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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

 

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Dilekpınar Petrol İnş. Nak. Gıda Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şirketinin 03/03/2014 tarihinde sonlandırılmış olan, 

21/04/2011 tarih ve BAY/939-82/29339 sayılı bayilik lisansı kapsamında "Çukurkuyu Kasabası, Zafer Mahallesi, Kara Musa 

Yaylası, Küme Evleri, No:9 Bor/NİĞDE" adresinde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunda 06/03/2013 tarihinde yapılan 

denetimde tespit edilen tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin istasyonda bulundurulmasının 5015 

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

inci maddesinin (e) bendine; istasyonda vaziyet planı haricinde yer altı tankı bulundurulmasının ise 5015 sayılı Kanunun 3 

üncü maddesinin sekizinci ve dokuzuncu fıkraları ile 4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları ve Petrol Piyasası 

Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendi ile 18 inci maddesinin üçüncü ve altıncı fıkralarına aykırı olması 

nedeniyle 11/06/2015 tarih ve 5638-18 sayılı Kurul Kararı ile başlatılmış olan soruşturma kapsamında hazırlanan 18/08/2015 

tarih ve DDB.309/23-23 sayılı Soruşturma Raporundaki hususlar ve tüzel kişi tarafından herhangi bir savunma sunulmamış 

olması hususu Kurul tarafından değerlendirilmiş olup; 

a) Dilekpınar Petrol İnş. Nak. Gıda Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şirketinin akaryakıt istasyonunda, gizli tank 

kullanılmasının, 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin sekizinci ve dokuzuncu fıkraları ile 4 üncü maddesinin üçüncü ve 

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

altıncı fıkralarına aykırılık teşkil ettiği, 

b) Akaryakıta tağşiş ve/veya hile amacıyla katılabilecek ürünler bulundurulması fiilinin 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) 

bendine aykırılık teşkil ettiği, 

c) Tüzel kişinin konu ile ilgili savunma sunmamış olduğu 

anlaşıldığından mezkur tüzel kişi hakkında; akaryakıt istasyonunda, gizli tank kullanılması nedeniyle 5015 sayılı 

Petrol Piyasası Kanununun “İdari Para Cezaları” başlıklı 19 uncu maddesinin, fiilin işlendiği tarihte yürürlükte bulunan 

üçüncü ve dördüncü fıkraları ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para 

Cezaları Hakkında Tebliğ”in üçüncü ve dördüncü maddeleri uyarınca 14.652 TL; istasyonda akaryakıta tağşiş ve/veya hile 

amacıyla katılabilecek ürünler bulundurulması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari Para Cezaları” başlıklı 

19 uncu maddesinin mevcut ikinci fıkrasının (c) bendinin üçüncü alt bendi ve aynı maddenin (d) bendi uyarınca 170.000 TL 

olmak üzere toplamda 184.652 TL idari para cezası verilmesine, karar verilmiştir. 

Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat 

gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıf Bank), 

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 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 Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

803/1/1-1 

————— 

28/06/2010 tarih ve BAY/939-82/27912 sayılı bayilik lisansıyla “D-750 Karayolu 

Üzeri Çiftehan Beldesi Doğanyürek Mevkii Ulukışla/NİĞDE” adresinde denetim esnasında Öz Mugan Petrol Turizm 

Taşımacılık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda tespit edilen “tağşiş ve/veya 

hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin istasyonda bulundurulması” nedeniyle; 5015 sayılı Kanunun “İdari 

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

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca ilgili kişi hakkında soruşturma 

açılmasına yönelik alınmış olan 04/06/2015 tarih ve 5627-8 sayılı Kurul Kararı kapsamında hazırlanan 07/07/2015 tarih ve 

DDB.309/5-5 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ve şirketin yazılı savunmasına ilişkin 

görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup; 

a) Öz Mugan Petrol Turizm Taşımacılık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt 

istasyonundan 13/12/2012 tarihinde yapılan denetim sırasında alınan numunelere ilişkin TÜBİTAK MAM tarafından 

gönderilen 17/01/2013 ve 18/01/2013 tarihli muayene raporları ile alınan numunelerin kerosen ve bitkisel yağ niteliği 

taşıdığının tespit edilmiş olmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun akaryakıt bayilerine ilişkin hükümlerini ihtiva 



eden 8 inci maddesinin (b) bendinde ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendinde yer alan 

bayilik lisansı sahiplerinin tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıta katmamak ve istasyonda 

bulundurmamak ile yükümlü olduğuna ilişkin hükümlere aykırı olduğu, 

b) Mezkur tüzel kişinin savunmasında ileri sürülen hususların kendisini haklı çıkarabilecek gerekçeler olamayacağı, 

anlaşıldığından mezkur tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari Para Cezaları” başlıklı 19 

uncu maddesinin, denetim tarihinde yürürlükte olan haliyle, ikinci fıkrasının dördüncü alt bendi ve aynı maddenin dördüncü 

fıkrası uyarınca 163.111 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat 

gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıf Bank), 

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 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 Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

803/2/1-1 

————— 

Kurul’un, 05/11/2015 tarihli 5865-14 sayılı Kararı ile Akarsu Teknik Kimya Madeni Yağ İnşaat Sanayi Ve Ticaret 

Limited Şirketi'nin (17.11.2005 tarihli ve MYĞ/579-22/14944 sayılı Madeni Yağ Lisansı ile faaliyet gösteren) Dökümcüler 

Sitesi 106/1 Sokak No: 14 Işıkkent Bornova - İZMİR adresinde 11/02/2013 tarihinde yapılan denetimde tanker ve tanklardan 

alınan numunelerin analiz sonuçlarına göre, mevcut madeni yağ lisansı ile üretebileceği maddelerin dışında, farklı kimyasal 

özelliklere sahip maddeler üreterek madeni yağ lisansının kendisine verdiği hakların dışında faaliyet göstermesi ile ilgili 

