
 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul’un 15/09/2011 tarih ve 3422/32 sayılı Kararı ile “Gatem Şırahanı 106 Nolu Cadde, No:68 

Şehitkamil/GAZİANTEP” adresinde Abut AYNA isimli şahsa ait işyerinde, 01.10.2007 tarihinde denetimlerde, lisansız 

olarak bayilik faaliyetinde bulunduğu tespit edilen ve bu sebeple mühürlenerek faaliyetine son verilen Abut AYNA’nın, 5015 

sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca, ilgili tesis bünyesinde yürüttüğü akaryakıt 

bayilik faaliyeti için bayilik lisansı almayarak, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) 

numaralı alt bendinde belirtilen fiili işlediği, bu fiili işleyen Abut AYNA hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 

ikinci fıkrasının (b) bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası gereğince belirlenen 50.000 TL tutarında idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiştir. 

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

nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası 

Ankara Bahçelievler Şubesi 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 ilan 
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari 
para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan 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.  

9227/1/1-1 
————— 

İzmir Yolu 7. Km. Polis Okulu Karşısı Pamukçu Kasabası/BALIKESİR adresinde faaliyet gösteren 05/05/2010 tarihli 
ve BAY/939-82/27654 numaralı (02/06/2011 tarihli ve 1935 sayılı Başkanlık Olur'u ile iptal edilen) istasyonlu bayilik lisansı 
sahibi Bal-Kes Petrol Otomotiv Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, akaryakıt istasyonundan ve 34 BVL 72 plakalı 
tankerden 11/11/2010 tarihinde alınan motorin numunelerine ilişkin TÜBİTAK MAM’ın M-10/4576 ve M-10/4577 nolu 
analiz raporlarına göre, akaryakıta ağır ve hafif ürün karıştırarak tağşiş etmesi ve gerekli şart ve seviyede ulusal marker 
içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi, diğer taraftan dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal 
etmesi ve vaziyet planında bulunmayan akaryakıt tankını faaliyete konu etmesi nedeniyle yazılı savunma yapılması için 
24/07/2011 tarih 28004 sayılı Resmi Gazete’de ilanen tebligat yapılmış olmasına karşılık Kurumumuza süresi içinde 
herhangi bir yazılı savunma ulaşmamış olup Kurulun 24/08/2011 tarihli ve 3401-52 sayılı Kararı ile Bal-Kes Petrol Otomotiv 
Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında; 

a) Akaryakıtı tağşiş etmesi ve gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı 
akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt 
bendi, 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 tutarında, 

b) Dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) 
bendinin (4) numaralı alt bendi, 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 tutarında, 

c) Vaziyet planında bulunmayan akaryakıt tankını faaliyete konu etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu 
maddesinin üçüncü fıkrası, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 
Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 11.446.-TL tutarında olmak üzere 
toplam 286.158 -TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 286.158 -TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilanen tebliğ 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 aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın 
saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

9227/2/1-1 
————— 

04 Kasım 2011 tarih ve 28105 sayılı Resmi Gazete’de Batı Marmara Akaryakıt Madeni Yağ LPG Turizm-İhrakiye 
İnşaat Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ nin yazılı savunmasının alınmasına ilişkin olarak 
yayımlanan ilanda yer alan Kurul Kararı sehven yanlış yayımlanmış olup, adı geçen Şirket hakkında alınmış olan Kurul 
Kararı 14.07.2011 tarih ve 3327-3 sayılıdır.  

İlanen tebliğ olunur. 
9227/3/1-1 

————— 



04 Kasım 2011 tarih ve 28105 sayılı Resmi Gazete’de Beges Yağ ve Enerji Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı 
savunmasının alınmasına ilişkin olarak yayımlanan ilanda yer alan Kurul Kararı sehven yanlış yayımlanmış olup, adı geçen 
Şirket hakkında alınmış olan Kurul Kararı 14.07.2011 tarih ve 3327-38 sayılıdır.  

İlanen tebliğ olunur. 
9227/4/1-1 

————— 
29/09/2011 tarihli ve 3439-61 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile Ankara Karayolu 27.Km Merkez 

(J25c-3d Pafta - 939 Parsel) / ESKİŞEHİR adresinde faaliyet göstermiş olan 17/04/2009 tarihli ve BAY/939-82/25907 sayılı 
istasyonlu bayilik lisansı sahibi Bekiroğlu Petrol Uluslararası Taşımacılık Turizm Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi’nin TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen 9536, 9537, 9538 sayılı analiz raporlarına göre, gerekli şart ve seviyede 
ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 
üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak 
Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 7 nci maddesinin (d) ve (f) 
bentlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, söz konusu Şirket hakkında, 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla 
değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan “18. maddenin ihlali” hükmü ve 
Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri 
gereğince belirlenen 686.784-TL tutarında idari para cezasının 5015 sayılı Kanunun dördüncü fıkrası gereği 137.356-TL idari 
para cezası olarak uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 137.356-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 
nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde 
Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı 
olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

9227/5/1-1 
————— 

Susurluk-Bursa Karayolu 9.Km. Tahtaköprü Mevkii Karapürçek Susurluk/BALIKESİR adresinde faaliyet gösteren 
18/02/2010 tarihli ve BAY/939-82/27242 numaralı (01/04/2011 tarihli ve 1099 sayılı Başkanlık Olur’u ile iptal edilen) 
istasyonlu bayilik lisansı sahibi Beycanlı Akaryakıt Ürünleri ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, akaryakıt 
istasyonundan ve 41 R 1272 plakalı tankerden 15/12/2010 tarihinde alınan motorin numunelerine ilişkin TÜBİTAK MAM’ın 
M-10/4840, M-10/4841, M-10/4842 ve 459-2252 nolu analiz raporlarına göre, akaryakıta ağır ve hafif ürün karıştırılarak 
tağşiş etmesi ve gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi 
nedeniyle yazılı savunma yapılması için 24/07/2011 tarihli ve 28004 sayılı Resmi Gazete’de ilanen tebligat tebligat yapılmış 
olmasına karşılık Kurumumuza süresi içinde herhangi bir yazılı savunma ulaşmamış olup Kurulun 07/09/2011 tarihli ve 
3415-76 sayılı Kararı ile Beycanlı Akaryakıt Ürünleri ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında; akaryakıtı tağşiş 
etmesi ve gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi 
nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, 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 tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 137.356.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilanen tebliğ 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 aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın 
saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

