
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul’un 04.01.2012 tarih ve 3624-26 sayılı Kararı ile;04/08/2005 tarihli ve İHR/531-336/13884 sayılı 
ihrakiyeteslimi lisansı sahibi Akpet Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 25/03/2011 tarihine 
kadar asgari ödenmiş sermaye şartı yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi ve bu durumun 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin 6 
ıncıfıkrasının (a) 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, söz konusu tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi 
Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine ve Petrol Piyasası Kanununun 20 inci maddesi gereği AkpetPetrol Ürünleri Pazarlama 
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne onbeş gün içerisinde aykırılıkların giderilmesi, aksi halde bahse konu piyasa 
faaliyetlerinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya doğrudan doğruya iptal yaptırımının uygulanacağının ihbar 
edilmesine karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilan tarihini izleyen 15 gün içerisinde aykırılıkların giderilmesi ve yazılı 
savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir olup, süresi içinde 
gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacaktır. 

1914/1/1-1 
————— 

28/12/2011 tarih ve 3609-36 sayılı Kurul Kararı ile, 20/05/2010 tarih ve MYĞ/2566-1/27731 sayılı madeni yağ 
lisansı sahibi Asos Madeni Yağlar Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, 16/03/2011 tarihli tespite göre, temin ettiği baz 
yağını “Şanlıurfa Yolu 30. Km. Kaldırım Köyü DİYARBAKIR”adresinde faaliyet gösteren Mehmet KONUR -Onur Petrol’e 
ait akaryakıt istasyonuna boşaltmak suretiyle sahibi olduğu madeni yağ lisansının kapsamını izinsiz bir şekilde kendi 
inisiyatifinde genişletmesinin, 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesine aykırılık teşkil 
etmesi sebebiyle, anılan lisans sahibinin yazılı savunmasının alınmasıkararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza 
gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.  

1914/2/1-1 
————— 

Kurul’un 15/12/2011 tarih ve 3546/15 sayılı Kararı ile Afyonkarahisar-Ankara Karayolu Alagüney Mevkii 
Bayat/Afyonkarahisar adresinde faaliyet gösteren 05/10/2006 tarihli ve BAY/939-58/20208 sayılı bayilik lisansı sahibi Başar 
Trans Petrol Ürünleri Nakliyat Mermer Maden İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin tesisi nezdinde 15.02.2010 
tarihinde yapılan denetim sonucunda; 

-TÜBİTAK MAM’ın 31/05/2010 tarihli ve M-10/643 sayılı raporu ile Şirketin; yeterli şart ve seviyede ulusal marker 
içermeyen akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılıPetrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin 
dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) 
bendine; teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi nedeniyle 5015 sayılıPetrol 
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 ncimaddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği, 

- Şirketin, akaryakıt istasyonunda vaziyet planında yer almayan gizli yer altı tankı tespit edilmesi nedeniyle 5015 
sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve onbirinci fıkrası ile Petrol PiyasasıLisans Yönetmeliğinin 11 
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 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 sayılıTebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

1914/3/1-1 
————— 

Kurul’un 04.01.2012 tarihli ve 3624-8 sayılı kararı ile;25.08.2005 tarih ve BAY/540-27/14196 sayılı bayilik lisansı 
(istasyonsuz) (kendi talebi üzerine 16/07/2008 tarihli ve 2707 sayılı Başkanlık Olur'u ile lisans iptal edilmiştir) sahibi 
Yeniyalı Mahallesi Tafran Sokak No:2 Daire:2 Körfez/KOCAELİadresinde kayıtlı Başkent Nakliyat Ticaret ve Sanayi 
Limited Şirketi’ne ait işyerinde, 12.11.2007 tarihinde yapılan denetimde, firmaya ait (garajda park halinde bulunan) 41 F 
8750 plaka sayılı tanker kamyonun içerisinde bulunan 13.250 kg akaryakıttan alınan numunenin mineral yağ ve organik 
çözücü (White Spirit) karışımı olduğunun 21/11/2007 tarihli ve 5749 sayılı analiz raporu sonuçlarına göre sabit olması 
nedeniyle 24.11.2010 tarih ve 2891-24 sayılı Kurul Kararı ile lisans sahibinden istenen yazılı savunma ve Denetim Dairesi 
Başkanlığının konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup; 