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

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

Akarsu Teknik Kimya Madeni Yağ İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 05/05/2015 tarihli ve 5594/4. sayılı 

Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 29/05/2015 tarihli ve DDB.58/3-3 sayılı Soruşturma 

Raporu ve bahse konu tüzel kişinin yazılı savunma yapmaması ile Denetim Dairesi Başkanlığı'nın konuya ve bahse konu 

tüzel kişinin yazılı savunma yapmamasına ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup, 

a) Lisans sahibinin mevcut madeni yağ lisansı ile üretebileceği maddelerin dışında, farklı kimyasal özelliklere sahip 

maddeler üreterek madeni yağ lisansının kendisine verdiği hakların dışında faaliyet göstermesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 23 ve 24 üncü 

maddelerine aykırılık teşkil ettiği, 

b) Savunma istem yazısı tebliğ edilemediğinden 17/09/2015 tarih ve 29478 sayılı Resmi Gazete’de ilanen tebliğ 

yoluna gidilmiş olmakla birlikte konu ile ilgili yazılı savunmada bulunulmadığı, 

Anlaşıldığından, bahse konu lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) 

bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca belirlenen 350.000.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 350.000,-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.(Vakıf Bank), 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 İdari 

Mahkeme'de 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 hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine 

rağmen tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

803/3/1-1 

————— 

Kurul’un, 10.12.2015 tarih ve 5912-54 sayılı Kararı ile 17.11.2005 tarihli ve MYĞ/579-22/14944 sayılı Madeni Yağ 

Lisansı alan Akarsu Teknik Kimya Madeni Yağ İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin Dökümcüler Sitesi 106/1 Sokak 

No:14 Işıkkent Bornova - İZMİR adresinde27/02/2013 tarihinde yapılan denetimde alınan numunelerin EGE-PAL 

Müdürlüğünce yapılan analizlere göre tesisteki 2 nolu tanktan ve tankerden alınan (2013-E13030401 ve 2013-

E13030402) nolu Numunelerin Mineral Yağ Ve Geri Kazanım Solventi Karışımı Ve Mineral Yağ Ve Bitkisel Yağ olduğu, 

böylece, lisans sahibinin mevcut madeni yağ lisansı ile üretebileceği maddelerin dışında, farklı kimyasal özelliklere sahip 



maddeler üreterek madeni yağ lisansının kendisine verdiği hakların dışında faaliyet göstermesi ile ilgili olarak 5015 sayılı 

Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 ncimaddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Akarsu 

Teknik Kimya Madeni Yağ İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 25/06/2015 tarihli ve 5661/11 sayılı Kurul 

Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 14/07/2015 tarihli ve DDB.58/9-9 sayılı Soruşturma Raporu ile 

Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup, 

a) Lisans sahibinin mevcut madeni yağ lisansı ile üretebileceği maddelerin dışında, farklı kimyasal özelliklere sahip 

maddeler üreterek madeni yağ lisansının kendisine verdiği hakların dışında faaliyet göstermesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 23 ve 24 üncü 

maddelerine aykırılık teşkil ettiği, 

b) Savunma istem yazısı tebliğ edilemediğinden 17/09/2015 tarih ve 29478 sayılı Resmi Gazetede ilanen tebliğ 

yoluna gidilmiş olmakla birlikte konu ile ilgili yazılı savunmada bulunulmadığı, 

Anlaşıldığından, bahse konu lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) 

bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca belirlenen 350.000.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 350.000.-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. (Vakıf Bank), 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 İdari 

Mahkeme'de 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 hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine 

rağmen tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

803/4/1-1 

————— 

Kurul’un,10.12.2015 tarih ve 5912-53 sayılı Kararı ile ARMANA Tele Taşımacılık İnş. San.ve Tic. 

Ltd. Şti'nin Egemenlik Mah.6135 Sokak No.9/123 Bornova-İZMİR adresinde, (Bornova VD.0800343230 vergi no ile faaliyet 

gösteren) 29/06/2013 tarihinde yapılan tespite göre, 2013 yılında muhtelif tarihlerde lisanssız olarak faturalandırmak suretiyle 

akaryakıt ikmal ederek lisanssız bayilik faaliyetinde bulunmasının, ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği 

gerekçesiyle 05/05/2015 tarihli ve 5594-37 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 

09/06/2015 tarih ve DDB.58/5-5 sayılı Soruşturma Raporu ve Denetim Dairesi Başkanlığı'nın konuya ilişkin görüşü 

değerlendirilmiş olup; 

a) Lisanssız bayilik faaliyetinde bulunmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (b) bendi ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinin (1) inci fıkrası hükümlerine aykırı olduğu, 

b) Yazılı savunmada bulunmadığı, 

anlaşıldığından, anılan tüzel kişi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) 

numaralı alt bendi ve( f) bendi uyarınca belirlenen 70.000. -TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 70.000. -TL tutarındaki idari para cezasının 5326sayılı 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 İdari 

Mahkeme'de 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 hususunda,, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine 

rağmen tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

803/5/1-1 

————— 

Kurul’un, 10.12.2015 tarih ve 5912-49 sayılı Kararı ile BAŞAR Trans Petrol Ürünleri Nakliyat Mermer Madencilik 

İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin 28.12.2011 tarih ve İHR/3601-1/30390 sayılı ihrakiye teslimi lisansı (İptal 

30.10.2013) kapsamında Zeytinlik Mah. Yakut Sokak No.33/6 Bakırköy- İstanbul adresinde 29.06.2013 tarihli tespite 

göre ihrakiye teslimi lisansı kapsamında temin ettiği jet yakıtını kara taşıtlarına ikmal ederek amacı dışında kullanmak 

suretiyle faaliyet göstermesinin ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle 05/05/2015 tarihli ve 5594-33 



sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 09/06/2015 tarih ve DDB.58/5-5 sayılı Soruşturma 