9227/6/1-1 
————— 

Kurulun; 18/08/2011 tarihli ve 3389-59 sayılı Kurul Kararı ile 19/12/2008 tarihli ve BAY/939-82/25345 sayılı bayilik 
lisansı sahibi Çano Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık İnşaat Gıda Ticaret Limited Şirketi’nin istasyonunda, 15/12/2009 
tarihinde alınan numuneye ilişkin olarak düzenlenen M-09/5824 sayılı analiz raporuna göre yeterli şart ve seviyede marker 
ihtiva etmeyen ve teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali yapmak suretiyle Petrol Piyasası Kanununun 18 inci 
maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci 
maddesinin (f) bendi ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 
üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 
inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine aykırı hareket 
ettiği anlaşıldığından, Çano Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık İnşaat Gıda Ticaret Limited Şirketi hakkında Petrol Piyasası 
Kanununun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve 
Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca 
belirlenen 134.400.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 



Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 134.400.-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 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. 

9227/7/1-1 
————— 

Kurulun; 07/09/2011 tarihli ve 3415-83 sayılı Kurul Kararı ile “Karabük Yolu 25. Km (Pafta: 6 Parsel: 799) 
Gerede/BOLU” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumumuzdan 19/12/2008 tarihli ve BAY/939-82/25345 sayılı 
istasyonlu akaryakıt bayilik lisansı alan Çano Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık İnşaat Gıda Ticaret Limited Şirketi’nin; 
14/07/2010 tarihinde alınan numuneye ilişkin olarak düzenlenen 28/09/2010 tarihli ve M-10/2984 sayılı analiz raporuna göre, 
yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmal etmek, 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; 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanunu’nun “Bayiler” başlıklı 8 nci maddesinin ikinci fıkrasına; Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Bayilik 
Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri” başlıklı 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Çano 
Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık İnşaat Gıda Ticaret Limited Şirketi hakkında Petrol Piyasası Kanununun 5728 sayılı 
Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası 
Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 
137.356.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 137.356.-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 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. 

9227/8/1-1 
————— 

Kurulun; 18/08/2011 tarihli ve 3389-54 sayılı Kurul Kararı ile “Karabük Yolu 25. Km (Pafta: 6 Parsel: 799) 
Gerede/BOLU” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumumuzdan 19/12/2008 tarihli ve BAY/939-82/25345 sayılı 
istasyonlu akaryakıt bayilik lisansı alan Çano Petol Ürünleri Turizm Taşımacılık İnşaat Gıda Ticaret Limited Şirketi’nin; 

- 07/03/2010 tarihinde alınan numunelere ilişkin olarak düzenlenen 29/06/2010 tarihli ve M-10/885-886-887 sayılı 
analiz raporlarına göre,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; 

- 07/03/2010 tarihinde yapılan aramada tespit edildiği üzere; istasyonunda gizli bir yer altı tankı bulundurmak 
suretiyle Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ve 4 üncü maddesinin üçüncü ve 
dördüncü fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendi ile 18 inci maddesinin üçüncü ve 
dördüncü fıkralarına;  

aykırı hareket ettiği anlaşıldığından Çano Petol Ürünleri Turizm Taşımacılık İnşaat Gıda Ticaret Limited Şirketi 
hakkında Petrol Piyasası Kanununun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile aynı 
maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para 
Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 137.356.-TL, Petrol Piyasası Kanununun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu 



maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 
Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 11.446.-TL olmak üzere toplam 148.802.-TL 
tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 148.802.-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 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. 

9227/9/1-1 
————— 

Kurulun; 29/09/2011 tarihli ve 3439-40 sayılı Kurul Kararı ile “Çeltikova Mevkii (Pafta:1 Ada: - Parsel: 2192) 
Vezirhan/BİLECİK” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumumuzdan 07/05/2010 tarihli ve BAY/939-82/27683 sayılı 
istasyonlu akaryakıt bayilik lisansı alan Günak Akaryakıt Otomotiv Petrol Ürünleri Nakliyat ve Turizm Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi’nin; 

- 29/01/2011 tarihinde alınan numunelere ilişkin olarak düzenlenen 10/02/2011 tarihli ve M-11/200-201 sayılı analiz 
raporlarına göre, yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmal 
etmek, 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; 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanunu’nun “Bayiler” başlıklı 8 nci maddesinin ikinci fıkrasına; Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Bayilik 
Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri” başlıklı 38 inci maddesinin (e) bendine; 

- 29/01/2011 tarihinde yapılan tespitte yer aldığı üzere, istasyonunda bulunan iki pompada diğer pompalarda mevcut 
olmayan düzenek bulundurmak suretiyle Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ve 4 
üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendi ile 18 
inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına;  

aykırı hareket ettiği anlaşıldığından Günak Akaryakıt Otomotiv Petrol Ürünleri Nakliyat ve Turizm Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi hakkında Petrol Piyasası Kanununun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) 
bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında 
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 147.933.-TL, Petrol Piyasası Kanununun 5728 sayılı 
Kanunla değişik 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 
uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 12.327.-TL olmak 
üzere toplam 160.260.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 160.260.-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 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. 

