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Kurul’un 11/04/2011 tarihli ve 3496-38 sayılı Karar’ı ile Mehmet Yılmaz- Gürcan Petrol’ün Durusu Beldesi Belde 

İçi Terkos Gaziosmanpaşa İstanbul adresinde kurulu istasyonunda bayilik lisansı olmaksızın akaryakıt bayilik faaliyeti 

yürüttüğü 20/04/2009 tarihinde tespit edilmiş olup, söz konusu gerçek kişinin 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca akaryakıt bayilik lisansı almayarak, 5015 sayılı 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, bu fiili işleyen 

mezkur gerçek kişi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi, aynı maddenin dördüncü 

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

Hakkında Yönetmelik”in 26 ncı maddesi ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında 

Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 56.000,- TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına 

karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 56.000,- 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 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 İdare 

Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

8325/1/1-1 

————— 
Kurul’un 09/02/2013 tarih ve 4269/36 sayılı Kararı ile Veysel Karani Mahallesi Ankara Yolu Küme Evler No:56 

(Pafta:9, Ada:-, Parsel:329) AFYONKARAHİSAR adresinde faaliyet gösteren ALKO PETROL ÜRÜ.SAN.TİC. VE 

PAZ.LTD.ŞTİ.’nin tesisi nezdinde yapılan denetim sonuçları neticesinde adı geçenin; eski dağıtıcısına ait kurumsal kimlik 

işaretlerini, lisans aldığı (dağıtıcı lisans tadili yaptırdığı) 17.06.2011 tarihinden itibaren 1 (bir) aylık süre içerisinde 

kaldırmayarak kullanmaya devam etmek suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası 

ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (f) 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 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.  

8325/2/1-1 

————— 
Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün 11/01/2010 tarihli tespiti ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu 

Başkanlığının 26/07/20102 tarih ve 2012-A-530/20 sayılı raporu ile, Anadolu Pazarları Tuhafiye Konfeksiyon Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi’nin Akçeşme Mahallesi Menderes Bulvarı No:204 Gümüşler / DENİZLİ adresinde kurulu akaryakıt 

istasyonunda 01/01/2007 ila 25/11/2009 tarihleri arasındaki dönemde lisanssız olarak bayilik faaliyetinde bulunduğu tespit 

edilmiş olup; Kurul’un 01/10/2012 tarih ve 4064-74 sayılı Kararı ile mezkur tüzel kişinin yazılı savunmasının alınmasına 

karar verilmiştir.  

Konuya ilişkin olarak yasal süresi içinde yazılı savunma gönderilmemiş olması üzerine, konu 09/05/2013 tarihli 

Kurul toplantısında yeniden değerlendirilmiş olup, alınan 4401-60 sayılı Karar ile; Anadolu Pazarları Tuhafiye Konfeksiyon 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Akçeşme Mahallesi Menderes Bulvarı No:204 Gümüşler / DENİZLİ adresinde kurulu 

akaryakıt istasyonunda, 01/01/2007 ile 25/11/2009 tarihleri (tespit edilen satış faturalarına ait ilk ve son tarihler) arasındaki 

dönemde lisanssız olarak bayilik faaliyetinde bulunmak suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin 

birinci fıkrasının (b) bendine aykırı hareket ettiğine ve 5015 sayılı 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 işlediğine; bu sebeple mezkur tüzel kişi 

hakkında 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt 

bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve "Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında 

Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince bayiler için belirlenen 56.000,-TL tutarında idari para 

cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 56.000,-TL (ellialtıbin-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 İdare Mahkemesinde dava açma 

hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  



8325/3/1-1 

————— 
Kurul’un 23/05/2013 tarihli ve 4421/5 sayılı Kararı ile; Balıkesir’de faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda 

28/01/2013 tarihinde gerçekleştirilen denetimde yapılan tespitlere göre, “İzmir-İstanbul Karayolu Baykuştepe Mevkii 

Saruhanlı / MANİSA” adresinde, 18/10/2010 tarih ve BAY/939-82/28436 numaralı bayilik lisansı (14/03/2013 tarihli 10107 

sayılı Başkanlık Olur'u ile iptal edilen) kapsamında faaliyet gösteren, HB Nakliyat Otomotiv Petrol Ürünleri Turizm Gıda 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin; başka bir akaryakıt istasyonuna motorin satışı yapmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı 

olduğu 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 

anılan tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine, karar verilmiştir.  