Raporu ve alınan yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığı'nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup; 

a) İhrakiye teslimi lisansı kapsamında temin ettiği jet yakıtını kara taşıtlarına ikmal ederek amacı dışında 

kullanmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarına ve 

20 nci maddesinin 5 inci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin altıncı fıkrası ve 31 inci 

maddesinin birinci fıkrasına aykırı olduğu, 

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

anlaşıldığından, anılan lisans sahibi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının ( e ) 

bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca belirlenen 350.000.-TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına, 

Ayrıca, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci maddesinin 5 inci fıkrası kapsamında, 28.12.2011 tarih ve 

İHR/3601-1/30390 sayılı İhrakiye Teslim Lisansının iptal edilmesine karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 350.000.-TL. tutarındaki idari para cezasının 5326sayılı 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. (Vakıf Bank), 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 İdari 

Mahkeme'de 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 hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine 

rağmen tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

803/6/1-1 

————— 

Kurul’un, 10.12.2015 tarih ve 5912-51 sayılı Kararı ile BULKAN Otomotiv Petrol Ür. Nak. İnş. San. ve Tic. Ltd. 

Şti.'nin Karacaoğlan Mah. 6157/1 Sokak No-17/A Bornova İZMİR adresinde, ( Bornova VD. 1890608604 vergi no ile 

faaliyet gösteren) 29/06/2013 tarihinde yapılan tespite göre, 2013 yılında muhtelif tarihlerde lisanssız olarak faturalandırmak 

suretiyle akaryakıt ikmal ederek lisanssız bayilik faaliyetinde bulunmasının, ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği 

gerekçesiyle 05/05/2015 tarihli ve 5594-35 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 

09/06/2015 tarih ve DDB.58/5-5 sayılı Soruşturma Raporu ve Denetim Dairesi Başkanlığı'nın konuya ilişkin görüşü 

değerlendirilmiş olup; 

a) Lisanssız bayilik faaliyetinde bulunmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (b) bendi ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinin( 1) inci fıkrası hükümlerine aykırı olduğu, 

b) Yazılı savunmada bulunmadığı, 

anlaşıldığından, anılan tüzel kişi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) 

numaralı alt bendi ve (f) bendi hükümleri uyarınca belirlenen 70.000. -TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 

verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 70.000. -TL tutarındaki idari para cezasının 5326sayılı 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. (Vakıf Bank), 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 İdari 

Mahkeme'de 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 hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine 

rağmen tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

803/7/1-1 

————— 

Kurul’un 26/11/2015 tarihli ve 5893-23 sayılı Karar’ı ile Tatlısu Mahallesi Akif İnan Sokak No:8 Merkür Palace Kat: 

1 Daire: 4 Ümraniye/İSTANBUL adresinde faaliyet göstermek üzere 20.09.2012 tarihli ve DAĞ/4030-3/31529 sayılı 

Dağıtıcı lisansı sahibi CV Yapı İnşaat Petrol Nakliye Hafriyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, BAY/939-

82/32464 numaralı Bayilik Lisansı sahibi Gevri Çelik - Çelik Petrol ile arasındaki bayilik sözleşmesinin 28/02/2014 tarihli ve 

4654 yevmiye numaralı Fesih İhbarnamesi ile fesh edilmesine rağmen süresi içerisinde Kuruma ibraz etmemesi ile ilgili 

olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön 

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



Şirket nezdinde 13/08/2015 tarihli ve 5733/15 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 

03.09.2015 tarihli ve 1 sayılı Soruşturma Raporu ve istenen yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ve 

yazılı savunmaya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup; CV Yapı İnşaat Petrol Nakliye Hafriyat Taahhüt Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ile 5015 Sayılı 

Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince 

belirlenen 72.751-TL, tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu karar Şirketin Kurum 

kayıtlarındaki adreslerine tebliğ edilememiştir. Yeni adresi için araştırma yapılmış ve Ticaret Sicil Gazetesi ile Gelir İdaresi 

Sicil Sorgulamasında yeni adresi tespit edilememiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, belirlenen 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. (Vakıf Bank), 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. 

803/8/1-1 

————— 

Kurul’un, 10.12.2015 tarih ve 5912-50 sayılı Kararı ile ÇİZGİ Petrol Ür. Madeni Yağ Oto. Nakliyat San. Tic .Ltd. 

Şti’.nin Gürpınar Mah.7004 Sok. No.27 Bornova İZMİR adresinde,, ( Bornova VD. 2580887954 vergi no ile faaliyet 

gösteren) 29/06/2013 tarihinde yapılan tespite göre, 2013 yılında muhtelif tarihlerde lisanssız olarak faturalandırmak suretiyle 

akaryakıt ikmal ederek lisanssız bayilik faaliyetinde bulunmasının, ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği 

gerekçesiyle 05/05/2015 tarihli ve 5594-34 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 

09/06/2015 tarih ve DDB.58/5-5 sayılı Soruşturma Raporu ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü 

değerlendirilmiş olup; 

a) Lisanssız bayilik faaliyetinde bulunmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 

(b) bendi ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrası hükümlerine aykırı olduğu, 

b) Yazılı savunmada bulunmadığı, 

anlaşıldığından, anılan tüzel kişi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının(e) bendinin (1) 

numaralı alt bendi ve (f) bendi uyarınca belirlenen 70.000. -TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 70.000. -TL tutarındaki idari para cezasının 5326sayılı 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. (Vakıf Bank), 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 İdari 

Mahkeme'de 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 hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine 

rağmen tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

803/9/1-1 

————— 

Kurul’un, 19.11.2015 tarih ve 5881-22 sayılı Kararı ile Elg Enerji Lojistik Sanayi Ve Ticaret Anonim 

Şirketi' nin 21.04.2014 tarihli ve BAY/939-82/34104 nolu lisansla "Ufuk Mahallesi 106 Sokağı No:68 Üç köprü Köyü (Ada: 

