpınar / 

KIRŞEHİR adresinde; 18/8/2005 tarih ve BAY/537-145/14180 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren 

Nokta Petrol Otomotiv İnşaat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ nin; gerekli şart ve seviyede ulusal marker 

içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesinin ve vaziyet planına aykırı olarak ilave tank 

bulundurmasının, 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 



“Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 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 ve 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 ve süresi içinde yazılı savunma yapmadığı 

anlaşıldığından, 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) 

numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2009 

Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 134.400,-TL ve 5015 sayılı Kanunun 19 uncu 

maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında 

Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 11.200,-TL olmak üzere toplam 145.600,-TL idari para 

cezası uygulanması kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu 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 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) 

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

numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı 

bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da 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 Yasası 

uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

5991/32/1-1 

———— 
Kurul’un 4/5/2011 tarihli ve 3208-37 sayılı Kararı ile, “Sanayi Sitesi Zafer Caddesi No:31 ŞANLIURFA” adresinde 

faaliyet göstermek üzere 12/3/2005 tarih ve BAY/454-600/03910 sayılı bayilik lisansı alan, ancak 4/9/2008 tarihinde lisansı 

iptal edilen Okay Akaryakıt Ürün. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kimya 

Enstitüsü Laboratuarının 15/02/2008 tarihli ve 899-3227 sayılı muayene raporundan anlaşıldığı üzere tağşiş ve/veya hile 

amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıt istasyonunda bulundurmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 

inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırılık 

teşkil ettiği anlaşıldığından, yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

5991/33/1-1 

———— 
Kurul’un 31/3/2011 tarihli ve 3150-73 sayılı Kararı ile, “Sanayi Sitesi Zafer Caddesi No:31 ŞANLIURFA” adresinde 

faaliyet göstermek üzere 12/3/2005 tarih ve BAY/454-600/03910 sayılı bayilik lisansı alan, ancak  4/9/2008 tarihinde lisansı 

iptal edilen Okay Akaryakıt Ürün. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kimya 

Enstitüsü Laboratuarının 12/11/2007 tarihli ve 5548-20648 sayılı muayene raporundan anlaşıldığı üzere tağşiş ve/veya hile 

amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıt istasyonunda bulundurmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 

inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırılık 

teşkil ettiği anlaşıldığından, yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

5991/34/1-1 

———— 
Kurulun 4/5/2011 tarihli ve 3208-55 sayılı Kararı ile; Tortum Yolu Üzeri 2.Km (1 Pafta, 6339 Ada, 7 Parsel) Sanayi / 

ERZURUM adresinde; 6/11/2008 tarih ve BAY/939-82/25200 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren 

Pasin Gaz Enerji Sistemleri Oto Kiralama Turizm Petrol Ürünleri İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ nin; 

8/4/2010 tarihinde Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan numunelere ilişkin, TÜBİTAK MAM tarafından 

düzenlenen B-10/1669 sayılı analiz raporuna göre teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesinin, 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler 

Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) bendine aykırı 

hareket ettiği anlaşıldığından, 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) 

bendinin (3) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön 

Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesi ile Petrol Piyasası 

Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 

57.232,- TL. idari para cezası uygulanması kararlaştırılmıştır. 



Söz konusu 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 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) 

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

numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı 

bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da 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 Yasası 

uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

5991/35/1-1 

———— 
Kurulun 27/4/2011 tarihli ve 3188/13  sayılı Kararı ile; Kırşehir-Ankara Karayolu 20.km. Çayağzı/Kırşehir adresinde; 

22/7/2005 tarih ve BAY/523-38/12977 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Salih Yıldırım-Çayağzı 

Petrol’ ün, 7/6/2007 tarihinde Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından alınan numunelere ilişkin, TÜBİTAK MAM 

tarafından düzenlenen M-07/1394 ve M-07/1395 sayılı analiz raporlarına göre gerekli şart ve seviyede marker ihtiva etmeyen 

ve teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali yapmak suretiyle 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 “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 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 ve süresi içinde 

yazılı savunma yapılmadığı anlaşıldığından, 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci 

fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası uyarınca 120.000.-TL idari para cezası 

uygulanması kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu 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 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) 

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

numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı 

bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da 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 Yasası 

uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

5991/36/1-1 

———— 
4/5/2011 tarihli ve 3208-84 sayılı Kurul Kararı ile; Kelebek Sokak Cevizli Yan Yol 1781 Nolu Kardeşler Oto. Karşısı 

Shell Petrol Arkasında Bila Nolu Kapalı Tüp Deposu Kartal/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren Vural ÇELEBİ’nin 

20/8/2009 tarihli tespite göre takas amaçlı olarak toplam 213 adet Likitgaz tüpünü bulundurmak suretiyle, Sıvılaştırılmış 

Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8 inci 

maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, anılan kişi hakkında, 5307 sayılı Kanunun 16 ncı 

maddesinin dördüncü fıkrası ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları 

(LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 

2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 1.120.- TL. tutarında idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.120-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 

nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye 

Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na 

ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 

Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası 

uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da 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 

edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

5991/37/1-1 



———— 
Kurul’un 14/4/2011 tarih 3173-73 sayılı Kararı ile; Yasin Şahin’in, Yurt Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı Tevfik Bey 

Sitesi A-Blok No:280 Bağcı Su Bayii Seyhan Adana adresindeki iş yerinde, 21/3/2008 tarihinde yapılan aramada 12 kglık 

likidgaz marka 128 adet boş, 4 adet dolu toplam 132 adet büyük tüp ve 2 kglık likidgaz marka 27 adet boş 10 adet dolu 

toplam 37 adet piknik tüpü bulunması ve ilgilinin herhangi bir dağıtıcının bayisi olmamasının 5307 sayılı Sıvılaştırılmış 

Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 8 inci 

Maddesinin 1 inci fıkrasına aykırı olması nedeniyle, Yasin Şahin hakkında 5307 sayılı Kanun’un 16 ncı Maddesinin 4 üncü 

fıkrası ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci Maddesinin (c) bendi uyarınca 1.000 TL idari para cezası 

uygulanmasına, karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.000.-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 Türkiye 

Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na 

ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin 

üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da 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 

edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

5991/38/1-1 

———— 
Kurul’un 18/5/2011 tarihli ve 3229/13 sayılı Kararı ile Ankara-Konya Karayolu 95.Km Makas  Kulu/KONYA 

adresinde bulunan Yayan Petrol Madeni Yağlar Nakliyat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 1/10/2009 tarihinde 

istasyonunda gizli yer altı tankı bulundurmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ile 

4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendi ile 18 

inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı olması nedenleriyle Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön 

Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca ön araştırma 

ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın Yayan Petrol Madeni Yağlar Nakliyat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu husus ile ilgili yazılı savunmanın ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde Kurum’un 

“Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl-

ANKARA” adresine gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususları 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

5991/39/1-1 

 


