
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

İHR/531-336/13884 sayılı İhrakiye Teslimi lisansı sahibi Akpet Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi Ve Ticaret 

Ltd.Şti.’nin Kurumumuza 2005, 2006, 2007 ve 2010 yıllarındaki bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin 

tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 

üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırıhareket 

ettiği anlaşıldığından, 25.01.2012 tarih ve 3659-112 sayılı Kurul Kararı ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön 
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön 
araştırma ve soruşturma prosedürünegerek olmaksızın, konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılısavunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4150/1/1-1 
————— 

MYĞ/1886-1/25333 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Amut Petrol Ürünleri ve Kimyevi Maddeler Üretim İthalat 
İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Kurumumuza 2009 ve 2010 yıllarındaki bildirimleri yapma yükümlülüğünü 
yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve 
yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu 
maddesine aykırıhareket ettiği anlaşıldığından, 25.01.2012 tarih ve 3659-40 sayılı Kurul Kararıile Petrol Piyasasında 
Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci 
maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına 
karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılısavunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4150/2/1-1 
————— 

DAĞ/500-50/11937 sayılı Dağıtıcı lisansı sahibi Arıtsan Petrolcülük Ticaret A.Ş’ninKurumumuza 2005, 2006 ve 
2007 yıllarındaki bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol 
PiyasasıKanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile 
Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 25.01.2012 tarih ve 
3659-126 sayılı Kurul Kararı ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek 
olmaksızın, konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılısavunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4150/3/1-1 
————— 

MYĞ/500-59/11946 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Bayraklı Tüketim Malları Pazarlama Sanayi ve Ticaret 
Ltd.Şti.’nin Kurumumuza 2006, 2009 ve 2010 yıllarındaki bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit 
edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü 
maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırıhareket ettiği 
anlaşıldığından, 25.01.2012 tarih ve 3659-47 sayılı Kurul Kararıile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön 
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön 
araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılısavunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4150/4/1-1 
————— 

MYĞ/1130-6/21649 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Evrensel Sanayi Yağları Kimyevi Maddeler Akaryakıt Nakliye 
Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Kurumumuza 2009 ve 2010 yıllarındaki bildirimleri yapma yükümlülüğünü 
yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve 
yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu 
maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 25.01.2012 tarih ve 3659-52 sayılı Kurul Kararı ile Petrol Piyasasında 
Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci 
maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, konu ile ilgili yazılısavunmasının alınmasına 
karar verilmiştir. 



Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılısavunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4150/5/1-1 
————— 

MYĞ/1450-1/23638 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Marsu Kimya İthalatİhracat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi’nin Kurumumuza 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarındaki bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin 
tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 
üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket 
ettiği anlaşıldığından, 25.01.2012 tarih ve 3659-66 sayılı Kurul Kararı ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön 
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön 
araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, konu ile ilgili yazılısavunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılısavunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4150/6/1-1 
————— 

İHR/1115-11/21530 sayılı İhrakiye Teslimi lisansı sahibi Mersin Marin Denizcilik Petrol Turizm Nakliyat İnşaat 
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Kurumumuza 2007 ve 2008 yıllarındaki bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine 
getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve 
yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu 
maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 25.01.2012 tarih ve 3659-122 sayılı Kurul Kararı ile Petrol Piyasasında 
Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci 
maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına 
karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılısavunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4150/7/1-1 
————— 

MYĞ/544-43/14262 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Mys Yağ İmalatİthalat İhracat Nakliye Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi’nin Kurumumuza 2005, 2006 ve 2007 yıllarındaki bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin 
tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 
üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket 
ettiği anlaşıldığından, 25.01.2012 tarih ve 3659-68 sayılı Kurul Kararı ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön 
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön 
araştırma ve soruşturma prosedürünegerek olmaksızın, konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılısavunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4150/8/1-1 
————— 

MYĞ/515-8/12444 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Nevzat Çoban Bağdat Petrol’ün Kurumumuza 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009 ve 2010 yıllarındaki bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, 5015 
sayılı Petrol PiyasasıKanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının 
(f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 25.01.2012 
tarih ve 3659-69 sayılı Kurul Kararı ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek 
olmaksızın, konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılısavunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4150/9/1-1 
————— 