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 

Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 

sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  

8325/4/1-1 

————— 
Kurul’un 17/07/2013 tarihli ve 4507/8 sayılı kararı ile 14.03.2012 tarihli ve BAY/939-82/30708 sayılı bayilik lisansı 

sahibi Aslanpençe İletişim Gıda Tarım Hayvancılık Petrol Ürünleri Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 

istasyonunda; 27.02.2013 tarihinde yapılan denetimde istasyonunda otomasyon cihazına bağlı olmayan tanktan akaryakıt 

ikmali yapması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 6 Temmuz 

2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1240 sayılı Kurul Kararının “İstasyon Otomasyon 

Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı 5’inci maddesinin (9) uncu, (10) uncu ve (14) üncü bendine aykırı hareket ettiği 

değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

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

savunmanızın alınmasına karar verilmiştir.  

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, akdi taktirde 

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

olunur.  

8325/5/1-1 

————— 
Kurul’un 09/05/2013 tarihli ve 4401/33 sayılı Kararı ile; Asyam Akaryakıt Petrol Ürünleri Madeni Yağ Nakliyat Oto 

Aksesuar İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, lisansına kayıtlı dağıtım şirketi dışında başka bir kaynaktan 

akaryakıt ikmal etmesi sebebiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 

(4) numaralı alt bendi “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 

Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 815.555,-TL tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin dördüncü ve altıncı 

fıkrası hükümleri uyarınca 326.222,-TL olarak uygulanmasına karar verilmiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 326.222,-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 İdare Mahkemesi’nde dava açma 

hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  

8325/6/1-1 

————— 
Kurul’un 09/05/2013 tarihli ve 4401/66 sayılı Kararı ile; 18/01/2012, 01/02/2012, 04/02/2012, 07/03/2012 ve 

12/03/2012 tarihlerinde tağşiş/hile amacıyla akaryakıta karıştırılabilecek ürünleri istasyonunda bulundurması, ulusal marker 

seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi, lisansına kayıtlı dağıtım şirketi dışında başka bir 

kaynaktan akaryakıt ikmal etmesi, istasyonunda gizli yer altı tankı ve düzeneği bulundurması sebebiyle, Asyam Akaryakıt 

Petrol Ürünleri Madeni Yağ Nakliyat Oto Aksesuar İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 

19 uncu maddesi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 

Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca toplamda 3.289.404,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 3.289.404,-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 İdare Mahkemesi’nde dava açma 

hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  

8325/7/1-1 

————— 



Kurul’un 25/07/2013 tarihli ve 4521/17 sayılı Kararı ile; Murathan Madeni Yağ Taşımacılık Akaryakıt Petrol 

Ürünleri Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının 

(b) bendinin (2) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak 

Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 339.814,-TL idari para cezasının, aynı maddenin dördüncü fıkrası 

gereği 67.962,-TL olarak uygulanmasına karar verilmiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962,-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 İdare Mahkemesi’nde dava açma 

hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  

8325/8/1-1 

————— 
Kurul’un 25/07/2013 tarihli ve 4521/26 sayılı Kararı ile; Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi 

İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında BAY/939-82/30876 numaralı bayilik lisansına konu akaryakıt istasyonunun 3 

numaralı yer altı tankını istasyon otomasyon sistemine bağlamaması (otomasyon sistemini fiilen faaliyete geçirmemesi) 

sebebiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve 

“Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” 

hükümleri uyarınca 815.555,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 815.555,-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 İdare Mahkemesi’nde dava açma 

hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  

8325/9/1-1 

————— 
Kurul’un 23/05/2013 tarihli ve 4421/43 sayılı Kararı ile; 2012 yılı içerisinde Büyük Çamlıca Petrol Nakliyat İnşaat 

Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne yaklaşık 2,1 milyon TL’lik akaryakıt satışı gerçekleştirerek lisanssız dağıtım 

faaliyetinde bulunmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında 

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

maddesi uyarınca Ersen Akaryakıt Oto Aksesuar Madeni Yağ Petrol Ve Petrol Ürünleri Gıda İnşaat Nakliye Pazarlama 

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. 