9227/10/1-1 
————— 

Kurulun; 19/09/2011 tarihli ve 3431-25 sayılı Kurul Kararı ile“D-100 Karayolu Üzeri Avşar Köyü Körpen 
Mevkii/BOLU” adresinde faaliyette bulunmak üzere Kurumumuzdan 28/11/2008 tarihli ve BAY/939-82/25284 sayılı 
istasyonlu akaryakıt bayilik lisansı alan Çoruk Akaryakıt Ürünleri İnşaat Nakliyat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi’nin, 13/07/2010 ve 19/07/2010 tarihlerinde yapılan denetimlerde tespit edildiği üzere, 06 AC 9801 plakalı tankerden 
menşei belli olmayan akaryakıt ikmali yapmasının; Kanunun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrasında “bayiler, 
dağıtıcıları ile yapacakları tek elden satış sözleşmesine göre bayilik faaliyetlerini yürütürler….” hükmü yanında, aynı 
maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde “bayisi olduğu dağıtıcı haricinde diğer dağıtıcı ve onların bayilerinden akaryakıt 



ikmali yapılmaması” hükmü ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin “Bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülükleri” başlıklı 
38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan sırasıyla bayilik lisansı sahiplerinin faaliyetlerinin dağıtıcılar ile tek elden 
satış sözleşmesine göre yürütüleceği ve bayilerin bayisi oldukları dağıtıcı haricinde akaryakıt temini yapamayacakları 
hükümlerine aykırı olduğu anlaşıldığından, Çoruk Akaryakıt Ürünleri İnşaat Nakliyat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı yasa ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 4 
numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında 
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 137.356.- TL tutarındaki idari para cezasının, fiil tarihleri 
olan 13/07/2010 ve 19/07/2010 için ayrı ayrı uygulanmak suretiyle toplam 274.712.-TL tutarında idari para cezası 
uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 274.712.-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 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. 

9227/11/1-1 
————— 

Kurulun; 18/08/2011 tarihli ve 3389-50 sayılı Kurul Kararı ile “D-100 Karayolu Üzeri Avşar Köyü Körpen 
Mevkii/BOLU” adresinde faaliyette bulunmak üzere Kurumumuzdan 28/11/2008 tarihli ve BAY/939-82/25284 sayılı 
istasyonlu akaryakıt bayilik lisansı alan Çoruk Akaryakıt Ürünleri İnşaat Nakliyat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi’nin; 

- 12/02/2010 tarihinde alınan numuneye ilişkin olarak düzenlenen 02/06/2010 tarihli ve M-10/648 sayılı analiz raporu 
ile de tespit edildiği üzere, 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; 

- 12/02/2010 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, dağıtıcıcısı dışında akaryakıt ikmal etmek suretiyle 
Petrol Piyasası Kanununun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrasına, aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine 
ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine; 

aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Çoruk Akaryakıt Ürünleri İnşaat Nakliyat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi hakkında Petrol Piyasası Kanununun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) 
bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında 
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 137.356.-TL; 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı yasa ile 
değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol 
Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince 
belirlenen 137.356.- TL tutarında olmak üzere toplam 274.712.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 274.712.-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 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. 

9227/12/1-1 
————— 

Kurulun; 18/08/2011 tarihli ve 3389-52 sayılı Kurul Kararı ile “Çeltikova Mevkii (Pafata:1, Parsel:2192) 
Vezirhan/BİLECİK” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumumuzdan 03/02/2009 tarihli ve BAY/939-82/25560 sayılı 
istasyonlu akaryakıt bayilik lisansı alan Bilpet Petrol ve Petrol Ürünleri İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin; 12/01/2010 
tarihinde yer altı tankından alınan numuneye ilişkin olarak düzenlenen 23/09/2010 tarihli ve M-10/3739 sayılı analiz 



raporuna göre, yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmal 
etmek, 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; 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanunu’nun “Bayiler” başlıklı 8 nci maddesinin ikinci fıkrasına; Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Bayilik 
Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri” başlıklı 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Bilpet 
Petrol ve Petrol Ürünleri İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında Petrol Piyasası Kanununun 5728 sayılı Kanunla 
değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 
uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 137.356.-TL tutarında 
idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 137.356.-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 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. 

9227/13/1-1 
————— 

Demir Kapı Köyü Köyiçi Mevkii (Pafta:5 Parsel: 1816) Susurluk/BALIKESİR adresinde faaliyet gösteren 
26/10/2009 tarihli ve BAY/939-82/26723 numaralı (23/12/2010 tarihli ve 4732 sayılı Başkanlık Olur'u ile iptal edilen) 
istasyonlu bayilik lisansı sahibi Çetin Akaryakıt Nakliye İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, akaryakıt 
istasyonundan 28/09/2010 tarihinde alınan motorin numunesine ilişkin TÜBİTAK’ın M-10/3986 nolu analiz raporuna göre, 
gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi, akaryakıt 
istasyonundan ve 06 HYP 45 plakalı tankerden 21/12/2010 tarihinde alınan motorin numunelerine ilişkin TÜBİTAK 
MAM’ın M-10/4875, M-10/4876 ve M-10/4877 nolu analiz raporlarına göre, akaryakıta ağır ve hafif ürün karıştırarak tağşiş 
etmesi ve gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi, diğer 
taraftan 21/12/2010 tarihli tespite göre dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle yazılı savunma yapılması için 
29/06/2011 tarihli ve 27979 sayılı Resmi Gazete’de ilanen tebligat yapılmış olmasına karşılık Kurumumuza süresi içinde 
herhangi bir yazılı savunma ulaşmamış olup Kurulun 18/08/2011 tarihli ve 3389-61 sayılı Kararı ile Çetin Akaryakıt Nakliye 
İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında;  

a) M-10/3986 nolu analiz raporuna göre, gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik 
düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) 
bendinin (4) numaralı alt bendi, 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 tutarında, 

b) M-10/4875, M-10/4876 ve M-10/4877 nolu analiz raporlarına göre, akaryakıtı tağşiş etmesi ve gerekli şart ve 
seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı 
Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, 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 tutarında, 

c) 21/12/2010 tarihli tespite göre, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu 
maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, 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 tutarında olmak üzere toplam 412.068.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 
verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 412.068.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilanen tebliğ 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 aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın 
saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

9227/14/1-1 
————— 



Kurul’un 15/09/2011 tarih ve 3422/35 sayılı Kararı ile “Gatem Kamyoncular Sitesi,        A Blok No:13 Gaziantep” 
adresinde 24.09.2007 tarihinde yapılan denetimlerde, Davut AZGIN isimli şahsa ait işyerinde, lisansız olarak bayilik 
faaliyetinde bulunduğu tespit edilen ve bu sebeple mühürlenerek faaliyetine son verilen Davut AZGIN’ın, 5015 sayılı 
Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca, ilgili tesis bünyesinde yürüttüğü akaryakıt bayilik 
faaliyeti için bayilik lisansı almayarak, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı 
alt bendinde belirtilen fiili işlediği, bu fiili işleyen Davut AZGIN hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci 
fıkrasının (b) bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası gereğince belirlenen 50.000 TL tutarında idari para cezası 
uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul kararı uyarınca, 50.000 TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 
nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası 
Ankara Bahçelievler Şubesi 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 ilan 
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari 
para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan 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.  