1 - Başkent Nakliyat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin piyasa faaliyetine konu ettiği ürünlerin mineral yağ ve 
organik çözücü karışımından oluşmasının 5015 sayılıPetrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmüne 
aykırı olduğu , 

2 -İlgilinin (yasal süresi içerisinde) savunma yapmadığı, 
anlaşıldığından, Başkent Nakliyat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 

5728 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi gereğince belirlenen 
250.000,-TL. tutarındaki idari para cezasının, aynımaddenin dördüncü fıkrası gereğince 50.000,-TL. tutarındaidari para cezası 
olarak uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam 50.000 TL. tutarındakiidari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler 
Kanununun 17 ncimaddesinin 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 numaralıhesaba 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 edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir  

1914/4/1-1 
————— 

Kurul’un 28/12/2011 tarih ve 3609/26 sayılı Kararı ile; “Söke -Milas Karayolu Üzeri Pınarcık Köyü Bafa Beldesi 
Milas/MUĞLA” adresinde faaliyet gösteren 31/10/2006 tarih ve BAY/939-82/20428 sayılı istasyonlu bayilik lisansısahibi 
Cemal AYDIN’ın, ilan panosunda yer alan tavan fiyatın üzerinde akaryakıt satışı yapmasının, 5015 sayılı Petrol 
PiyasasıKanununun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinin “Tarife, Fiyat 
Listesi ve Fiyat İlanına İlişkin Yükümlülükler” başlıklı 7 nci maddesinin (c) bendine ve yine aynı yönetmeliğin “Fiyat İlanı” 
başlıklı 13 üncü maddesinin (ç) bendine aykırı olduğu 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 alınması için Denetim 
Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden 
itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate 
alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

1914/5/1-1 
————— 

Kurul’un 15/12/2011 tarih ve 3546/91 sayılı Kararı ile Yenişehir Mahallesi Ankara Caddesi 55. Sokak No:41 
(Ada:338 Parsel:6) Yahşihan/Kırıkkale adresinde faaliyet gösteren 14.05.2009 tarihli ve BAY/939-82/26008 sayılıbayilik 
lisansı ve 22.06.2009 tarihli LPG-BAY/941-54/09206 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı sahibi Çağlayan Tesisleri Petrol 
Ürünleri Nakliye İnşaat ve Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonu nezdinde 12.02.2010 tarihinde 
yapılan denetim neticesinde; 

- TÜBİTAK MAM’ın 31.05.2010 tarihli ve M-10/604 ve M-10/605 sayılı raporları ile Şirket’in yeterli şart ve 
seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmal etmek 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, 

- Şirketin, sahibi olduğu akaryakıt istasyonunda üçüncü şahıslar mali sorumluluk sigortasıyaptırmamak suretiyle, 
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin (d) bendi ve 15 inci maddesi ile Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket ettiği, 

- Şirketin, otogaz istasyonunda sorumlu müdür bulunmaksızın faaliyette bulunmak suretiyle, 5307 sayılı 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) PiyasasıKanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunun“Sorumlu Müdür” başlıklı 14 üncü maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları(LPG) Piyasası Sorumlu Müdür 
Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına 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 sayılıTebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 



1914/6/1-1 
————— 

Kurulun 20/10/2011 tarih ve 3565-70 sayılı Kararı ile; 
19/03/2005 tarih ve BAY/459-954/07027 sayılı istasyonlu bayilik lisansı (24/11/2010 tarihli ve 4405 sayılı Olur ile 

iptal) sahibi Dağtekin Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin “Gülbahçesi Mahallesi, Obalar Cad. No:571 
ADANA” adresinde mukim tesisinden 22/10/2009 tarihinde alınan akaryakıt numunesinin, TÜBİTAK MAM tarafından 
yapılan analizi sonucu düzenlenen 04/02/2010 tarih ve B-09/4677 numaralı analiz raporu çerçevesinde, anılan Firmanın 
yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelerde yer alan özelliklere uygun olmayan akaryakıt 
ikmalinde bulunmak suretiyle 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 hareket ettiği sonucuna 
varılmış ve Dağtekin Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 134.400,-TL tutarında idari para cezası 
uygulanmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca, 134.400,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci 
maddesinin 6 ncıfıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar BankasıT.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, 60 gün içerisinde 
Kurul Kararıaleyhine Danıştay’da dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 30 gün içerisinde 
yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılmasıhalinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 
bulunulabileceği, 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde ise 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu ilanen tebliğedilir. 