MYĞ/535-35/13948 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Ormancılar Orman ve Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyat Gıda 
Turizm ve Tic. Ltd. Şti.’ ninKurumumuza 2009 ve 2010 yıllarındaki bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine 
getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve 
yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu 



maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 25.01.2012 tarih ve 3659-71 sayılı Kurul Kararı ile Petrol Piyasasında 
Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci 
maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, konu ile ilgili yazılısavunmasının alınmasına 
karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılısavunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4150/10/1-1 
————— 

MYĞ/515-7/12443 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Öz-Pet Madeni Yağ Petro Kimya Ürünleri Plastik ve Tem. Ür. 
Mot. Araçlarİnş. Mal. Gıda Teks. Ür.İmal. Tic. İth. ve İhr. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin Kurumumuza 2006 ve 2007 
yıllarındaki bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılıPetrol Piyasası 
Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol 
PiyasasıBilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 25.01.2012 tarih ve 3659-74 
sayılı Kurul Kararı ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, konu 
ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılısavunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4150/11/1-1 
————— 

MYĞ/1642-5/24585 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Pür-yak Madeni Yağ İmalat Pazarlama Dağıtım Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi’nin Kurumumuza 2008 ve 2009 yıllarındaki bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin 
tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 
üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket 
ettiği anlaşıldığından, 25.01.2012 tarih ve 3659-83 sayılı Kurul Kararı ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön 
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön 
araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılısavunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4150/12/1-1 
————— 

İŞL/1144-4/21770 sayılı İşleme lisansı sahibi Şahini ZahirecilikNakliyat Ticaret Sanayi Limited Şirketi’nin 
Kurumumuza 2010 yılındaki bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı 
Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) 
bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 25.01.2012 
tarih ve 3659-107 sayılı Kurul Kararı ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda 
Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne 
gerek olmaksızın, konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılısavunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4150/13/1-1 
————— 

MYĞ/1304-3/22920 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Şah-Oil İmalat Yağ İthalat İhracat Nakliye Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi’nin Kurumumuza 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarındaki bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine 
getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve 
yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu 
maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 25.01.2012 tarih ve 3659-88 sayılı Kurul Kararı ile Petrol Piyasasında 
Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci 
maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, konu ile ilgili yazılısavunmasının alınmasına 
karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılısavunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4150/14/1-1 



————— 
İHR/2468-2/27390 sayılı İhrakiye Teslimi lisansı sahibi Üm-Har Akaryakıt Madeni Yağ LpgTurizm İhrakiye İnşaat 

Nakliyat İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin Kurumumuza 2010 yılındaki bildirimleri yapma 
yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin 
temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol PiyasasıBilgi Sistemi 
Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 25.01.2012 tarih ve 3659-124 sayılı Kurul Kararı ile 
Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, konu ile ilgili yazılı 
savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılısavunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4150/15/1-1 
————— 

İŞL/1101-11/21419 sayılı İşleme lisansı sahibi Ali Erol Akça Akaryakıt Nakliyat Dış Ticaret Sanayi Limited 
Şirketi’nin Kurumumuza 2010 yılındaki bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, 
5015 sayılıPetrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü 
fıkrasının (f) bendi ile Petrol PiyasasıBilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 
25.01.2012 tarih ve 3659-94 sayılı Kurul Kararı ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve 
soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılısavunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4150/16/1-1 
————— 

İŞL/1115-6/21525 sayılı İşleme lisansı sahibi Albio Biodizel Enerji Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şirketi’ninKurumumuza 
2010 yılındaki bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol 
Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 25.01.2012 tarih ve 3659-93 
sayılı Kurul Kararı ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, konu 
ile ilgili yazılısavunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılısavunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4150/17/1-1 
————— 

İHR/2499-1/27501 sayılı İhrakiye Teslimi lisansı sahibi Batı Marmara Akaryakıt Madeni Yağ Lpg Turizm-
İhrakiyeİnşaat Nakliyat İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin Kurumumuza 2010 yılındaki bildirimleri yapma 
yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin 
temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi 
Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 25.01.2012 tarih ve 3659-114 sayılı Kurul Kararı ile 
Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, konu ile ilgili 
yazılısavunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılısavunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4150/18/1-1 
————— 

İŞL/1567-2/24173 sayılı İşleme lisansı sahibi Beges Yağ Ve Enerji Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin Kurumumuza 
2010 yılındaki bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılıPetrol Piyasası 
Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol 
PiyasasıBilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 25.01.2012 tarih ve 3659-96 
sayılı Kurul Kararı ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, konu 
ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 



Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılısavunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4150/19/1-1 
————— 

İŞL/1212-7/22194 sayılı İşleme lisansı sahibi Caner Gıda Tekstil İnşaat Enerji Kimya San. Ve Tic. Ltd.Şti’nin 
Kurumumuza 2010 yılındaki bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı 
Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) 
bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 25.01.2012 
tarih ve 3659-97 sayılı Kurul Kararı ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek 
olmaksızın, konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılısavunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4150/20/1-1 
————— 

İHR/774-5/17269 sayılı İhrakiye Teslimi lisansı sahibi DoğuşDenizcilik Petrol Ticaret Limited Şirketi’nin 
Kurumumuza 2006, 2007, 2009 ve 2010 yıllarındaki bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi 
nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 
4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırıhareket ettiği 
anlaşıldığından, 25.01.2012 tarih ve 3659-116 sayılı Kurul Kararı ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön 
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön 
araştırma ve soruşturma prosedürünegerek olmaksızın, konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılısavunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4150/21/1-1 
————— 

İHR/485-21/11279 sayılı İhrakiye Teslimi lisansı sahibi EB Petrol ve Denizcilik Ticaret Limited Şirketi’nin 
Kurumumuza 2005, 2006, 2007 ve 2008 yıllarındaki bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi 
nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 
4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği 
anlaşıldığından, 25.01.2012 tarih ve 3659-117 sayılı Kurul Kararı ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön 
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön 
araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılısavunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4150/22/1-1 
————— 

İŞL/1239-7/22437 sayılı İşleme lisansı sahibi Eko Bıodıesel Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin Kurumumuza 2010 
yılındaki bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılıPetrol Piyasası 
Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol 
PiyasasıBilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 25.01.2012 tarih ve 3659-99 
sayılı Kurul Kararı ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, konu 
ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılısavunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4150/23/1-1 
————— 

MYĞ/1393-2/23379 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Gözde Madeni Yağlar İmalat İthalat İhracat Nakliye Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi’nin Kurumumuza 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarındaki bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine 
getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve 
yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu 
maddesine aykırıhareket ettiği anlaşıldığından, 25.01.2012 tarih ve 3659-57 sayılı Kurul Kararıile Petrol Piyasasında 



Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci 
maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına 
karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılısavunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4150/24/1-1 
————— 

MYĞ/566-45/14721 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Güney Maden Petrol Ürünleri Gıda Turizm Nakliyat İnşaat 
Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.’nin Kurumumuza 2005, 2006, 2007 ve 2008 yıllarındaki bildirimleri 
yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans 
sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi 
Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 25.01.2012 tarih ve 3659-59 sayılı Kurul 
Kararı ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, konu ile ilgili 
yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağıhususu, 7201 
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4150/25/1-1 
————— 

MYĞ/1503-6/23876 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Mihenk Kimya Madeni Yağ İmalatı Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi’nin Kurumumuza 2008, 2009 ve 2010 yıllarındaki bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit 
edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü 
maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği 
anlaşıldığından, 25.01.2012 tarih ve 3659-67 sayılı Kurul Kararı ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön 
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön 
araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılısavunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4150/26/1-1 
————— 

MYĞ/561-27/14629 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Hilal Madeni Yağ ve Petrol Ürünleri Nakliyatİnşaat Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi’nin Kurumumuza 2005, 2006 ve 2007 yıllarındaki bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine 
getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri 
başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine 
aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 25.01.2012 tarih ve 3659-61 sayılı Kurul Kararı ile Petrol Piyasasında Yapılacak 
Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi 
uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına karar 
verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılısavunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4150/27/1-1 
————— 

İHR/531-235/13802 sayılı İhrakiye Teslimi lisansı sahibi Irmak Petrol Ticaret Limited Şirketi’nin Kurumumuza 
2005, 2006, 2007 ve 2008 yıllarındaki bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, 
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü 
fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 
25.01.2012 tarih ve 3659-119 sayılı Kurul Kararı ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve 
soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılısavunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4150/28/1-1 
————— 