- , Pafta:g26b21b , Parsel:434) Kaynaşlı-Düzce" adresinde Haziran 2014 ayında 7 adet faturalı satış üzerinden yapılan tespitte 

yeniden satış amacı ile akaryakıt satışı yapmasının ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle, 05/05/2015 

tarihli ve 5594-47 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 01/06/2015 tarih ve DDB.58/4-

4 sayılı Soruşturma Raporu ve alınan yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığı'nın konuya ve yazılı savunmaya ilişkin 

görüşü değerlendirilmiş olup; 

a) Elg Enerji Lojistik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi' nin, Haziran 2014 ayında 7 adet faturalı satış üzerinden 

yapılan tespitte yeniden satış amacı ile akaryakıt satışı yapmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 4 üncü maddesinin 

birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği 'nin 38 inci maddesinin (g) bendi hükümlerine aykırı olduğu, 

b) Yazılı savunmada ileri sürülen hususların lisans sahibini haklı gösterecek gerekçeler içermediği, 

anlaşıldığından, anılan lisans sahibi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinin 

(2) numaralı alt bendi ve (f) bendi hükümleri ile "5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak 

Para Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince belirlenen 72.751.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 

verilmiştir. 



Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 72.751.-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 İdari 

Mahkeme'de 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 hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine 

rağmen tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

803/10/1-1 

————— 

Kurul’un 05/11/2015 tarih ve 5856-30 sayılı kararı ile FAHRULLAH TEKMAN-ALVAR PETROL ÜRÜNLERİ 

ALIM SATIM GIDA İNŞAAT NAKLİYAT TİCARET 'in 07.05.2007 tarih ve BAY/939-82/21990 numaralı bayilik lisansı 

ile VTM AKARYAKIT PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (18.02.2010 tarih 

ve DAĞ/2434-1/27254 numaralı lisans sahibi) unvanlı dağıtıcının bayisi olarak faaliyet gösterdiği İzmir Çanakkale Yolu 

Şehit Kemal Köyü Karşısı (1435 PARSEL) Aliağa-İZMİR" adresindeki istasyonunda 17.05.2013 ve 10.06.2013 tarihlerinde 

yapılan denetimlere göre, istasyonda yazar kasa ve otomasyon verilerinin aktarılmasını sağlayan ara birim diye tabir edilen 

ünitelerin mühürlerinin açılarak kapaklarının çıkartılması ve manuel konuma getirilmesi suretiyle otomasyon sistemine 

müdahalede bulunulması gerekçesiyle; konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun 

tespiti amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari Yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler 

ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca, 

FAHRULLAH TEKMAN-ALVAR PETROL ÜRÜNLERİ ALIM SATIM GIDA İNŞAAT NAKLİYAT TİCARET şirketi 

hakkında 28/04/2015 tarih ve 5584-89 sayılı Kurul Kararı ile başlatılan soruşturma sonucu düzenlenen 12/05/2015 tarih ve 

DDB.58/1-1 sayılı Soruşturma Raporu ve Denetim Dairesi Başkanlığı'nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup, 

a) Otomasyon sistemine müdahalede bulunulmasının, 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci 

fıkraları ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları yanında 1240 sayılı Kurul 

Kararının mülga 5 inci maddesinin 14 üncü fıkrası ayrıca, 1240 sayılı Kurul Kararının yürürlükteki 5 İnci maddesinin ikinci 

fıkrasının (a) ve (b) bentleri hükümlerine aykırı olduğu, 

b) Savunma istem yazısı tebliğ edilmesine rağmen konu ile ilgili yazılı savunmada bulunulmadığı, 

anlaşıldığından, FAHRULLAH TEKMAN-ALVAR PETROL ÜRÜNLERİ ALIM SATIM GIDA İNŞAAT 

NAKLİYAT TİCARET hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası hükmü uyarınca belirlenen 

70.000.TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 70.000,-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. (Vakıf Bank), 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 İdari 

Mahkeme'de 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 hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine 

rağmen tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

803/11/1-1 

————— 

Kurul’un, 19.11.2015 tarih ve 5881-21 sayılı Kararı ile Gölmarmara Petrol Ürünleri Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited 

Şirketi'nin Harmandalı Yolu Akhisar-Salihli Yolu Üzeri 9. Km (Ada:- , Pafta:6 , Parsel:480) Akhisar-Manisa adresinde 

Temmuz 2014 ayındaki faturalı satışlar üzerinden yapılan tespitte yeniden satış amacı ile akaryakıt satışı yapması ile ayrıca 

lisansının sona erdiği 01.08.2014 tarihinden sonra, Ağustos ve Eylül 2014 aylarındaki faturalı satışlar üzerinden yapılan 

tespitte ise, lisanssız olarak faaliyet göstermesinin ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle 05/05/2015 

tarihli ve 5594-46 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 01/06/2015 tarih ve DDB.58/4-

4 sayılı Soruşturma Raporu ve Denetim Dairesi Başkanlığı'nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup; 

a) Gölmarmara Petrol Ürünleri Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin Temmuz 2014 ayındaki faturalı satışlar 

üzerinden yapılan tespitte yeniden satış amacı ile akaryakıt satışı yapmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 4 üncü 



maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 38 inci maddesinin (g) bendi hükümlerine 

aykırı olduğu, 

b) Gölmarmara Petrol Ürünleri Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin lisansının sona erdiği 01.08.2014 

tarihinden sonra, Ağustos ve Eylül 2014 aylarındaki faturalı satışlar üzerinden yapılan tespitte ise, lisanssız olarak faaliyet 

göstermesinin, 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine ayrıca, Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları hükümlerine aykırı olduğu, 

c) Yazılı savunmada bulunmadığı, 

anlaşıldığından, anılan lisans sahibi hakkında yeniden satış amacı ile akaryakıt satışı yapması fiili nedeniyle 5015 

sayılı Kanunun 19 uncu maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ve (f) bendi hükümleri ile, "5015 sayılı 

Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince 

belirlenen 72.751.-TL ve lisanssız olarak faaliyet göstermesi fiili nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 19. uncu 

maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendi ve (f) bendi hükümleri ile, "5015 sayılı Kanunun 19 uncu 

maddesi uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince belirlenen 72.751.-TL 

olmak üzere toplam 145.502.-TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 145.502.-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. (Vakıf Bank), 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 İdari 

Mahkeme'de 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 ilgilivergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine 

gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

803/12/1-1 

————— 

Kurul’un, 10.12.2015 tarih ve 5912-48 sayılı Kararı ile GÜNTURAN Petrol Ürünleri Nakliye Sanayi Ve Ticaret 

Limited Şirketi’nin 28.04.2008 tarih ve BAY/939-82/24264 sayılı (Sonlandırma 06.09.2013) bayilik lisansı kapsamında 

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi No:52 Zeytinalan - Urla-İzmir adresinde 29.06.2013 tarihinde yapılan denetim neticesinde; 

Yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ürün bulundurması, Teknik düzenlenmelere aykırı akaryakıt ikmal 

etmesi ve Tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıta katarak ve kontrolündeki tankerde 

bulundurmasının ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle, 05/05/2015 tarihli ve 5594-32 sayılı Kurul 

Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 09/06/2015 tarih ve DDB.58/5-5 sayılı Soruşturma Raporu ve 

Denetim Dairesi Başkanlığı'nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup; 

Yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ürün bulundurmasının, 5015 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin 

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

hükümlerine aykırı olduğu, Teknik düzenlenmelere aykırı akaryakıt ikmal etmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 

4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi hükmüne, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında 

Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine, aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendi 

hükümlerine aykırı olduğu, Tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıta katarak ve 

kontrolündeki tankerde bulundurmasının, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve Petrol Piyasası 

Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendi hükümlerine aykırı olduğu, 

Yazılı savunmada bulunmadığı, 

anlaşıldığından, GÜNTURAN Petrol Ürünleri Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında; yeterli şart ve 

seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali ile tağşiş ve/veya hile amacıyla 

akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıta kattığının tespit edilmesi nedenleriyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddenin 

ikinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi uyarınca belirlenen 1.000.000. -TL. tutarında, idari para cezası 

uygulanmasına, 

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından biri olması 

sebebiyle bu fiil için verilen idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulmasının 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 

5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 1.000.000. -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. (Vakıf Bank), 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 İdari 

Mahkeme'de 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 hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine 

rağmen tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

803/13/1-1 

————— 

Kurul’un, 10.12.2015 tarih ve 5912-52 sayılı Kararı ile GÜRSA Petrol ve Petrol Ürünleri Otomotiv Yedek Parça San. 

Tic. Ltd. Şti’nin, Atatürk Mah.63 Sokak No.29/A Buca İZMİR adresinde (Şirinyer VD. 447 021 8985 vergi no ile faaliyet 

gösteren) 29/06/2013 tarihinde yapılan tespite göre, 2013 yılında muhtelif tarihlerde lisanssız olarak faturalandırmak suretiyle 

akaryakıt ikmal ederek lisanssız bayilik faaliyetinde bulunmasının, ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği 

gerekçesiyle 05/05/2015 tarihli ve 5594-36 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 

09/06/2015 tarih ve DDB.58/5-5 sayılı Soruşturma Raporu ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü 

değerlendirilmiş olup; 

a) Lisanssız bayilik faaliyetinde bulunmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (b) bendi ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin (1) inci fıkrası hükümlerine aykırı olduğu, 

b) Yazılı savunmada bulunmadığı, 

anlaşıldığından, anılan tüzel kişi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) 

numaralı alt bendi ve (f) bendi uyarınca belirlenen 70.000. -TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 70.000. -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. (Vakıf Bank), 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 İdari 

Mahkeme'de 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 hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine 

rağmen tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

803/14/1-1 

————— 

Kurul 26/11/2015 tarih ve 5893/30 sayılı Kararı ile, 16.05.2013 tarihli ve BAY/939-82/32632 sayılı bayilik lisansı 

kapsamında faaliyet gösteren Güzpet Akaryakıt İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin muhtelif belgeler karşılığında 

bayilik lisansı kapsamında aldığı akaryakıtı SakpetPetrol Ürünleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ne ikmal etmek suretiyle 

lisansın verdiği haklar dışında yeniden satış amaçlı akaryakıt satması ile ilgili olarak Şirket hakkında 11.06.2015 tarihli ve 

5638/7 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 10/08/2015 tarihli ve DDB.439/8-8 sayılı 

Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurulca 

değerlendirilmiş olup; savunma yapmadığı anlaşıldığından Güzpet Akaryakıt İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 

hakkında 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) 

bendinin (2) numaralı alt bendi ve (f) bendi gereğince belirlenen 70.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar 

verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000.-TL (Yetmişbin TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler 

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

içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 

5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 

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

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

kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil 

edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

803/15/1-1 

————— 

Kurul’un 10/12/2015 tarihli ve 5913/18 sayılı kararı ile 11.07.2013 tarihli ve BAY/939-82/32909 sayılı bayilik lisansı 

sahibi Emir-Arda Akaryakıt İnşaat Nakliye Turizm Ve Ticaret Limited Şirketi’nin 08.11.2013 tarihinde akaryakıt 

istasyonunda yapılan denetimde tespit edildiği üzere RodePetrol Kimya Depolama ve Lojistik Sanayi Ticaret Limited Şirketi 



bayisi olmasına rağmen istasyonunda MMG Petrol Dağıtım Ve Paz. İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’ne ait READY 

giydirmelerinin bulunması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları 

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

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

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

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

Emir-Arda Akaryakıt İnşaat Nakliye Turizm Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar 

verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince 

düzenlenen 24.12.2015 tarihli ve 257 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine 

rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde 

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

olunur. 