1914/7/1-1 
————— 

Kurul’un 15/12/2011 tarih ve 3546/27 sayılı Kararı ile; “Bodrum Milas Karayolu Kemikler Köyü Milas/MUĞLA” 
adresinde faaliyette bulunan 09/10/2007 tarih ve BAY/939-82/23100 numaralı bayilik lisansı sahibi Egecan Akaryakıt 
Temizlik Nakliyat İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi - Kemikler Şubesi Akaryakıt İstasyonu İşletmesi’nin 
17/03/2009 tarihinde dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılıKanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının 
(a) bendi ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırılık teşkil 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 ilgili tüzel kişinin yazılı 
savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden 
itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate 
alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

1914/8/1-1 
————— 

Kurul’un 08.12.2011 tarihli ve 3534/46 sayılı Kararı ile; “1. Organize Sanayi Bölgesi 5 Nolu Cadde No:1/A 
Şehitkamil/GAZİANTEP” adresinde, 14.01.2010 tarih ve MYĞ/2396-2/27074 sayılı Madeni Yağ Lisansı kapsamında 
faaliyet gösteren Force Madeni Yağlar Organik Gübre ve Taşımacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin, 04.08.2010 
tarihinde yapılan denetimde, 04.08.2010 tarih ve 011064 Nolu Sevk İrsaliyesi ile satışı yapılmış olan ve halen tesiste bulunan 
plastik bidonlardaki pas ve korozyon önleyici müstahzar cinsi 2160 Kg sıvı maddeden, B-074526 seri numaralı Numune 
Alma Tutanağı düzenlenerek alınan numunelerin, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinde yapılan analizi sonucunda 
düzenlenen 28.10.2010 tarih ve 3527-19170 sayılı Analiz Raporuna göre % 86,8 oranında mineral yağ, bitkisel yağ ve % 
13,2 oranında organik çözücü (White Spiritve toluen) karışımından oluştuğunun tespit edilmesinin, 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 23 üncü ve 24 üncü 
maddelerine 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 tüzel kişinin yazılısavunmasının 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. 

1914/9/1-1 
————— 

Kurul’un 22/12/2011 tarih ve 3581/5 sayılı Kararı ile;“Milas-Bordum Karayolu Üzeri Dörttepe Köyü Mevkii 
Milas/MUĞLA” adresinde faaliyet göstermek üzere kendisine 22/06/2006 tarih ve 05217 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı 
(04/02/2008 tarihinde iptal) verilmiş olmasına rağmen, 13/03/2008 tarihinde yapılan denetimde lisanslıtesisini 23/09/2007 ve 
24/09/2007 tarihlerinde “TaşkayaPetrol Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Ticaret Limited Şirketi”neKurul izni olmadan 
kullandıran “Erdal İnşaat Turizm Tekstil Petrol Gıda İthalatİhracat Ticaret Limited Şirketi”nin, lisanslıtesisinde ilgili 



düzenlemelere uygun hareket etmek koşuluyla faaliyet göstermesi gerekirken, söz konusu lisanslı tesisini Kurul izni olmadan 
bir başkasına kullandırmasının 5307 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Sıvılaştırılmış Petrol 
Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan hükümlere aykırıolduğu 
anlaşıldığından, 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, “Erdal İnşaat Turizm Tekstil Petrol Gıda İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi”ninyazılı savunmasının 
alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden 
itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate 
alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