MYG/1642-1/24580 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Lider Madeni Yağlar İmalat İthalat İhracat Nakliye Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi’nin Kurumumuza 2008 ve 2009 yıllarındaki bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin 
tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 
üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırıhareket 
ettiği anlaşıldığından, 25.01.2012 tarih ve 3659-64 sayılı Kurul Kararıile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön 
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön 
araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılısavunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4150/29/1-1 
————— 

MYĞ/1749-3/25018 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Oksisan Madeni YağAkaryakıt Taşımacılık Ticaret ve Sanayi 
Limited Şirketi’nin Kurumumuza 2008 ve 2009 yıllarındaki bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit 
edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü 
maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırıhareket ettiği 
anlaşıldığından, 25.01.2012 tarih ve 3659-70 sayılı Kurul Kararıile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön 
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön 
araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılısavunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4150/30/1-1 
————— 

MYĞ/1815-5/25157 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Ortadoğu Madeni Yağları İthalat İhracat Nakliyat Alternatif 
Enerji ve Petrol Ürünleri İmalat Sanayi Ticaret LimitedŞirketi’nin Kurumumuza 2009 yılındaki bildirimleri yapma 
yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin 
temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi 
Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 25.01.2012 tarih ve 3659-73 sayılı Kurul Kararı ile 
Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, konu ile ilgili 
yazılısavunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılısavunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4150/31/1-1 
————— 

MYĞ/561-26/14628 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Ra-Met Bakır ve Sanayi Hammaddeleri Dış Ticaret A.Ş.’nin 
Kurumumuza 2006 yılındaki bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı 
Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) 
bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırıhareket ettiği anlaşıldığından, 25.01.2012 
tarih ve 3659-84 sayılı Kurul Kararıile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek 
olmaksızın, konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağıhususu, 7201 
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4150/32/1-1 
————— 

İŞL/904-6/15225 sayılı İşleme lisansı sahibi Paksoy Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi’nin Kurumumuza 2010 
yılındaki bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol 
Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 25.01.2012 tarih ve 3659-104 
sayılı Kurul Kararı ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, konu 
ile ilgili yazılısavunmasının alınmasına karar verilmiştir. 



Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılısavunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4150/33/1-1 
————— 

MYĞ/507-38/12078 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Petaş Petrol ve Gıda Ürünleri İmalat Pazarlama Sanayi 
Tic.Ltd.Şti.’nin Kurumumuza 2006, 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarındaki bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine 
getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve 
yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu 
maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 25.01.2012 tarih ve 3659-76 sayılı Kurul Kararı ile Petrol Piyasasında 
Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci 
maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, konu ile ilgili yazılısavunmasının alınmasına 
karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılısavunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4150/34/1-1 
————— 

MYĞ/1982-3/25621 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Seroil Petrol Ürünleri İthalat İhracat ve Pazarlama Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi’nin Kurumumuza 2009 ve 2010 yıllarındaki bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin 
tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 
üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket 
ettiği anlaşıldığından, 25.01.2012 tarih ve 3659-85 sayılı Kurul Kararı ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön 
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön 
araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, konu ile ilgili yazılısavunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılısavunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4150/35/1-1 
————— 

MYĞ/866-14/19396 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Petka Madeni YağSanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin 
Kurumumuza 2006 ve 2007 yıllarındaki bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, 
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü 
fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 
25.01.2012 tarih ve 3659-77 sayılı Kurul Kararı ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve 
soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılısavunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4150/36/1-1 
————— 

MYĞ/515-222/12646 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Sistem Grup Otomotiv Prodüksiyon Reklam ve Pazarlama 
Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin Kurumumuza 2006 ve 2007 yıllarındaki bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine 
getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve 
yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu 
maddesine aykırıhareket ettiği anlaşıldığından, 25.01.2012 tarih ve 3659-87 sayılı Kurul Kararıile Petrol Piyasasında 
Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci 
maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına 
karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılısavunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4150/37/1-1 
————— 

İŞL/1212-5/22192 sayılı İşleme lisansı sahibi Şahin Bio Mazot Ve YağSanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 
Kurumumuza 2010 yılındaki bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, 5015 
sayılıPetrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının 



(f) bendi ile Petrol PiyasasıBilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 25.01.2012 
tarih ve 3659-106 sayılı Kurul Kararı ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda 
Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne 
gerek olmaksızın, konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılısavunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4150/38/1-1 
————— 