803/16/1-1 

————— 

Kurul’un, 19.11.2015 tarih ve 5881-20 sayılı Kararı ile Marmaris Petrol Ürünleri Nakliye Gıda Turizm Temizlik 

Hizmetleri İthalat Ve İhracat Ve Ticaret Limited Şirketi 'nin 02.01.2014 tarihli ve BAY/939-82/33613 nolu lisansla 

(iptal/Sona Erdirme Tarihi: 02.07.2014) "Yavuz Sultan Selim Caddesi No:24 (Ada: - , Pafta: K.22.c.21.b , Parsel:1828) 

Omurca Beldesi Ulubey-Uşak" adresinde; Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran 2014 aylarında muhtelif faturalı satışları 

üzerinden yapılan tespitte, yeniden satış amacı ile akaryakıt satışı yapmasının ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil 

ettiği gerekçesiyle, 05/05/2015 tarihli ve 5594-45 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 

01/06/2015 tarih ve DDB.58/4-4 sayılı Soruşturma Raporu ve Denetim Dairesi Başkanlığı'nın konuya ilişkin görüşü 

değerlendirilmiş olup; 

a) Marmaris Petrol Ürünleri Nakliye Gıda Turizm Temizlik Hizmetleri İthalat Ve İhracat Ve Ticaret Limited 

Şirketi'nin; Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran 2014 aylarında muhtelif faturalı satışları üzerinden yapılan tespitte, 

yeniden satış amacı ile akaryakıt satışı yapmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 4 üncü maddesinin birinci ve 

ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 38 inci maddesinin (g) bendi hükümlerine aykırı olduğu, 

b) Yazılı savunmada bulunmadığı, 

anlaşıldığından, anılan lisans sahibi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinin 

(2) numaralı alt bendi ve (f) bendi hükümleri ile "5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak 

Para Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince belirlenen 72.751.-TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 

verilmiştir 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 72.751.-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. (Vakıf Bank), 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 İdari 

Mahkeme'de 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 hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine 

rağmen tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

803/17/1-1 

————— 

Kurul’un,19.11.2015 tarih ve 5881-23 sayılı Kararı ile Marmaris Petrol Ürünleri Nakliye Gıda Turizm Temizlik 

Hizmetleri İthalat Ve İhracat Ve Ticaret Limited Şirketi "Yavuz Sultan Selim Caddesi No:24 (Ada: - , Pafta:K.22.c.21.b , 

Parsel:1828) Omurca Beldesi Ulubey-Uşak" adresinde 16.01.2014 tarihli ve 167281 nolu fatura ile LPG otogaz satışı yaparak 

lisanssız olarak faaliyette bulunmasının ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle, 05/05/2015 tarihli ve 

5594-48 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 01/06/2015 tarih ve DDB.58/4-4 sayılı 

Soruşturma Raporu ve Denetim Dairesi Başkanlığı'nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup; 

a) Marmaris Petrol Ürünleri Nakliye Gıda Turizm Temizlik Hizmetleri İthalat Ve İhracat Ve Ticaret Limited Şirketi 

'nin LPG otogaz satışı yaparak lisanssız olarak faaliyette bulunmasının, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 

Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3 üncü maddesi hükmüne aykırı 

olduğu, 

b) Yazılı savunmada bulunmadığı, 



anlaşıldığından, anılan tüzel kişi hakkında, 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) 

numaralı alt bendi ve "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümleri 

gereğince belirlenen 380.715.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca380.715.-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. (Vakıf Bank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu'na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari 

Mahkeme'de 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 hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine 

rağmen tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

803/18/1-1 

————— 

Kurul’un, 10.12.2015 tarih ve 5912-46 sayılı ile Musra Petrol İnşaat Tekstil Turizm Nakliyat Sanayi Ticaret Limited 

Şirketi'nin "Manisa Akhisar Yolu Üzeri Kayışlar Köyü Mevkii Saruhanlı Manisa" iletişim adresinde (Alaşehir Vergi 

Dairesinin 6240396906 nolu mükellefi'nin) 03.10.2012 tarihli tespite göre, tankerle araç depolarına akaryakıt ikmali yaparak 

lisanssız bayilik faaliyetinde bulunmasının, ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle 25/06/2015 tarih ve 

5661-10 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 13/07/2015 tarih ve DDB.58/8-8 sayılı 

Soruşturma Raporu ve Denetim Dairesi Başkanlığı'nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup; 

a) Musra Petrol İnşaat Tekstil Turizm Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin istasyon dışında araçlara akaryakıt 

ikmal ederek lisanssız bayilik faaliyetinde bulunmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 

(b) bendi, ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin "Lisans" başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı 

olduğu, 

b) Yazılı savunmada bulunmadığı, 

Anlaşıldığından, anılan tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) 

numaralı alt bendi hükümleri ile aynı maddenin 4.üncü fıkrası ve 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca 2012 

Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 67.962,-TL. tutarında idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 67.962,-TL. tutarındaki idari para cezasının 5326sayılı 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. (Vakıf Bank), 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 İdari 

Mahkeme'de 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 hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine 

rağmen tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

803/19/1-1 

————— 

Kurul’un, 10.12.2015 tarih ve 5912-66 sayılı Kararı ile Mustafa ŞENER’in "6108 Sk. No:6 Egemenlik 

Mah. Işıkkent Bornova İZMİR adresindeki kamyon garajında faaliyet gösteren adresinde, 11/07/2012 tarihli tespite göre, araç 

depolarına akaryakıt ikmali yapılmasının lisanssız bayilik faaliyeti olmasının, ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil 

ettiği gerekçesiyle 25/06/2015 tarih ve 5661-14 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 

13/07/2015 tarih ve DDB.58/7-7 sayılı Soruşturma Raporu ve Denetim Dairesi Başkanlığı'nın konuya ilişkin görüşü 

değerlendirilmiş olup; 

a) Mustafa ŞENER' in istasyon dışında araçlara akaryakıt ikmal ederek lisanssız bayilik faaliyetinde bulunmasının 