8325/10/1-1 

————— 
Kurul’un 23/05/2013 tarihli ve 4421/41 sayılı Kararı ile; 2012 yılı içerisinde Kırmızı Beyaz Akaryakıt Petrol Ürünleri 

Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne yaklaşık 4 milyon TL’lik akaryakıt satışı, ABC Grup Akaryakıt Petrol 

Ürünleri Nakliye Gıda İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne yaklaşık 12,4 milyon TL’lik, Büyük Çamlıca 

Petrol Nakliyat İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne yaklaşık 590 bin TL’lik akaryakıt satışı gerçekleştirerek 

lisanssız dağıtım faaliyetinde bulunmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, 

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

Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca Kulu Grup Akaryakıt Ürünleri Otomotiv Taşımacılık İnşaat Taahhüt Gıda Sanayi Ve 

Dış 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. 

8325/11/1-1 

————— 
Kurul’un 23/05/2013 tarihli ve 4421/40 sayılı Kararı ile; 2011 ve 2012 yılı içerisinde Büyük Çamlıca Petrol Nakliyat 

İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne toplamda yaklaşık 9 milyon TL’lik akaryakıt satışı, Kırmızı Beyaz 

Akaryakıt Petrol Ürünleri Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne toplamda yaklaşık 3 milyon TL’lik akaryakıt satışı 

gerçekleştirerek lisanssız dağıtım faaliyetinde bulunmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) 

bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırılık teşkil ettiği 

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

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca Tozkoparan Akaryakıt Petrol Ürünleri İnşaat ve Nakliye 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. 

8325/12/1-1 

————— 
Kurul’un 17/07/2013 tarihli ve 4507/9 sayılı kararı ile 01.03.2012 tarihli ve DAĞ/3715-1/30655 sayılı dağıtıcı lisansı 

sahibi Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin bayisi 14.03.2012 tarihli ve BAY/939-82/30708 sayılı 

bayilik lisansı sahibi Aslanpençe İletişim Gıda Tarım Hayvancılık Petrol Ürünleri Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi’nin istasyonunda; 27.02.2013 tarihinde yapılan denetimde; bayisinin otomasyon cihazına bağlı olmayan 

tanktan akaryakıt ikmali yapması sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları 

ile 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1240 sayılı Kurul Kararının 

“İstasyon Otomasyon Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı 5 inci maddesinin (11) inci bendine aykırı hareket ettiği 

değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

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

savunmanızın alınmasına karar verilmiştir.  

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, akdi taktirde 

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

olunur.  

8325/13/1-1 

————— 
BAY/939-82/29230 sayılı Bayilik Lisansı sahibi Güneri Petrol Nakliye Otomotiv Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited 

Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 01/08/2012 tarihinde yapılan tespite göre, 01.03.2012 tarihli ve DAĞ/3715-1/30655 

sayılı Dağıtıcı Lisansı sahibi Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, süresi içerisinde kurumsal kimlik 

çalışmalarını tamamlamamak suretiyle, Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ve 1240 sayılı 

Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 16/05/2013 tarih ve 

4407-38 sayılı Kurul kararı ile mezkûr lisans sahibi hakkında; 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) 

bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ 

hükümleri gereğince belirlenen 339.814,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

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 İdare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu 

hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

8325/14/1-1 

————— 
BAY/939-82/29230 sayılı Bayilik Lisansı sahibi Güneri Petrol Nakliye Otomotiv Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited 

Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 17/09/2012 tarihinde yapılan tespite göre, 01.03.2012 tarihli ve DAĞ/3715-1/30655 

sayılı Dağıtıcı Lisansı sahibi Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, süresi içerisinde kurumsal kimlik 