İŞL/1682-1/24794 sayılı İşleme lisansı sahibi Unvan Tur Turizm Taşımacılık Organizasyon İnşaat Emlak Otomotiv 
Petrol Ürünleri Tic. Ve San. Ltd. Şirketi’nin Kurumumuza 2010 yılındaki bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine 
getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve 
yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu 
maddesine aykırıhareket ettiği anlaşıldığından, 25.01.2012 tarih ve 3659-109 sayılı Kurul Kararı ile Petrol Piyasasında 
Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci 
maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürünegerek olmaksızın, konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına 
karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılısavunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4150/39/1-1 
————— 

MYĞ/911-7/19825 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Uran Madeni Yağ ve Taşımacılık Sanayi Ticaret Anonim 
Şirketi’nin Kurumumuza 2006, 2007, 2008 ve 2009 yıllarındaki bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin 
tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 
üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket 
ettiği anlaşıldığından, 25.01.2012 tarih ve 3659-90 sayılı Kurul Kararı ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön 
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön 
araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılısavunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4150/40/1-1 
————— 

MYĞ/561-25/14627 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Mar Oil Yağ İmalatİthalat İhracat Nakliye Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi’nin Kurumumuza 2006, 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarındaki bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine 
getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve 
yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu 
maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 25.01.2012 tarih ve 3659-65 sayılı Kurul Kararı ile Petrol Piyasasında 
Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci 
maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, konu ile ilgili yazılısavunmasının alınmasına 
karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılısavunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4150/41/1-1 
————— 

DAĞ/980-1/20618 sayılı Dağıtıcı lisansı sahibi Koçak Petrol Tic. A.Ş.’ninKurumumuza 2006, 2007 ve 2008 
yıllarındaki bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol 
PiyasasıKanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile 
Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 25.01.2012 tarih ve 
3659-131 sayılı Kurul Kararı ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek 
olmaksızın, konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılısavunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4150/42/1-1 



————— 
DEP/476-153/10873 sayılı Depolama lisansı sahibi Gören Petrol Depoculuk Ve Nakliyat San. Ve Tic. Ltd. Şti’nin 

Kurumumuza 2010 yılındaki bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı 
Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) 
bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 25.01.2012 
tarih ve 3659-135 sayılı Kurul Kararı ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda 
Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne 
gerek olmaksızın, konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılısavunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4150/43/1-1 
————— 

İHR/923-5/19942 sayılı İhrakiye Teslimi lisansı sahibi İnanç Can Akaryakıt Taşımacılık Gıda Otomotiv İnşaat 
Madencilik Tekstil Elektronik Hayvancılık Ticaret Limited Şirketi’nin Kurumumuz’a2006, 2007, 2008, 2009 ve 2010 
yıllarındaki bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol 
PiyasasıKanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile 
Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 25.01.2012 tarih ve 
3659-120 sayılı Kurul Kararı ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek 
olmaksızın, konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılısavunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4150/44/1-1 
————— 

DAĞ/446-266/01987 sayılı Dağıtıcı lisansı sahibi Yuropet Akaryakıt Dağıtım Paz. Petrol Ür. İht.İhr. San. Tic. Ltd. 
Şti.’nin Kurumumuza 2005, 2006, 2007 ve 2008 yıllarındaki bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit 
edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü 
maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği 
anlaşıldığından, 25.01.2012 tarih ve 3659-133 sayılı Kurul Kararı ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön 
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön 
araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, konu ile ilgili yazılısavunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağıhususu, 7201 
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4150/45/1-1 
————— 

08/04/2005 tarihli ve BAY/474-327/10685 sayılı bayilik lisansı sahibi Girgin Petrol Ürünleri Pazarlama ve Ticaret 
Limited Şirketinin, Pazarcık Mah. İstanbul Caddesi No:148 Saray/TEKİRDAĞ adresinde bulunan akaryakıt istasyonuna 
11/10/2011 tarihinde, dağıtıcsı olan Starpet Garzan Akaryakıt Dağıtım Pazarlama A.Ş. dışında Barış KOVANCI unvanlı 
başka bir bayiden akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, 
01/03/2012 tarihli ve 3719/24 sayılıKurul kararı gereği 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 savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılısavunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4150/46/1-1 
————— 