5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin "Lisans" 

başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı olduğu, 

b) Yazılı savunmada bulunmadığı, 

anlaşıldığından, anılan gerçek kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 

(1) numaralı alt bendi hükümleri ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca 2012 



Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 67.962,-TL. tutarında idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 67.962,-TL. tutarındaki idari para cezasının 5326sayılı 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. (Vakıf Bank), 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 İdari 

Mahkeme'de 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 hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine 

rağmen tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

803/20/1-1 

————— 

Kurul’un 28/10/2015 tarihli 5848-24 sayılı Kararı ile Samanyolu Enerji Adalet Akaryakıt Taşıma Isıtma Sistemleri 

Ambalaj Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, (Eskişehir Karayolu 17. Km, 

Merkez/KÜTAHYA Çinili V.D.- 007 049 3102) 29.08.2013 tarihinde yapılan denetimde, herhangi bir lisansı 

olmaksızın Açin Otomotiv Sanayi Ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited Şirketi'ne akaryakıt ikmal ederek 

lisans almaksızın akaryakıt bayilik faaliyetinde bulunmasına yönelik, 5015 sayılı Kanunun "İdari Yaptırımlar" başlıklı 20. 

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

Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca, 28.04.2015 tarih ve 5584-8 sayılı Kurul Kararı gereği yapılan 

soruşturma sonucu düzenlenen 18.05.2015 tarih ve DDB-58/2-2 sayılı soruşturma raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığının 

görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup; 

a) Anılan tüzel kişinin lisans almaksızın akaryakıt bayilik faaliyetinde bulunmasının, 5015 sayılı Kanunun 3 üncü 

maddesinin birinci fıkrası ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı 

olduğu, 

b) Savunma istem yazısının usulüne uygun olarak tebliğ edilmiş olmasına rağmen süresi içinde yazılı savunmada 

bulunulmadığı anlaşıldığından, 

anılan tüzel kişi hakkında lisans almaksızın akaryakıt bayilik faaliyetinde bulunması fiili için 5015 sayılı Kanunun 

6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendi uyarınca belirlenen 

350.000.- TL nin, aynı maddenin ikinci fıkrasının (f) bendi uyarınca bayiler için beşte bir şeklinde dikkate alınmak suretiyle 

70.000 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 70.000 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. (Vakıf Bank), 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 İdari 

Mahkeme'de 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 hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine 

rağmen tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

803/21/1-1 

————— 

Gemlik Yalova Karayolu 2. Km (Pafta: 30KIID Ada: 151 Parsel: 1) Gemlik / BURSA adresinde 28.11.2012 tarih 

BAY/939-82/31828 sayılı istasyonlu bayilik lisansı (06.05.2014 tarihli 15838 sayılı kararla sonlandırılmıştır) ile faaliyet 

gösteren Yeşil Beyaz Akaryakıt Lpg Gıda İnşaat Nakliye İletişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen 

akaryakıt istasyonunda 19/04/2013 tarihinde yapılan denetimlerde otomasyon sisteminin çalışmadığının tespit edilmesi 

hususunun 5015 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci 

maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına, 1240 sayılı Kurul Kararının Mülga 5 inci maddesinin 9 uncu ve 14 üncü fıkralarına, 

1240 sayılı Kurul Kararının halihazırda yürürlükte bulunan şekliyle 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (a), (b) ve (c) 

bentlerine aykırı olduğu ve ilgilinin yazılı savunma göndermediği anlaşıldığından Yeşil Beyaz Akaryakıt Lpg Gıda İnşaat 

Nakliye İletişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası uyarınca 

belirlenen 70.000-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş ve bu yöndeki 10/12/2015 tarih 5912-37 sayılı 

Kurul Kararı ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 



Söz konusu 10/12/2015 tarih 5912-37 sayılı sayılı Kurul Kararı uyarınca, 70.000-TL tutarındaki idari para cezasının 

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ tarihini izleyen 60 gün 

içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 

5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 

uyarınca Kararın bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma 

hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen 

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

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

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

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

803/22/1-1 

————— 

Kurul’un 26.11.2015 tarihli ve 5894/20 sayılı Kararı ile; Noter Sok. No: 49/1 Suadiye KADIKÖY İSTANBUL 

adresinde 27.12.2012 tarihli ve DAĞ/4217-3/31946 sayılı Dağıtıcı Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Süper Akaryakıt 

Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi’nin, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 

yayımlandığı 28/11/2014 tarihinden sonraki 6 ay içerisinde bayilik teşkilatını kurmamasının 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin Geçici 17 inci maddesine 

aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki 

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

Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu 

maddesi hükümleri uyarınca Süper Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına 

karar verilmiştir. Yürütülen soruşturma sonucu düzenlenen 18.12.2015 tarihli ve 234 sayılı Soruşturma Raporu yazılı 

savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. Şirketin yeni adresi için araştırma yapılmış ve 

Ticaret Sicil Gazetesi ile Gelir İdaresi Sicil Sorgulamasında yeni adresi tespit edilememiştir. 

Dolayısıyla söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi 

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

ilanen tebliğ olunur. 