1914/10/1-1 
————— 

Kurul’un 20/12/2011 tarihli ve 3565/76 sayılı Karar’ı ile 12.11.2007 tarihli ve LPG-BAY/941-54/07169 sayılı 
istasyonlu bayilik lisans sahibi Gencer Akaryakıt Ürünleri İnşaat Turizm Pazarlama Sanayi ve Ticaret 
LimitedŞirketi’nin(yeni unvanı Yıldız Petrol Ürünleri İnşaat Turizm Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.), piyasa faaliyetine 
konu lisanslı tesisini Kurul izni olmaksızın kullandırmak suretiyle 5307 sayılı“Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanunu 
ve Elektrik Piyasası Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 
25.06.2009 tarih ve 2143 sayılıkurul kararında yer alan “Lisans sahibinin, piyasa faaliyetine konu tesislerini lisans amaçları 
doğrultusunda başkalarına kullandırması Kurulun iznine bağlıdır.” hükmüne aykırı hareket ettiği anlaşılmış olup, 
SıvılaştırılmışPetrol Gazları(LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek 
olmaksızın, söz konusu tüzel kişinin savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine, karar 
verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılısavunmanızın 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. 

1914/11/1-1 
————— 

Kurulun 15/12/2011 tarih ve 3546-61 sayılı Kararı ile;17.06.2011 tarih ve BAY/939-82/29644 sayılı bayilik lisansı 
kapsamında“Barbaros Mahallesi Ankara - İzmir Asfaltı Üzeri Ahmetli/MANİSA” adresinde faaliyet gösteren Mahmut 
Yılmaz Petrol Ürünleri Gıda Nakliye Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 18.08.2011 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 M-11/2345, M-11/2346, M-11/2347 numaralı analiz raporlarıile 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 fıkrasıile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler 
Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 ncimaddesinin (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, Mahmut Yılmaz Petrol Ürünleri Gıda Nakliye 
Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılısavunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılısavunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

1914/12/1-1 
————— 

Kurulun 08/12/2011 tarih ve 3534-53 sayılı Kararı ile;10.12.2010 tarih ve BAY/939-82/28700 sayılı bayilik lisansı 
kapsamında“İzmir-Ankara Karayolu Üzeri No:5 Turgutlu/MANİSA” adresinde faaliyet gösterenİz Petrol Nakliyat ve İnşaat 
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 27.06.2011 tarihinde, marker seviyesi geçerli olmayan ve teknik düzenlemede yer alan 
özelliklere aykırı akaryakıt ikmalinde bulunduğunun TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nin söz konusu akaryakıta ait 
numunelere ilişkin 2713 numaralı analiz raporu ile tespit edilmiş olması nedeniyle ilgili lisans sahibi tüzel kişinin, 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 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 yazılısavunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 



1914/13/1-1 
————— 

Kurul’un 15/12/2011 tarih ve 3546/50 sayılı Kararı ile; “Ostim Sanayi Sitesi 1234 Sokak (Eski 57. Sokak) No:76-78-
80 Yenimahalle/ANKARA adresinde faaliyet gösteren Ersoy Gaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin lisanssız piyasa 
faaliyeti (sıkıştırılmış doğal gaz dolumu ve satışı) gerçekleştirerek 4646 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 1 
numaralıbendine aykırı hareket ettiği değerlendirilmekte olup; 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, Ersoy Gaz Sanayi ve Ticaret AnonimŞirketi’nin yazılı savunmasının 
alınmasına” karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılısavunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

1914/14/1-1 
————— 

Kurul’un 12/01/2012 tarih ve 3645/8 sayılı Kararı ile;“Keresteciler Sitesi Uzayçağı Caddesi 215 Sokak No:22Ostim 
Yenimahalle/ ANKARA adresinde, 31.12.2007 tarihli ve MYĞ/1450-2/23639 sayılı Madeni Yağ Lisansı kapsamında faaliyet 
gösteren Yaldız Petrol Ürünleri Üretim Akaryakıt Nakliyat Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nde 01/10/2010 
tarihinde yapılan denetim sonucu alınan madeni yağ numunelerinin mineral yağ-bitkisel yağ ve organik çözücü karışımından 
oluştuğunun tespit edilmesinin, 5015 sayılı Petrol PiyasasıKanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarıile Petrol 
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 23 üncü ve 24 üncü maddelerine aykırıolması 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, sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet 
gösteren Yaldız Petrol Ürünleri Üretim Akaryakıt Nakliyat Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının 
alınmasına” karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılısavunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