çalışmalarını tamamlamamak suretiyle, Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ve 1240 sayılı 

Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 16/05/2013 tarih ve 

4407-39 sayılı Kurul kararı ile mezkûr lisans sahibi hakkında; 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) 

bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ 

hükümleri gereğince belirlenen 339.814,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

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 İdare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu 

hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

8325/15/1-1 

————— 
BAY/939-82/29938 sayılı Bayilik Lisansı sahibi Menderes Tarım Gıda Akaryakıt Ticaret Ve Sanayi Limited 

Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 25/07/2012 tarihinde yapılan tespite göre, 01.03.2012 tarihli ve DAĞ/3715-1/30655 

sayılı Dağıtıcı Lisansı sahibi Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, süresi içerisinde kurumsal kimlik 

çalışmalarını tamamlamamak suretiyle, Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ve 1240 sayılı 

Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 16/05/2013 tarih ve 

4407-42 sayılı Kurul kararı ile mezkûr lisans sahibi hakkında; 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) 



bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ 

hükümleri gereğince belirlenen 339.814,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

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 İdare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu 

hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

8325/16/1-1 

————— 
BAY/939-82/29938 sayılı Bayilik Lisansı sahibi Menderes Tarım Gıda Akaryakıt Ticaret Ve Sanayi Limited 

Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 19/09/2012 tarihinde yapılan tespite göre, 01.03.2012 tarihli ve DAĞ/3715-1/30655 

sayılı Dağıtıcı Lisansı sahibi Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, süresi içerisinde kurumsal kimlik 

çalışmalarını tamamlamamak suretiyle, Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ve 1240 sayılı 

Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 16/05/2013 tarih ve 

4407-43 sayılı Kurul kararı ile mezkûr lisans sahibi hakkında; 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) 

bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ 

hükümleri gereğince belirlenen 339.814,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

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 İdare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu 

hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

8325/17/1-1 

————— 
BAY/939-82/29938 sayılı Bayilik Lisansı sahibi Menderes Tarım Gıda Akaryakıt Ticaret Ve Sanayi Limited 

Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 30/11/2012 tarihinde yapılan tespite göre, 01.03.2012 tarihli ve DAĞ/3715-1/30655 

sayılı Dağıtıcı Lisansı sahibi Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, süresi içerisinde kurumsal kimlik 

çalışmalarını tamamlamamak suretiyle, Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ve 1240 sayılı 

Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 16/05/2013 tarih ve 

4407-44 sayılı Kurul kararı ile mezkûr lisans sahibi hakkında; 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) 

bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ 

hükümleri gereğince belirlenen 339.814,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

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 İdare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu 

hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

8325/18/1-1 

————— 
BAY/939-82/29838 sayılı Bayilik Lisansı sahibi Güneri Petrol Nakliye Otomotiv Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited 

Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 25/07/2012 tarihinde yapılan tespite göre, 01.03.2012 tarihli ve DAĞ/3715-1/30655 

sayılı Dağıtıcı Lisansı sahibi Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, süresi içerisinde kurumsal kimlik 

çalışmalarını tamamlamamak suretiyle, Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ve 1240 sayılı 

Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 16/05/2013 tarih ve 

4407-45 sayılı Kurul kararı ile mezkûr lisans sahibi hakkında; 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) 

bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ 

hükümleri gereğince belirlenen 339.814,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

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 İdare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu 

hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

8325/19/1-1 

————— 



BAY/939-82/29838 sayılı Bayilik Lisansı sahibi Güneri Petrol Nakliye Otomotiv Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited 

Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 19/09/2012 tarihinde yapılan tespite göre, 01.03.2012 tarihli ve DAĞ/3715-1/30655 

sayılı Dağıtıcı Lisansı sahibi Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, süresi içerisinde kurumsal kimlik 

çalışmalarını tamamlamamak suretiyle, Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ve 1240 sayılı 

Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 16/05/2013 tarih ve 

4407-46 sayılı Kurul kararı ile mezkûr lisans sahibi hakkında; 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) 

bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ 

hükümleri gereğince belirlenen 339.814,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