9227/15/1-1 
————— 

Kurul’un 03/09/2011 tarihli ve 3407/40 sayılı kararı ile DAĞ/476-149/10871 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Gören 
Petrol Depoculuk ve Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, sözleşmeli bayisi akaryakıt istasyonlarında stok 
hareketleri ve akaryakıt alım satım işlemlerinin elektronik ortamda, günlük olarak izlenebilmesine yönelik otomasyon 
sistemini kurmaması ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 
“Dağıtım” başlıklı 7 inci maddesinin yedinci fıkrasına, 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin (b) bendine, aynı Kurul Kararının 5 inci maddesine, 5015 
sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü 
fıkrasının (f) bendine, 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak 
Denetimler İle ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi 
uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir.  

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, akdi takdirde 
süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 
olunur. 

9227/18/1-1 
————— 

Kurul’un 15/09/2011 tarih ve 3422/37 sayılı Kararı ile “Küsget Sanayi Sitesi, B Bölgesi, 13 Cadde, No: 55 
Şehitkamil/GAZİANTEP” adresinde Halil İbrahim KARADANA isimli şahsa ait işyerinde 30.11.2007 tarihinde yapılan 
denetimlerde, lisansız olarak bayilik faaliyetinde bulunduğu tespit edilen ve bu sebeple mühürlenerek faaliyetine son verilen 
Halil İbrahim KARADANA’nın 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca, ilgili 
tesis bünyesinde yürüttüğü akaryakıt bayilik faaliyeti için bayilik lisansı almayarak, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 
ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen fiili işlediği, bu fiili işleyen Halil İbrahim KARADANA 
hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası gereğince 
belirlenen 50.000 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul kararı uyarınca, 50.000 TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 
nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası 
Ankara Bahçelievler Şubesi 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 ilan 
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari 
para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan 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.  

9227/19/1-1 
————— 

Kurul’un 15/09/2011 tarih ve 3422/31 sayılı Kararı ile “Küsget Sanayi Sitesi, 11 Nolu Cadde, No:55 
Şehitkamil/GAZİANTEP” adresinde İhsan KARADANA isimli şahsa ait işyerinde, 18.07.2007 tarihinde yapılan 
denetimlerde lisansız olarak bayilik faaliyetinde bulunduğu tespit edilen ve bu sebeple mühürlenerek faaliyetine son verilen 



İhsan KARADANA’nın, 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca, ilgili tesis 
bünyesinde yürüttüğü akaryakıt bayilik faaliyeti için bayilik lisansı almayarak, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 
ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen fiili işlediği, bu fiili işleyen İhsan KARADANA hakkında, 
5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası gereğince belirlenen 
50.000 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul kararı uyarınca, 50.000 TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 
nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası 
Ankara Bahçelievler Şubesi 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 ilan 
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari 
para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan 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.  

9227/20/1-1 
————— 

Kurul’un 03/09/2011 tarihli ve 3407/37 sayılı kararı ile DAĞ/2552-4/27680 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Raman 
Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin, sözleşmeli bayisi olan 51 adet 
akaryakıt istasyonunda stok hareketleri ve akaryakıt alım satım işlemlerinin elektronik ortamda, günlük olarak 
izlenebilmesine yönelik otomasyon sistemini kurmaması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Dağıtım” başlıklı 
7 inci maddesinin yedinci fıkrasına, 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin (b) bendine, aynı kurul kararının 5 inci maddesine aykırı hareket ettiği 
anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın yazılı 
savunmanızın alınmasına karar verilmiştir.  

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, akdi takdirde 
süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 
olunur. 

9227/21/1-1 
————— 

Kurul’un 21/7/2011 tarih ve 3336-75 sayılı Kararı uyarınca; 06.11.2009 tarih ve BAY/939-82/26776 numaralı 
istasyonlu bayilik lisansı sahibi Adapark Petrol Ürünleri İnşaat Nakliye Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait 
akaryakıt istasyonundan 20/01/2011 tarihinde alınan motorin numunelerine ilişkin TÜBİTAK MAM’ın M-11/152 nolu analiz 
raporuna göre, akaryakıta ağır ve hafif ürün karıştırılarak tağşiş etmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci 
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine, gerekli şart 
ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eyleminin ise 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol 
Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 
7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine, 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 mezkur tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Konuya ilişkin yazılı savunmanızın 15 (Onbeş) gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Muhsin 
Yazıcıoğlu Cad. No: 51/C Yüzüncüyıl Ankara” adresine gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate 
alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

9227/22/1-1 
————— 

Kurul’un 07/09/2011 tarih ve 3415-67 sayılı Kararı uyarınca; 18.03.2005 tarihli ve BAY/458-460/06068 numaralı 
bayilik lisansı sahibi Propet Petrol İnşaat Taşımacılık Mimarlık Mühendislik Temizlik Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi’nin, 2007 ve 2008 yıllarında çeşitli tarihlerde dağıtıcısı haricinde gerçek ve tüzel kişilerden akaryakıt ikmal ederek 
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası 
Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket etmesi sebebiyle mezkur tüzel kişi hakkında; 
5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt bendi ve 
aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri gereğince 120.000 TL tutarında idari para cezası uygulanması kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu cezanın 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 İBAN 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 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. 

9227/23/1-1 
————— 

Kurul’un 07/09/2011 tarih ve 3415-68 sayılı Kararı uyarınca; 28.06.2007 tarihli ve BAY/939-82/22422 numaralı 
bayilik lisansı sahibi PET-YAK Otomotiv İnşaat Petrol Ürünleri Taahüt Nakliyat Turizm Madencilik ve Ticaret Limited 
Şirketi’nin, çeşitli tarihlerde Propet Petrol İnşaat Taşımacılık Mimarlık Mühendislik Temizlik Hayvancılık Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi’ne yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı yaparak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 
birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı hareket etmesi 
sebebiyle PET-YAK Otomotiv İnşaat Petrol Ürünleri Taahüt Nakliyat Turizm Madencilik ve Ticaret Limited Şirketi 
hakkında; 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt 
bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri gereğince 50.000 TL tutarında idari para cezası uygulanması 
kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu cezanın 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 İBAN 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 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. 