1914/15/1-1 
————— 

Kurul’un 28/12/2011 tarih ve 3609/25 sayılı Kararı ile; “Yeni Mahalle, Karamersin Mevkii Güllük 
Milas/MUĞLA”adresinde faaliyet gösteren 10/03/2005 tarih ve BAY/450-542/02529 sayılıistasyonlu bayilik lisansı sahibi 
İvtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, ilan panosunda yer alan tavan fiyatın üzerinde akaryakıt satışı yapmasının, 
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi 
Yönetmeliğinin “Tarife, Fiyat Listesi ve Fiyat İlanına İlişkin Yükümlülükler”başlıklı 7 nci maddesinin (c) bendine ve yine 
aynıyönetmeliğin “Fiyat İlanı” başlıklı 13 üncü maddesinin (ç) bendine aykırıolduğu 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 
alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden 
itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate 
alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

1914/16/1-1 
————— 

Kurul’un 15/12/2011 tarih ve 3546/20 sayılı Kararı ile Keskin-Kırıkkale Yolu 22. Km. (1934-1975 Parsel) 
Keskin/Kırıkkale adresinde faaliyet gösteren 15.03.2010 tarihli ve BAY/939-82/27383 sayılı bayilik lisansısahibi Musa 
YURTGÜL’e ait akaryakıt istasyonu nezdinde; 

- 28.08.2010 tarihinde yapılan denetim neticesinde alınan akaryakıt numunelerine ilişkin olarak, TÜBİTAK MAM’ın 
18/10/2010tarihli ve M-10/3586 ve M-10/3587 sayılı raporları ve 04.10.2010 tarihinde yapılan denetim neticesinde ise, 
09/11/2010 tarihli ve M-10/4031 sayılı raporu ile Musa YURTGÜL’ün yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve 
teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmal etmek ve tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri 
akaryakıta katmak 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 ve 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine ve 
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 nci maddesinin (e) bendine aykırıhareket ettiği, 

- 28.08.2010 tarihinde yapılan denetimde tespit edilen gizli yer altı tankını piyasa faaliyetine konu etmek suretiyle, 
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve onbirinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği, 



-28.08.2010 tarihinde yapılan denetim neticesinde, 71 DC 663 plakalı tanker aracılığıyla bağlı dağıtıcısı dışında 
akaryakıt ikmal ederek Kanunun 8 inci maddesinin 1 inci fıkrası ve 2 nci fıkrasının (a) bendine aykırıhareket 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 sayılıTebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

1914/17/1-1 
————— 

Kurul’un 15/12/2011 tarih ve 3546/13 sayılı Kararı ile Ortaklar Aydın Asfaltı Üzeri Neşetiye Köyü Ortaklar (Pafta:18 
Parsel:1815) Germencik/Aydın adresinde faaliyet gösteren 26.10.2009 tarihli ve BAY/939-82/26724 sayılı bayilik lisansı 
sahibi Odeon Petrol Ürünleri Danışmanlık Nakliyat Turizm ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, 03.11.2011 tarihinde 
yapılan denetim neticesinde; 17.02.2010 tarihli ve BAY/939-82/27234 sayılı bayilik lisansı sahibi İzzet BAŞARAN’a 
yeniden satış amacı ile akaryakıt satışı yapmak suretiyle, lisansı ile tanınan hakların dışına çıkarak, 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanunu’nun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci 
maddesinin (g) 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 yazılısavunmasının 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 sayılıTebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir 

1914/18/1-1 
————— 

Kurul’un 28/12/2011 tarihli ve 3609-16 sayılı Kararı ile;17.09.2010 tarihli ve BAY/939-82/28267 sayılı istasyonlu 
bayilik lisansı sahibi Osmanlı Petrol Turizm Uluslararası Taşımacılık İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 
Eskişehir-Ankara Yolu 27. Km. (Pafta:j25c-3d Ada: Parsel:939) /Eskişehir adresinde bulunan akaryakıt istasyonunda 
25/11/2010 tarihli denetimde tespit edildiği üzere gizli düzenek bulundurmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 
yedinci ve dokuzuncu fıkraları ve 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına ve dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerine, Petrol 
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendi ile 18 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı 
olması nedeniyle yazılısavunmasının 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. 