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 İdare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu 

hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

8325/20/1-1 

————— 
BAY/939-82/29838 sayılı Bayilik Lisansı sahibi Güneri Petrol Nakliye Otomotiv Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited 

Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 30/11/2012 tarihinde yapılan tespite göre, 01.03.2012 tarihli ve DAĞ/3715-1/30655 

sayılı Dağıtıcı Lisansı sahibi Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, süresi içerisinde kurumsal kimlik 

çalışmalarını tamamlamamak suretiyle, Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ve 1240 sayılı 

Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 16/05/2013 tarih ve 

4407-47 sayılı Kurul kararı ile mezkûr lisans sahibi hakkında; 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) 

bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ 

hükümleri gereğince belirlenen 339.814,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

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 İdare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu 

hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

8325/21/1-1 

————— 
Kurulun 27.3.2013 tarihli ve 4332-3 sayılı Kararı ile; 

4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde; “İTS/ZMR/389” sayılı iç tesisat ve servis 

hatları sertifikası sahibi Kozan Doğal Gaz Isıtma Soğutma Makine İnşaat Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 2011 yılında 

mevcut sertifikasını üçüncü kişilere kullandırmak suretiyle, Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin “Devir yasağı” 

başlıklı 23 üncü maddesinde yer alan “sertifika sahipleri ve yetki belgesi sahiplerinin, sertifikalarını veya yetki belgelerini 

başkalarına devredemeyecekleri veya kullandıramayacakları” hükmüne aykırı hareket ederek 4646 sayılı Kanun’un 5 inci 

maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan ve “yapım ve hizmet faaliyetinde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin Kurum 

tarafından hazırlanan yönetmelik ve yayımlanacak tebliğlere uygun faaliyet göstermek zorunda oldukları” nın belirtildiği 

hükme aykırı hareket ettiği düşünüldüğünden, 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 Kozan Doğal Gaz Isıtma Soğutma Makine İnşaat Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 

yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

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

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

8325/22/1-1 

————— 
01/06/2012 tarihinde yapılan tespite göre; BAY/939-82/29938 sayılı Bayilik Lisansı sahibi Menderes Tarım Gıda 

Akaryakıt Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi’nin, tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri istasyonda 

bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine ve istasyonda gizli tank bulundurmak suretiyle Petrol Piyasası Kanununun 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, mezkûr lisans sahibi hakkında, 21/02/2013 tarih ve 4289-27 sayılı Kurul kararı ile Petrol 

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

Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 



Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 

Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 

sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  

8325/23/1-1 

————— 
BAY/939-82/29938 sayılı Bayilik Lisansı sahibi Menderes Tarım Gıda Akaryakıt Ticaret Ve Sanayi Limited 

Şirketi’nin, 25/05/2012 tarihinde yapılan tespite göre; tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri 

istasyonda bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine, istasyonunda otomasyon sistemi kurulu olmadığı halde akaryakıt satışı 

gerçekleştirmek suretiyle 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesi hükümleri ile 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 

birinci ve ikinci fıkrasına, dağıtıcısına ait belirtileri istasyonda bulundurmaması ve eski dağıtıcısına ait belirtileri kullanması 

sebebiyle, Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasına ve 

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine; 30/11/2012 tarihinde yapılan tespite 

göre ise ilan panosunda yer alan tavan fiyattan daha yüksek bir fiyata akaryakıt satışı yapması nedeniyle, 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinin başlıklı 7 nci 

maddesinin (c) bendine ve yine aynı yönetmeliğin “Fiyat İlanı” başlıklı 13 üncü maddesinin (ç) bendine, aykırı hareket ettiği 

değerlendirildiğinden, mezkûr lisans sahibi hakkında, 21/02/2013 tarih ve 4289-59 sayılı Kurul kararı ile Petrol Piyasasında 

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

maddesi uyarınca, konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 

Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 

sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  

8325/24/1-1 

————— 
22/10/2012 ve 08/02/2013 tarihlerinde yapılan tespite göre; BAY/939-82/29938 sayılı Bayilik Lisansı sahibi 