9227/24/1-1 
————— 

Kurul’un 07/09/2011 tarih ve 3415-72 sayılı Kararı uyarınca; BAY/939-82/21096 numaralı bayilik lisansı sahibi Önat 
Petrol Ürünleri İnşaat Otomotiv Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 2008 yılında dağıtıcısı haricinde Propet Petrol 
İnşaat Taşımacılık Mimarlık Mühendislik Temizlik Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden akaryakıt ikmal 
ettiğinin tespit edildiği, dolayısı ile ilgili tüzel kişinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası 
ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket 
etmesi sebebiyle mezkur tüzel kişi hakkında; 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci 
fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri gereğince 120.000 TL tutarında 
idari para cezası uygulanması kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu cezanın 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 İBAN 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 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. 

9227/25/1-1 
————— 

Kurul’un 07/09/2011 tarih ve 3415-73 sayılı Kararı uyarınca Sokullu Mahallesi Ahmet Haşim Caddesi No: 69/A 
Dikmen ANKARA adresinde faaliyet gösteren Ferruh MUTGAN’ın 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (b) bendi hükmüne aykırı olarak, 2007 yılında lisans almaksızın akaryakıt bayilik faaliyeti yaparak, 5015 sayılı 
Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen “Lisans almaksızın hak 
konusu yapılan tesislerin yapımına ve/veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin 
yapılması” fiilini işlediği, bu fiili işleyen mezkur gerçek kişi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 
uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 50.000 TL tutarında idari para cezası uygulanması kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu cezanın 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 İBAN 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 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. 

9227/26/1-1 
————— 

Kurul’un 03/09/2011 tarihli ve 3407/43 sayılı kararı ile DAĞ/807-15/17612 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Karahan 
Nakliyat Hafriyat Petrol Ürünleri Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, sözleşmeli bayisi akaryakıt istasyonlarında 
stok hareketleri ve akaryakıt alım satım işlemlerinin elektronik ortamda, günlük olarak izlenebilmesine yönelik otomasyon 
sistemini kurmaması ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 
“Dağıtım” başlıklı 7 inci maddesinin yedinci fıkrasına, 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin (b) bendine, aynı Kurul Kararının 5 inci maddesine, 5015 
sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü 
fıkrasının (f) bendine, 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak 
Denetimler İle ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi 
uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir.  

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, akdi takdirde 
süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 
olunur. 

9227/27/1-1 
————— 

Kurul’un 03/09/2011 tarihli ve 3407/44 sayılı kararı ile DAĞ/818-3/17730 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Marpet 
Otomotiv Akaryakıt Madeni Yağ İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, sözleşmeli bayisi akaryakıt 
istasyonlarında stok hareketleri ve akaryakıt alım satım işlemlerinin elektronik ortamda, günlük olarak izlenebilmesine 
yönelik otomasyon sistemini kurmaması ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun “Dağıtım” başlıklı 7 inci maddesinin yedinci fıkrasına, 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin (b) bendine, aynı Kurul Kararının 5 inci 
maddesine, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü 
maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendine, 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Petrol 
Piyasasında Yapılacak Denetimler İle ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın yazılı savunmanızın 
alınmasına karar verilmiştir.  

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, akdi takdirde 
süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 
olunur. 

9227/28/1-1 
————— 

Kurul’un 18/08/2011 tarihli ve 3389-43 sayılı Kararı ile; “Ha-Ser Asfalt İnşaat Turizm Gıda Petrol Ürünleri Sanayi 
ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, Emrah ÇELİK’e ait 06/04/2010 tarih ve BAY/939-82/27512 numaralı bayilik lisansına konu 
“E-90 Karayolu Üzeri 108. Km. Şekerköyü Mevkii (151 Ada, 1 Parsel) Şereflikoçhisar / ANKARA” adresinde kurulu 
akaryakıt istasyonunda, 5015 sayılı kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca yerine getirmesi 
gereken bayilik lisansı alma yükümlülüğünü yerine getirmeden piyasa faaliyetinde bulunarak, 5015 sayılı kanunun 19 uncu 
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendine aykırı hareket ettiği tespit edildiğinden, ilgili tüzel kişi 
hakkında “Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik”in 26 ncı maddesi ve 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci 
fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında 
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 286.160,-TL tutarındaki idari para cezasının, Kanunun 
19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri gereği 57.232,-TL olarak uygulanmasına” karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 57.232,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 
nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde 
Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı 
olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

9227/29/1-1 



————— 
Kurul’un 07/09/2011 tarih ve 3415-70 sayılı Kararı uyarınca; Samsun Devlet Yolu 23. Km No:475 

Mamak/ANKARA adresinde faaliyet gösteren 19.03.2005 tarihli ve BAY/459-1006/07079 numaralı bayilik lisansı sahibi 
Yılmaz Petrol Akaryakıt Nakliyat ve Ticaret Kolektif Şirketi - Şerafettin Küçüktemel ve Ortakları’nın, 18.01.2008 tarihinde 
dağıtıcısı haricinde Propet Petrol İnşaat Taşımacılık Mimarlık Mühendislik Temizlik Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi’nden akaryakıt ikmal ederek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci 
fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerini ihlal etmesi sebebiyle 
Yılmaz Petrol Akaryakıt Nakliyat Ve Ticaret Kolektif Şirketi - Şerafettin Küçüktemel ve Ortakları hakkında; 5015 sayılı 
Kanunun 5728 sayılı kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt bendi ve aynı 
maddenin dördüncü fıkrası hükümleri gereğince 120.000 TL tutarında idari para cezası uygulanması kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu cezanın 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 İBAN 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 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. 