Kurul’un 15/03/2012 tarih ve 3739-22 sayılı kararı ile; 22.04.2011 tarihli ve BAY/939-82/29347 sayılı bayilik 
lisansısahibi Göktaşoğulları Petrol Nakliye İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 07/01/2012 tarihinde, yeniden satış 
maksadıyla Osmanoğlu Alternatif Yakıt Teknolojileri Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne akaryakıt ikmalinde 
bulunmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 
38 inci maddesinin (g) bendine aykırıolması sebebiyle, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca ön araştırma ve 
soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın mezkur tüzel kişinin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 



Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 
sayılıTebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4150/47/1-1 
————— 

Kurulun; 22/03/2012 tarihli ve 3747-61 sayılı Kurul Kararı ile; “D-100 Karayolu Üzeri Rüzgarlar Köyü (Parsel: 
1129) BOLU” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumumuzdan 01/03/2011 tarihli ve BAY/939-82/29084 sayılı akaryakıt 
bayilik (istasyonlu) lisansı alanİsa ŞAHİN’in; 06/04/2011 tarihinde istasyonunda bulunan 2 adet yer altı tankı ve 2 adet 
akaryakıt pompasından alınan numunelere ilişkin olarak düzenlenen 25/04/2011 tarihli ve PAL-11-348-462, PAL-11-348-
463, PAL-11-348-464, PAL-11-348-465 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 PiyasasıKanunu’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, İsa ŞAHİN hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 
19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrasıve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 
Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 147.933.- TL tutarında idari 
para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 147.933.- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 
17 ncimaddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar 
BankasıBahçelievler Şubesi 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 saklıolduğu, söz 
konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 
yatırılmasıhalinde %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. 

4150/48/1-1 
————— 

Kurulun; 22/03/2012 tarihli ve 3747-60 sayılı Kurul Kararı ile; “D-100 Karayolu Üzeri Rüzgarlar Köyü (Parsel: 
1129) BOLU”adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumumuzdan 01/03/2011 tarihli ve BAY/939-82/29084 sayılı akaryakıt 
bayilik (istasyonlu) lisansı alan İsa ŞAHİN’in; 26/03/2011 tarihinde istasyonunda bulunan 2 adet yer altı tankı ve 2 adet 
akaryakıt pompasından alınan numunelere ilişkin olarak düzenlenen 25/04/2011 tarihli ve PAL-11-347-458, PAL-11-347-
459, PAL-11-347-460, PAL-11-347-461 sayılı analiz raporlarına göre, yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve 
teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmal etmek, tağşişve/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 PiyasasıKanununun 
“Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol 
Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine 
ve aynı yönetmeliğin 7 ncimaddesinin (d) bendine; 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,İsa ŞAHİN hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 
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 tutarında 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 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 yazılıbildirim 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 

4150/49/1-1 
————— 

Kurulun; 22/03/2012 tarihli ve 3747-71 sayılı Kurul Kararı ile; “D-100 Karayolu Yenicepınar Köyü Altı No.8 (Parsel 
No. 1293) BOLU”adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumumuzdan 02/02/2010 tarihli ve BAY/939-82/27159 numaralı 
istasyonlu akaryakıt bayilik lisansı alan Osman KÜREK’in, 21/04/2011 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, 
dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesinin; Kanunun “Bayiler”başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrasında “bayiler, 
dağıtıcıları ile yapacakları tek elden satışsözleşmesine 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 lisansısahiplerinin 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 olduklarıdağıtıcı haricinde akaryakıt temini yapamayacakları 
hükümlerine aykırı olduğu anlaşıldığından, Osman KÜREK hakkında 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 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 147.933.- TL tutarında 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 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 yazılıbildirim 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. 

4150/50/1-1 
————— 

Kurulun; 22/03/2012 tarihli ve 3747-58 sayılı Kurul Kararı ile;“D-100 Karayolu Üzeri Rüzgarlar Köyü (Parsel 
No.1129)/BOLU” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumumuzdan 11/04/2011 tarihli ve BAY/939-82/29278 
sayılıakaryakıt bayilik (istasyonlu) lisansı alan Pet-Ta Petrol Ürünleri İnşaat Tekstil Gıda Maddeleri Taşımacılık Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi’nin; 14/04/2011 tarihinde yer altı tankından alınan numunelere ilişkin olarak düzenlenen 23/05/2011 
tarihli ve M-11/979-M-11/980-M-11/981 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 PiyasasıKanunu’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, Pet-Ta Petrol Ürünleri İnşaat Tekstil Gıda Maddeleri 
Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci 
fıkrasının (a) bendi ile aynımaddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 
Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 147.933.- TL tutarında 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 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 yazılıbildirim 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. 