1914/19/1-1 
————— 

28/12/2011 tarihli ve 3609-15 sayılı Kurul Kararı ile Eskişehir-Ankara Yolu 27. Km. (Pafta:j25c-3d Ada: Parsel:939) 
/Eskişehir adresinde faaliyet gösteren 17.09.2010 tarihli ve BAY/939-82/28267 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi 
Osmanlı Petrol Turizm Uluslararası Taşımacılık İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin TÜBİTAK MAM 
tarafından düzenlenen 15376, 15377 ve 15378 sayılı analiz raporlarına göre, akaryakıta ağır ve hafif ürün karıştırarak tağşiş 
etme eyleminin 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 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 ncimaddesinin (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. 

1914/20/1-1 
————— 

Kurulun, 04/01/2012 tarihli ve 3624-5 sayılı Kararı ile; “D-100 Karayolu Üzeri Rüzgarlar Köyü (Parsel 
No.1129)/BOLU” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 11/04/2011 tarihli ve BAY/939-82/29278 sayılıakaryakıt 
bayilik (istasyonlu) lisansı alan Pet-Ta Petrol Ürünleri İnşaat Tekstil Gıda Maddeleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi’nin; 15/11/2011 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, dağıtıcıcısı dışında akaryakıt ikmal etmek suretiyle 
Petrol Piyasası Kanununun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrasına, aynımaddenin ikinci fıkrasının (a) bendine 
ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine 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 Pet-Ta Petrol Ürünleri 
İnşaat Tekstil Gıda Maddeleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması için Denetim 
Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir. 



Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgili yazılı savunmanın 15 (Onbeş) gün içerisinde gerekli tüm belgeler de 
eklenmek suretiyle “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 
06530 Yüzüncüyıl-ANKARA” adresine gönderilmesi, ayrıca süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate 
alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

1914/21/1-1 
————— 

Kurul’un 28/12/2011 tarih ve 3609/38 sayılı Kararı ile Yenişehir Mah. Ankara Cad. 55. Sokak No:41 (Ada:338, 
Parsel:6) Yahşihan/Kırıkkale adresinde faaliyet gösteren 09.07.2010 tarih ve BAY/939-82/27982 sayılı bayilik lisansısahibi 
Pet-Ta Petrol Ürünleri İnşaat Tekstil Gıda Maddeleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tesisi nezdinde yapılan 
denetimler neticesinde; 

- 29.01.2011 tarihinde yapılan tespitte, 34 EN 7000 plakalı çekici ve 34 EN 9006 plakalı tanker vasıtasıyla; 
26.02.2011 tarihinde yapılan tespitte, 34 EN 7000 plakalı çekici ve 34 EN 9006 plakalı tanker vasıtasıyla ve 30.04.2011 
tarihinde yapılan tespitte, 34 BSY 72 plakalı çekici ve 34 BCL 72 plakalıtanker vasıtasıyla bağlı dağıtıcının dışında akaryakıt 
ikmali yapmak suretiyle, Kanunun 8 inci maddesinin 1 inci fıkrası ve 2 ncifıkrasının (a) bendine aykırı hareket ettiği, 

- 22.03.2011 tarihinde yapılan tespitte, TÜBİTAK MAM’ın 12/04/2011 tarihli ve M-11/609 sayılı raporu ile Şirket’in 
yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında 
Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendine; teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi 
nedeniyle 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, tağşiş ve/veya hile 
amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıta kattığının tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 8 inci 
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 ncimaddesinin (e) bendine aykırı 
hareket ettiği, 28.03.2011 tarihinde yapılan tespitte, ODTÜ PAL’in 05/04/2011 tarihli ve PAL-11-321-418 sayılı raporu 
ileŞirket’in yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı 
Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler 
Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendine; teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali yaptığının 
tespit edilmesi nedeniyle 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, 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 sayılıTebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