9227/31/1-1 
————— 

Kurulun 07.09.2011 tarihli ve 3415-34 sayılı Kararı ile; Kırpet Petrol Nakliyat Gıda Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi’ nin 22.09.2008 tarih ve BAY/939-82/25066 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösterdiği 
“Ankara -Kayseri Yolu Güzergahı, 13. Km.Si, (Pafta No: 16.A, Parsel No: 760) İnanç Köyü, Mucur/Kırşehir” adresinde 
kurulu tesiste 03/08/2007 ile lisans alam tarihi olan 22/09/2008 tarihleri arasında, lisanssız bayilik faaliyetinde bulunmak 
suretiyle 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmüne aykırı hareket ederek 5015 sayılı 
Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen “Lisans almaksızın hak 
konusu yapılan tesislerin yapımına ve/veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin 
yapılması” fiilini işlemesinin, 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) 
bendinin (1) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön 
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 26 ncı maddesi uyarınca Şirketiniz 
hakkında 50.000 TL idari para cezası uygulanması kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili 
mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) 
Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 
numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı 
bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz 
konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 
yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip 
eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası 
uyarınca ilanen tebliğ olunur.  

9227/32/1-1 
————— 

Kurul’un 24/07/2011 tarih ve 3342-42 sayılı Karar’ı ile Koç Yağız Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret limited Şirketi’nin 
otogaz istasyonunda LPG tüpü dolumuna yarayan aparat bulundurmasının ve LPG dolumu yapmasının 5307 sayılı 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 
7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (4) numaralı bendi ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 
26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aykırı olduğu, şirketin yazılı savunmasını göndermediği, anlaşıldığından 
mezkûr tüzel kişi hakkında 5307 sayılı Kanun’un 5728 sayılı Kanun ile değişik 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) 
bendinin (1) numaralı alt bendi ile “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” 
hükümleri gereğince belirlenen 286.160-TL’nin her bir tespit için ayrı ayrı olmak üzere toplam 1.144.640-TL tutarında idari 
para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili 
mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) 
Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 



numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı 
bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz 
konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 
yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip 
eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğini hususu, 7201 sayılı Tebligat 
Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  

9227/34/1-1 
————— 

Kurul’un 07/09/2011 tarih ve 3415/65 sayılı Kararı ile “Işıklı Köyü, Şehitkamil / GAZİANTEP” adresinde, 
16.10.2007 tarihinde yapılan denetimlerde, lisansız olarak bayilik faaliyetinde bulunduğu tespit edilen ve bu sebeple 
mühürlenerek faaliyetine son verilen Mustafa ALTAN’ ın, 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) 
bendi hükmü uyarınca, ilgili tesis bünyesinde yürüttüğü akaryakıt bayilik faaliyeti için bayilik lisansı almayarak, 5015 sayılı 
Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen fiili işlediği, bu fiili işleyen 
Mustafa ALTAN hakkında, 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi, 
aynı maddenin dördüncü fıkrası gereğince belirlenen 50.000 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul kararı uyarınca, 50 000 TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 
nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası 
Ankara Bahçelievler Şubesi 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 ilan 
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari 
para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan 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.  

9227/35/1-1 
————— 

Kurul’un 18/08/2011 tarihli ve 3389-42 sayılı Kararı ile; 20/01/2006 tarihli ve BAY/636-49/15601 numaralı 
istasyonsuz bayilik lisansı (lisans sona ermiştir) sahibi Öz-koç Turizm Taşımacılık Akaryakıt Gıda Tarım Ürünleri Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi’nin, M-10/2729 numaralı muayene raporu ile ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere 
aykırı motorin ikmalinde bulunduğu tespit edildiğinden, 5015 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına, aynı 
Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında 
Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine ve Petrol 
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına aykırı hareket etmesi sebebiyle, yazılı savunmasının 
alınması kararlaştırılmıştır. 

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

9227/36/1-1 
————— 

Kurulun 29/09/2011 tarih ve 3439-27 sayılı Kararı ile; “Kurtuluş Mahallesi D-750 Karayolu Üzeri No:2 (Ada:178, 
Parsel:1) Pozantı / ADANA” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 15/01/2007 tarih ve BAY/939-82/21123 sayılı 
istasyonlu bayilik lisansı alan ve/fakat söz konusu lisansı 04/05/2010 tarih ve 1453 sayılı Başkanlık Makamı Oluru ile iptal 
edilen Safran Tarım Ürünleri Nakliye Madencilik Petrol Turizm Gıda Tekstil İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi Limited 
Şirketi’nin, bayisi olduğu dağıtıcı haricinde, Yılkar Petrol Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden akaryakıt temin 
etmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası 
Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bendi hükümlerine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle, Petrol Piyasasında 
Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci 
maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın ilgili tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması 
için Denetim Dairesi Başkanlığının yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Safran Tarım Ürünleri Nakliye Madencilik Petrol 
Turizm Gıda Tekstil İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin konuya ilişkin savunmasının, 15 gün içerisinde 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:51/C 06530 Yüzüncüyıl Ankara 
adresindeki Daire Başkanlığına göndermesi, süresinde gönderilmeyen savunmanın ise dikkate alınmayacağının bilinmesi 
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

9227/37/1-1 
————— 

Yeterli şart ve seviyede marker ihtiva etmeyen ve teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmal etmesi ile 
ilgili olarak 12/01/2011 tarih ve 3026/17 sayılı Kurul Kararı doğrultusunda yazılı savunması istenen BAY/590-63/15167 



sayılı bayilik lisansı (17/06/2010 tarihinde iptal) sahibi Salih SAĞLAM – Div-Taş Petrol’ün, süresi içinde yazılı savunmada 
bulunmaması üzerine, konu Kurulun 27/04/2011 tarihli toplantısında yeniden değerlendirilmiş olup, alınan 3188-16 sayılı 
Kurul Kararı ile; Salih SAĞLAM – Div-Taş Petrol’ün, 30/04/2007 tarihinde alınan akaryakıt numunelerine ilişkin olarak 
TÜBİTAK MAM tarafından tanzim edilen B-07/972-973-974 ve M-07/975 numaralı analiz raporlarına göre, akaryakıt 
istasyonunda yeterli şart ve seviyede marker ihtiva etmeyen ve teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali 
yapmak suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında 
Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendi ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 
“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 etmesi nedeniyle, mezkur gerçek kişi hakkında 5015 sayılı 
Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı 
maddenin dördüncü fıkrası uyarınca 120.000.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 120.000,-TL (yüzyirmibin-TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 
Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait 
TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine 
Danıştay’da dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