803/23/1-1 

————— 

Kurulun 22.10.2015 tarihli ve 5840-22 sayılı Kararı ile; 

Merzifon Çorum Karayolu 5.km, ilemi Çayırı, Küme Evleri, Sazlıca Köyü No: 4, (Pafta:G34b20d, Parsel:396) 

Merzifon/AMASYA adresinde 19.08.013 tarih ve BAY/939-82/33107 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet 

gösteren ŞEFİKA PETROL AKARYAKIT PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYE KUYUMCULUK OTOMOTİV İNŞAAT 

TURİZM TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ'ye ait istasyonda 15.01.2014 tarihinde yapılan denetimde Bayisi 

oldukları dağıtıcı haricinde akaryakıt temini yapılması (menşei belli olmayan) ve akaryakıt istasyonunun otomasyon 

sisteminin usulüne uygun çalışmaması, fiilleri ile ilgili olarak; 

a) Bayisi oldukları dağıtıcı haricinde akaryakıt temini yapılması (menşei belli olmayan) fiilinin; 

5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin 

(c) ve (d) bentlerine, 

b) Akaryakıt istasyonunun otomasyon sistemine ve ara birim ünitesine müdahale edilmek suretiyle elektronik verilere 

Kurumumuzun erişiminin düzenli sağlanmaması fiilinin; 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun (Kanun) 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, ve (Mülga1240 sayılı 

Kurul kararının 5 inci maddesinin14 üncü fıkrasına,)yürürlükte olan 1240 sayılı Kurul kararının 5 inci maddesinin ikinci 

fıkrasını (c) bendine, 

aykırı olduğundan ŞEFİKA PETROL AKARYAKIT PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYE KUYUMCULUK 

OTOMOTİV İNŞAAT TURİZM TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ hakkında, 

a) Bayisi oldukları dağıtıcı haricinde akaryakıt temini yapılamayacağı (menşei belli olmayan) fiili nedeniyle, 5015 

sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ve aynı maddenin (d) 

bendi hükümleri ile “2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 176.681.-TL, 

b) Akaryakıt istasyonunun otomasyon sistemine ve ara birim ünitesine müdahale edilmek suretiyle elektronik verilere 

Kurumumuzun erişiminin düzenli sağlanmaması fiili nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 

yedinci fıkrası gereğince ve “2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 

72.751.-TL olmak üzere (176.681+72.751) toplam 249.432.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca toplam 249.432.-TL 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 

Mahkemelerinde 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 olunur. 

803/24/1-1 

————— 

Kurul’un 17/12/2015 tarihli ve 5937-10 sayılı Karar’ı ile 19/05/2010 tarih ve DAĞ/2559-7/27698 nolu dağıtıcı lisansı 

sahibi Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Dağıtım A.Ş. ile 28/07/2005 tarih ve BAY/529-122/13462 nolu bayilik 

lisansı sahibi Özulucak Petrolcülük Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. arasında akdedilmiş olan bayilik sözleşmesinin dağıtıcı firma 

tarafından 29/05/2012 tarihli noter ihtarnamesiyle tek taraflı olarak feshedilmesine rağmen süresi içerisinde Kuruma 

bildirmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak 

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

hükümleri uyarınca Şirket nezdinde 09/07/2015 tarih ve 5687-12 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma 

sonrasında düzenlenen 07/10/2015 tarihli ve 50 sayılı Soruşturma Raporu ve istenen yazılı savunma ile Denetim Dairesi 

Başkanlığı’nın konuya ve yazılı savunmaya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup; Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi 

Ticaret ve Dağıtım A.Ş hakkında bayisi ile akdedilmiş olan bayilik sözleşmesinin tek taraflı olarak feshetmesine rağmen 

Kuruma süresi içerisinde bildirimde bulunmaması sebebiyle 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrasınca belirlenen 70.000-TL, tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 

verilmiştir. Söz konusu karar Şirketin Kurum kayıtlarındaki adreslerine tebliğ edilememiştir. Yeni adresi için araştırma 

yapılmış ve Ticaret Sicil Gazetesi ile Gelir İdaresi Sicil Sorgulamasında yeni adresi tespit edilememiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 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. (Vakıf Bank), 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. 

803/25/1-1 

————— 

Kurul, 19.11.2015 tarih ve 5881-19 sayılı Kararı ile Ünsalan Akaryakıt Dağıtım Ve Nakliyat Ticaret Limited 

Şirketi'nin; 27.11.2012 tarihli ve BAY/939-82/31818 numaralı lisans ile "Zübeyde Hanım Caddesi No:112/B 35270 

Karşıyaka-İzmir" adresinde faaliyet; Kasım-Aralık 2013 ayında muhtelif faturalı satışları üzerinden yapılan tespitte yeniden 

satış amacı ile akaryakıt satışı yapması ile İstasyonsuz Bayilik Lisansı olmasına karşın çok sayıda motorin satışı yaparak, 

lisans kapsamı dışında akaryakıt satışı gerçekleştirmesinin ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği 

gerekçesiyle,05/05/2015 tarihli ve 5594-44 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 

01/06/2015 tarih ve DDB.58/4-4 sayılı Soruşturma Raporu ve Denetim Dairesi Başkanlığı'nın konuya ilişkin görüşü 

değerlendirilmiş olup; 

a) Ünsalan Akaryakıt Dağıtım Ve Nakliyat Ticaret Limited Şirketi'nin Kasım - Aralık 2013 ayında muhtelif faturalı 

satışları üzerinden yapılan tespitte yeniden satış amacı ile akaryakıt satışı yapmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 

4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 38 inci maddesinin (g) bendi 

hükümlerine aykırı olduğu, 

b) Ünsalan Akaryakıt Dağıtım Ve Nakliyat Ticaret Limited Şirketi'nin Kasım - Aralık 2013 ayında muhtelif faturalı 

satışları üzerinden yapılan tespitte istasyonsuz bayilik lisansı olmasına rağmen lisans kapsamı dışında motorin satışı 

gerçekleştirmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası 

Lisans Yönetmeliği 'nin 44 üncü maddesinin beşinci fıkrası hükümlerine aykırı olduğu, 

c) Yazılı savunmada bulunmadığı, 

anlaşıldığından, anılan lisans sahibi hakkında, , 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinin( 

2) numaralı alt bendi ve (f) bendi hükümleri uyarınca, yeniden satış amaçlı satış ve istasyonsuz bayilik lisansı ile motorin 

satışı fiillerinin her biri için belirlenen 70.000. -TL.tutarında olmak üzere toplam 140.000.-TL idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiştir 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 140.000.-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. (Vakıf Bank), 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 İdari 

Mahkeme'de 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 hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine 

rağmen tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

 