Menderes Tarım Gıda Akaryakıt Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi'nin dağıtıcısına ait belirtileri istasyonda bulundurmaması 

ve eski dağıtıcısına ait belirtileri kullanmaya devam etmesi sebebiyle, Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin dördüncü 

fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine aykırı hareket ettiği 

değerlendirildiğinden, mezkûr lisans sahibi hakkında, 13/03/2013 tarih ve 4314-17 sayılı Kurul kararı ile Petrol Piyasasında 

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

maddesi uyarınca, konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 

Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 

sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  

8325/25/1-1 

————— 
10/10/2012 ve 22/10/2012 tarihlerinde yapılan denetimlerde düzenlenen tutanaklara göre; BAY/939-82/29938 sayılı 

Bayilik Lisansı sahibi Menderes Tarım Gıda Akaryakıt Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi’nin, akaryakıt istasyonunda 

otomasyon sistemi kurulu olmadığı halde akaryakıt satışı gerçekleştirmesi sebebiyle 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci 

maddesi hükümleri ile 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket ettiği 

değerlendirildiğinden, mezkûr lisans sahibi hakkında, 20/03/2013 tarih ve 4322-23 sayılı Kurul kararı ile Petrol Piyasasında 

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

maddesi uyarınca, konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 

Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 

sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  

8325/26/1-1 

————— 
12.11.2009 tarih ve LPG-BAY/941-54/09685 sayılı LPG Otogaz Bayilik Lisansı (24/05/2012 tarihinde iptal) 

kapsamında Antalya Yolu Üzeri Aligöz Mevkii Akalan Acıpayam / DENİZLİ adresinde faaliyet gösteren Menduh 

YALÇINKAYA’ya ait otogaz istasyonunda yapılan 09/12/2011 tarihli denetimde istasyonda sorumlu müdür 

çalıştırılmadığının tespit edilmesine ilişkin konu, Kurul’un 04/06/2013 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup, alınan 

4445-16 sayılı Kararı ile; Menduh YALÇINKAYA’nın otogaz istasyonunda sorumlu müdür bulundurmaksızın faaliyet 

göstermek suretiyle 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 14 üncü maddesi ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sorumlu Müdür 

Yönetmeliğinin 5 inci maddesine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında 

Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü 



maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın mezkûr gerçek kişinin yazılı savunmasının 

alınmasına karar verilmiştir. 

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 Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.  

8325/27/1-1 

————— 
Kurul’un 09/02/2013 tarih ve 4269/37 sayılı Kararı ile Afyonkarahisar-İzmir Karayolu, 13.Km. (Pafta: 27, Parsel: 

2687) AFYONKARAHİSAR adresinde faaliyet gösteren MERA-PET PETROL NAK.GID.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.’nin 

tesisi nezdinde yapılan denetim sonuçları neticesinde adı geçenin; eski dağıtıcısına ait kurumsal kimlik işaretlerini, dağıtıcı 

lisans tadili yaptırdığı 05.06.2012 tarihinden itibaren 1 (bir) aylık süre içerisinde kaldırmayarak kullanmaya devam etmek 

suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 

38 inci maddesinin (f) 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 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.  

8325/28/1-1 

————— 
11/07/2013 tarih ve 4498-39 sayılı Kurul Kararı ile, BAY/939-82/29185 sayılı lisans sahibi Mican Akaryakıt İnşaat 

Taahhüt Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 04/10/2012 tarihli tespite göre, akaryakıt istasyonunda proje dışı 

ilave tanklar bulundurulduğunun tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları 

ile 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına ve dördüncü fıkrasının (b) bendine, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci 

maddesinin (e) bendine ve aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkralarına aykırılık teşkil etmesi 

sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları ile “Petrol Piyasası 

Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince 

belirlenen 13.592, -TL.; mezkur bayilik lisansı sahibinin, bağlı olduğu dağıtıcı lisansı sahibinin izni olmadan istasyon 

otomasyon sistemine müdahale etmesinin ise 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve Petrol 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul 