9227/38/1-1 
————— 

Edremit-İzmir Asfaltı 2. Km (8 Pafta, 647 Ada, 21 Parsel) Edremit/ BALIKESİR adresinde faaliyet gösteren 
10/07/2008 tarihli ve BAY/939-82/24752 numaralı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Saydam Toptan ve Perakende Akaryakıt 
Petrol Ürünleri Otomotiv Gıda Sağlık İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin, akaryakıt istasyonundan 20/10/2010 tarihinde 
alınan motorin numunelerine ilişkin TÜBİTAK MAM’ın M-10/4280, M-10/4281, M-10/4282, M-10/4283, M-10/4284 nolu 
analiz raporlarına göre, akaryakıta ağır ve hafif ürün karıştırılarak tağşiş etmesi ve gerekli şart ve seviyede ulusal marker 
içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi, diğer taraftan söz konusu lisans sahibinin vaziyet 
planında bulunmayan akaryakıt tankını ve pompasını faaliyete konu etmesi nedeniyle yazılı savunma yapılması için 
24/07/2011 tarihli ve 28004 sayılı Resmi Gazete’de ilanen tebligat yapılmış olmasına karşılık Kurumumuza süresi içinde 
herhangi bir yazılı savunma ulaşmamış olup Kurulun 07/09/2011 tarihli ve 3415-79 sayılı Kararı ile Saydam Toptan ve 
Perakende Akaryakıt Petrol Ürünleri Otomotiv Gıda Sağlık İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında; 

a) Akaryakıtı tağşiş etmesi ve gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı 
akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt 
bendi, 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 tutarında, 

b) Vaziyet planında bulunmayan akaryakıt tankını ve pompasını faaliyete konu etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 
19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi 
Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 11.446.-TL. tutarında 

olmak üzere toplam. 148.802 -TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 148.802 –TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilanen tebliğ 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 aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın 
saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

9227/39/1-1 
————— 

Kurulun 18.08.2011 tarih ve 3389/46 sayılı Kararı ile; “Karabük-Ankara Karayolu 11. Km. (F29-d-14-d3-c Pafta, 159 
Ada, 1 Parsel) Cumayanı Köyü / KARABÜK” adresinde, 02/03/2010 tarihli ve BAY/939-82/27315 numaralı istasyonlu 
bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Tora Kuyumculuk Nakliyat İnşaat Taahhüt Petrol Ürünleri Gıda Turizm Sanayi 
ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 7.12.2010 tarihinde, akaryakıt istasyonunda bulunan yeraltı tankına, herhangi bir lisansa kaydı 
olmayan 33 SV 987 plakalı akaryakıt tankerinden faturasız ve irsaliyesiz olarak akaryakıt ikmal etmesinin, 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) 
bentlerine aykırı olması sebebiyle Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek 
olmaksızın, anılan tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar 
verilmiştir. 

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

9227/40/1-1 
————— 



Kurul’un 19/09/2011 tarih ve 3431-2 sayılı Kararı ile, 18/04/2008 tarihinde yapılan denetimde şirket adına kayıtlı 48 
AL 383 plakalı akaryakıt tankeriyle istasyon dışında akaryakıt ikmali yaptığı tespit edilen, BAY/939-82/21597 sayılı bayilik 
lisansı (02/12/2009 tarihinde iptal) sahibi Ulaş Otomotiv Petrol Turizm İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin, 5015 
sayılı Petrol Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin 7 numaralı alt bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci 
maddesinin (b) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve 
soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın mezkur tüzel kişinin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu husus ile ilgili yazılı savunmanın ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde Kurum’un 
“Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 
Yüzüncüyıl/ANKARA” adresine gönderilmesi gerektiği, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 
hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

9227/41/1-1 
————— 

Kurul’ un 14.07.2011 tarih ve 3327-35 sayılı Kararı ile; 17.07.2008 tarihli ve İŞL/1682-1/ 24794 sayılı işleme lisansı 
sahibi Unvan Tur Turizm Taşımacılık Organizasyon İnşaat Emlak Otomotiv Petrol Ve Alternatif Üretim Tarım İlaçlama 
Temizlik Gıda Yemekçilik Ticaret ve Sanayi 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 ıncı fıkrasının (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 Unvan Tur Turizm Taşımacılık Organizasyon İnşaat Emlak Otomotiv Petrol Ve Alternatif 
Üretim Tarım İlaçlama Temizlik Gıda Yemekçilik Ticaret Ve Sanayi 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. 

9227/42/1-1 
————— 

Kurul’un 24/08/2011 tarihli ve 3401/55 sayılı Kararı ile; 01/09/2010 tarihli ve BAY/939-82/28213 sayılı istasyonlu 
bayilik lisansı 24/02/2011 tarihinde sona eren Vuslat Akaryakıt Petrol Ürünleri Madeni Yağ Kimya ve Nakliye Limited 
Şirketi’nin Elmalı Mahallesi, Ağaçarası Mevkii (Pafta: 07-A-B, Ada: 209, Parsel: 33) Sivrihisar / Eskişehir adresinde 
bulunan akaryakıt istasyonunda 22/10/2010 ve 08/11/2010 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 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. 