1914/22/1-1 
————— 

01.01.2008 tarihinden sonraki dönemde motorin satmak suretiyle lisansının verdiği haklar dışında faaliyet 
göstermesiyle ilgili olarak, 26/05/2011 tarihli ve 3238-27 sayılı Kurul Kararı doğrultusunda yazılı savunması istenen 
12/05/2005 tarih ve BAY/485-47/11305 sayılı istasyonsuz bayilik lisansı(12/05/2010 tarihinde iptal) sahibi Petur Petrol 
Turizm İnşaat Sanayi İthalat İhracat ve Ticaret Ltd. Şti.’nin, süresi içinde yazılı savunma göndermemesi üzerine, konu 
Kurulun 08/12/2011 tarihli toplantısında yeniden değerlendirilmiş olup, alınan 3534-95 sayılıKurul Kararı ile; PeturPetrol 
Turizm İnşaat Sanayi İthalat İhracat ve Ticaret Ltd. Şti.’nin 01.01.2008 tarihinden sonraki tarihlerde motorin satmak suretiyle 
lisansının verdiği haklar dışında faaliyet göstermesinin 5015 sayılıKanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve 
Petrol PiyasasıLisans Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına aykırı olduğu anlaşıldığından, mezkur tüzel kişi 
hakkında 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılıKanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı 
alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri gereğince bayiler için belirlenen 50.000,-TL tutarında idari para 
cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 50.000,-TL (ellibin-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler 
Kanununun 17 ncimaddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün 
içerisinde Vakıflar BankasıBahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 
5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava 
açma hakkının saklıolduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

1914/23/1-1 
————— 

Kurulun 08.12.2011 tarihli ve 3534/77 sayılı Kararı ile; “Muş Yolu Üzeri Güroymak/BİTLİS”adresinde kayıtlı 
Sefvetullah Mutlu - Mutlu Petrol’ün 22.11.2010 tarihinde Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan numunelere ilişkin, 
TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen M-10/4613 sayılı analiz raporuna göre yeterli şart ve seviyede marker ihtiva 



etmeyen, teknik düzenlemelere uygun olmayan ve tağşiş edilmiş akaryakıt ikmali yapmak suretiyle Petrol 
PiyasasıKanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında 
Yönetmeliğin 7 ncimaddesinin (f) bendi ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve 
yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler 
Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) 
bendi ile 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci 
maddesinin (e) bendine aykırıhareket ettiği ve süresi içinde yazılı savunmada bulunmadığı anlaşıldığından, Sefvetullah Mutlu 
- Mutlu Petrol hakkında, 5015 sayılıKanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 
(4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 
Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 137.356,- TL idari para cezası 
uygulanması kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 ncimaddesinin 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. 

1914/24/1-1 
————— 

20/12/2011 tarihli ve 3565/86 sayılı Kurul Kararı ile, “Afyonkarahisar-Konya Karayolu 75. Km. Sultandağı 
AFYONKARAHİSAR” adresinde faaliyette bulunmak üzere 21/01/2010 tarihli ve 09936 noluLPG Otogaz Bayilik Lisansı 
alan ancak 05/03/2010 tarihinde lisansı iptal edilen Sultandağı Petrol Ürünleri İnşaat Nakliye Turizm Sanayi Ve Ticaret 
Limited Şirketinin lisansı iptal edilmeden önce Kurulun izni olmaksızın söz konusu tesisi Ümmet Akaryakıt Ürünleri 
Taşımacılık İnşaat Gıdaİthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine kullandırarak 5307 sayılıKanunun 4 üncü 
maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 25/06/2009 tarihli ve 2143 sayılı Kurul Kararı uyarınca LPG Otogaz Bayilik 
Lisansının “Genel Hükümler” başlıklı 15 inci maddesine aykırı faaliyet gösterdiği anlaşıldığından, “Sıvılaştırılmış Petrol 
Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik”in 24 üncü 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. 