Kararı’nın 5 inci maddesinin ondördüncü fıkrasına aykırılık teşkil etmesi sebebiyle de hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu 

maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası 

Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca bayiler için 

belirlenen 67.962, -TL.; öte yandan, anılan lisans sahibinin dağıtıcı dışı akaryakıt ikmalinde bulunmuş olmasının da 5015 

sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle de hakkında 5015 

sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası 

ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” 

hükümleri gereğince bayiler için belirlenen 163.111, -TL. olmak üzere toplam 244.665, -TL. tutarında idari para cezası 

uygulanmasını kararlaştırmıştır.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 244.665, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 

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

Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube Kodu:14) 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 yetkili idare mahkemesinde dava 

açma hakkının 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. 

8325/29/1-1 

————— 
31.03.2011 tarih ve BAY/939-82/29230 sayılı Bayilik Lisansı sahibi Güneri Petrol Nakliye Otomotiv Gıda Sanayi Ve 

Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 10/10/2012 tarihinde yapılan denetimde, 01.03.2012 tarihli ve 

DAĞ/3715-1/30655 sayılı Dağıtıcı Lisansı sahibi Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, dağıtıcısı 

olduğu bayiye ait akaryakıt istasyonunda otomasyon sisteminin çalışmadığını tespit edip meydana gelen arızayı 4 gün 



içerisinde gidermemesi eyleminin tespit edilmiş olması karşısında, söz konusu Dağıtım Lisansı sahibinin, 5015 sayılı 

Kanunun 7 inci maddesi ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci maddesi hükümlerine aykırı hareket ettiği 

değerlendirildiğinden, 20/03/2013 tarih ve 4322-22 sayılı Kurul kararı ile 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, konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 

Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 

sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  

8325/30/1-1 

————— 
23.08.2011 tarih ve BAY/939-82/29938 sayılı Bayilik Lisansı sahibi Menderes Tarım Gıda Akaryakıt Ticaret Ve 

Sanayi Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 10/10/2012 ve 22/10/2012 tarihlerinde yapılan tespitlere göre, 

01.03.2012 tarihli ve DAĞ/3715-1/30655 sayılı Dağıtıcı Lisansı sahibi Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi’nin, bayisi olan istasyonda, tescilli markası altında piyasaya sunulan akaryakıta ilişkin kalite kontrol izlemesini etkin 

biçimde yapmasına yönelik teknolojik yöntemleri de içeren bir denetim sistemini kurmaması ve istasyon otomasyon sistemini 

fiilen faaliyete geçirmemesi eyleminin tespit edilmiş olması karşısında, söz konusu Dağıtım Lisansı sahibinin, 5015 sayılı 

Kanunun 7 inci maddesi ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci maddesi hükümlerine aykırı hareket ettiği 

değerlendirildiğinden, 20/03/2013 tarih ve 4322-24 sayılı Kurul kararı ile 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, konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 

Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 

sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  

8325/31/1-1 

————— 
02.08.2011 tarih ve BAY/939-82/29838 sayılı Bayilik Lisansı sahibi Güneri Petrol Nakliye Otomotiv Gıda Sanayi Ve 

Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 22/10/2012 tarihinde yapılan tespite göre, 01.03.2012 tarihli ve 

DAĞ/3715-1/30655 sayılı Dağıtıcı Lisansı sahibi Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, bayisi olan 

istasyonda, tescilli markası altında piyasaya sunulan akaryakıta ilişkin kalite kontrol izlemesini etkin biçimde yapmasına 

yönelik teknolojik yöntemleri de içeren bir denetim sistemini kurmadığının ve istasyon otomasyon sistemini fiilen faaliyete 

geçirmemesi eyleminin tespit edilmiş olması karşısında, söz konusu Dağıtım Lisansı sahibinin, 5015 sayılı Kanunun 7 inci 

maddesi ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci maddesi hükümlerine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, 

20/03/2013 tarih ve 4322-26 sayılı Kurul kararı ile 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, konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 

Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 

sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  

8325/32/1-1 

 