9227/43/1-1 
————— 

24/08/2011 tarihli ve 3401/53 sayılı Kurul Kararı ile Elmalı Mahallesi, Ağaçarası Mevkii (Pafta: 07-A-B, Ada: 209, 
Parsel: 33) Sivrihisar / Eskişehir adresinde faaliyet göstermiş olan ve 01.09.2010 tarihli ve BAY/939-82/28213 sayılı 
istasyonlu bayilik lisansı 24/02/2011 tarihinde sona eren Vuslat Akaryakıt Petrol Ürünleri Madeni Yağ Kimya ve Nakliye 
Limited Şirketi’nin TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen 15091, 15092, 15093, 15094 sayılı analiz raporuna 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 nci maddesinin (d) ve (f) 
bentlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

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

9227/44/1-1 
————— 

24/08/2011 tarihli ve 3401/54 sayılı Kurul Kararı ile Elmalı Mahallesi, Ağaçarası Mevkii (Pafta: 07-A-B, Ada: 209, 
Parsel: 33) Sivrihisar / Eskişehir adresinde faaliyet göstermiş olan ve 01.09.2010 tarihli ve BAY/939-82/28213 sayılı 
istasyonlu bayilik lisansı 24/02/2011 tarihinde sona eren Vuslat Akaryakıt Petrol Ürünleri Madeni Yağ Kimya ve Nakliye 



Limited Şirketi’nin TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen 15590, 15591 sayılı analiz raporuna 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 nci maddesinin (d) ve (f) 
bentlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

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

9227/45/1-1 
————— 

Kurulun; 11/08/2011 tarihli ve 3359-27 sayılı Kurul Kararı ile; “Gerede Mengen yolu 4.km Eskiçağ köyü Pafta 5 
Parsel 248 Yeniçağa/BOLU” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumumuzdan 16/07/2009 tarihli ve BAY/939-82/26299 
sayılı istasyonlu akaryakıt bayilik lisansı alan Yeşil Kızılcahamam Tunahanlılar Akaryakıt Turizm Ticaret Limited 
Şirketi’nin; 

- 24/03/2010 tarihinde alınan numuneye ilişkin olarak düzenlenen 22/07/2010 tarihli ve M-10/1469 sayılı analiz 
raporuna göre, 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; 

- 24/03/2010 tarihinde yapılan aramada tespit edildiği üzere; istasyonunda gizli bir yer altı tankı bulundurmak 
suretiyle Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ve 4 üncü maddesinin üçüncü ve 
dördüncü fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendi ile 18 inci maddesinin üçüncü ve 
dördüncü fıkralarına; 

aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Yeşil Kızılcahamam Tunahanlılar Akaryakıt Turizm Ticaret Limited Şirketi 
hakkında Petrol Piyasası Kanununun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı maddenin 
dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 
Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 11.446.-TL, Petrol Piyasası Kanununun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu 
maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi 
Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 137.356.-TL olmak üzere toplam 
148.802.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, 

karar verilmiştir. 
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 148.802.-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 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. 

9227/46/1-1 
————— 

15/09/2011 tarih ve 3422-16  sayılı Kurul Kararı ile, 29/04/2011 tarihinde “Gündoğdu Köyü Asfalt Kenarı Terme / 
SAMSUN” adresinde kurulu Yurtsevenler Petrol Ürünleri Dinlenme Tesisleri Turizm Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi’ne ait tesisteki denetim esnasında, 55 K 7195 plakalı tankerden istasyona akaryakıt ikmali yapıldığı ve 
tankerde bulunan akaryakıta ait Ör-Pet Petrol Turizm Taşımacılık ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi adına düzenlenmiş sevk 
irsaliyesinin bulunduğu tespit edilmiş olduğundan, söz konusu akaryakıt ikmalinin dağıtıcı dışı ikmal olması ve bu durumun 
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine ve 
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı olması sebebiyle, anılan lisans sahibinin 
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. 

9227/47/1-1 
————— 



Kurul’un 15/09/2011 tarih ve 3422/33 sayılı Kararı ile, 19.09.2007 ve 15.11.2007 tarihlerinde yapılan denetimlerde, 
“Narlıtepe Mahallesi, 51 Nolu Cadde, No:47/A Şahinbey/GAZİANTEP” adresinde bulunan Yusuf AYDIN’ ın, 5015 sayılı 
Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca, ilgili tesis bünyesinde yürüttüğü akaryakıt bayilik 
faaliyeti için bayilik lisansı almayarak, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı 
alt bendinde belirtilen fiili işlediği, bu fiili işleyen Yusuf AYDIN hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci 
fıkrasının (b) bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 26 ncı maddesi hükümleri gereğince belirlenen 
50.000 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul kararı uyarınca, 50 000 TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 
nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası 
Ankara Bahçelievler Şubesi 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 ilan 
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari 
para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan 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.  

9227/48/1-1 
————— 

Kurul’un 07.09.2011 tarihli ve 3415-6 sayılı Kararı ile; 21.09.2007 tarihli ve BAY/939-82/22985 sayılı bayilik lisansı 
kapsamında faaliyet gösteren Tersoy Akaryakıt Gıda Telekominikasyon ve İletişim İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Ltd. Şti.nin 
21.10.2009 tarihli tespite göre bayilik lisansına tarımsal amaçlı satış tankeri olarak kayıtlı olmayan 35 BDR 05 plakalı 
tankerle tarımsal amaçlı akaryakıt satışı yapmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve 
ikinci fıkraları ile 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 37 nci maddesinin ikinci 
fıkrasına aykırı olması sebebiyle, mezkûr tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu 
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası gereğince 56.000-TL idari 
para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 56.000-TL tutarındaki idari para cezasının 
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve 60 gün içerisinde Kurul Kararları 
aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

9227/49/1-1 
————— 

Kurul’un 19.09.2011 tarihli ve 3431-7 sayılı Kararı ile; 29.06.2009 tarihli ve BAY/939-82/26215 sayılı bayilik lisansı 
kapsamında faaliyet gösteren Marev Akaryakıt Gıda İnşaat Turizm Nakliye Sanayi Pazarlama Ticaret Ltd. Şti.nin akaryakıt 
istasyonundan ve istasyonda bulunan    34 US 6617 plakalı tankerden 29.03.2011 tarihinde alınan M-11/691 ve M-11/690 
numaralı akaryakıt numunelerine ait analiz raporlarına göre numunelerin yeterli şart ve seviyede ulusal marker ihtiva 
etmediğinin tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanununun 18 inci maddesine aykırı olması sebebiyle, mezkûr tüzel kişi hakkında 
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 5728 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) 
numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri gereğince 147.933-TL idari para cezası uygulanmasına karar 
verilmiştir. Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 147.933-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde 
Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve 60 gün içerisinde Kurul Kararları aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın 
saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

9227/50/1-1 