1914/25/1-1 
————— 

20/12/2011 tarihli ve 3565/85 sayılı Kurul Kararı ile,“Afyonkarahisar-Konya Karayolu 75. Km. Sultandağı 
AFYONKARAHİSAR” adresinde faaliyette bulunmak üzere 21/01/2010 tarihli ve 09936 nolu LPG Otogaz Bayilik Lisansı 
alan ancak 05/03/2010 tarihinde lisansı iptal edilen Sultandağı Petrol Ürünleri İnşaat Nakliye Turizm Sanayi Ve Ticaret 
Limited Şirketinin lisans alma tarihinden önce 5307 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca ilgili tesisler 
bünyesinde yürüttüğü otogaz bayilik faaliyeti için otogazbayilik lisansı almayarak, Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci 
fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen, lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına ve/veya 
işletimine başlanmasıile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması” fiilini işlediği anlaşıldığından bu fiili 
işleyen mezkur tüzel kişi hakkında 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt 
bendi “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 25 inci maddesi ile “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu 
ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak 
Para CezalarıHakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 286.160,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 
verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 286.160,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılıKabahatler Kanununun 17 
nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğedildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye 
Vakıflar Bankası T.A.O., Bahçelievler Şubesi /ANKARA nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 
0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralıhesaba yatırılabileceği ve ayrıca Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) PiyasasıKanunu 
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 tebellüğedildiği 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 sayılıAmme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

1914/26/1-1 
————— 

Kurul’un 28/12/2011 tarih ve 3609/28 sayılı Kararı ile Afyonkarahisar Konya Karayolu Üzeri 75. Km. Akbaba Köyü 
(Pafta: L26b01c2b Ada:- Parsel:775) Afyonkarahisar adresinde faaliyet gösteren 25.06.2010 tarihli ve BAY/939-82/27906 
sayılı bayilik lisansı sahibi TurvaPetrolcülük Nakliye Otomotiv İnşaat İhrakiye Ticareti Limited Şirketi’ne ait akaryakıt 
istasyonu nezdinde; 

-04.11.2010 ve 10.12.2010 tarihlerinde yapılan tespitler neticesinde, adı geçenin bağlıdağıtıcısı haricinde akaryakıt 
ikmali yapmak suretiyle, Kanun’un 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasında düzenlenen “Bayiler, dağıtıcıları ile yapacaklarıtek 
elden satış sözleşmesine göre bayilik faaliyetlerini yürütürler.”hükmüile 2 nci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen “Bayiler 
lisanslarının devamı süresince; Bayisi olduğu dağıtıcı haricinde diğer dağıtıcıve onların bayilerinden akaryakıt ikmali 
yapılmaması,…ile yükümlüdür.” hükmüne aykırı hareket ettiği, 

-Aynı zamanda 10.12.2010 tarihinde yapılan tespit neticesinde, TÜBİTAK MAM’ın, 10.01.2011 tarih ve M-10/4829, 
M-10/4830 ve M-10/4831 sayılı raporları ile adı geçen tüzel kişinin teknik düzenlemelere uygun olmayan ve yeterli şart ve 
seviyede ulusal marker içermeyen akaryakıt ikmali yaptığının ve tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek 
ürünleri akaryakıta kattığının ve istasyonda bulundurduğunun tespit edilmesi nedeniyle, 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 PiyasasıKanununun “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 ncimaddesinin (d) bendine ve 5015 sayılı 
Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 nci 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 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 sayılıTebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

1914/27/1-1 
————— 

12/01/2012 tarih ve 3645-62 sayılı Kurul Kararı ile, 29/04/2011 tarihli denetime göre, Yurtsevenler Petrol Ürünleri 
Dinlenme Tesisleri Turizm Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, sözleşmeli dağıtıcısıharicinde Ör-Pet Petrol 
Turizm Taşımacılık ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi unvanlı bayiden akaryakıt temin etmesi sebebiyle, mezkûr tüzel kişinin 
yazılısavunmasının alınmasına dair 15/09/2011 tarih ve 3422-16 sayılı Kurul Kararıile lisans sahibinin konuyla alakalı 
herhangi bir yazılı savunma göndermediği birlikte değerlendirilmiş olup; anılan lisans sahibinin 5015 sayılı Kanunun 8 inci 
maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve 
(d) bentlerine aykırıhareket etmesi nedeniyle 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 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince bayiler için belirlenen 147.933, -
TL. tutarında idari para cezasıuygulanmasını kararlaştırmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 147.933, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 
17 ncimaddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar 
BankasıBahçelievler Şubesi (Şube Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 
5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararıaleyhine 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. 
1914/28/1-1 

 