4150/51/1-1 
————— 



Kurulun; 22/03/2012 tarihli ve 3747-59 sayılı Kurul Kararı ile;“D-100 Karayolu Üzeri Rüzgarlar Köyü (Parsel 
No.1129)/BOLU” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumumuzdan 11/04/2011 tarihli ve BAY/939-82/29278 
sayılıakaryakıt bayilik (istasyonlu) lisansı alan Pet-Ta Petrol Ürünleri İnşaat Tekstil Gıda Maddeleri Taşımacılık Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi’nin; 

-27/04/2011 tarihinde yer altı tankından alınan numuneye ilişkin olarak düzenlenen 23/05/2011 tarihli ve M-11/978 
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 PiyasasıKanunu’nun “Bayiler” başlıklı 8 nci maddesinin ikinci fıkrasına; Petrol 
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Bayilik Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri” başlıklı 38 inci maddesinin (e) bendine; 

-27/04/2011 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 olduğu anlaşıldığından, Pet-Ta Petrol Ürünleri İnşaat Tekstil Gıda Maddeleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile 
aynımaddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para 
Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 147.933.- TL; 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 
2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 147.933.- TL olmak üzere toplam 295.866.-
TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 295.866.-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 yazılıbildirim 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. 

4150/52/1-1 
————— 

İHR/843-8/18735 sayılı İhrakiye Teslimi lisansı sahibi İstanbul Havacılık Ticaret Limited Şirketi’nin 
Kurumumuz’a2006, 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarındaki bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit 
edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol PiyasasıKanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü 
maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği 
anlaşıldığından, 25.01.2012 tarih ve 3659-121 sayılı Kurul Kararı ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön 
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön 
araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılısavunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4150/53/1-1 
————— 

MYĞ/535-31/13944 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Hikmet Alkan Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi’nin Kurumumuza 2005, 2006 ve 2007 yıllarındaki bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit 
edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü 
maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği 
anlaşıldığından, 25.01.2012 tarih ve 3659-60 sayılı Kurul Kararı ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön 
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön 
araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılısavunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4150/54/1-1 



————— 
İHR/1393-5/23382 sayılı İhrakiye Teslimi lisansı sahibi Atılım Petrolcülük Denizcilik Nakliye İnşaat Taahhüt ve 

Turizm Limited Şirketi’nin Kurumumuza 2010 yılındaki bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit 
edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü 
maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği 
anlaşıldığından, 25.01.2012 tarih ve 3659-113 sayılı Kurul Kararı ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön 
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön 
araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, konu ile ilgili yazılısavunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılısavunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4150/55/1-1 
————— 

İHR/500-48/11935 sayılı İhrakiye Teslimi lisansı sahibi Aegean Petrol Tic. A.Ş.’ninKurumumuza 2005, 2006, 2007 
ve 2008 yıllarındaki bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılıPetrol 
Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi 
ile Petrol PiyasasıBilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 25.01.2012 tarih ve 
3659-111 sayılı Kurul Kararı ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek 
olmaksızın, konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılısavunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4150/56/1-1 
————— 

İŞL/1101-10/21418 sayılı İşleme lisansı sahibi Aks-En Alternatif Enerji Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş’nin 
Kurumumuza 2010 yılındaki bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı 
Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) 
bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırıhareket ettiği anlaşıldığından, 25.01.2012 
tarih ve 3659-92 sayılı Kurul Kararıile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek 
olmaksızın, konu ile ilgili yazılısavunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılısavunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4150/57/1-1 
————— 

Kurulun; 01/03/2012 tarihli ve 3719-64 sayılı Kurul Kararı ile; “Gerede-Karabük Yolu 3km.(Parsel:1199) 
Gerede/BOLU” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumumuzdan 18/09/2009 tarihli ve BAY/939-82/26573 sayılı 
akaryakıt bayilik (istasyonlu) lisansı alan Altıntaşlar Akaryakıt Nakliye Otomotiv İnşaat Pazarlama Ticaret Limited 
Şirketi’nin, “Sancaktar Mahallesi Şani Efendi Caddesi No:88/ŞANLIURFA” adresinde faaliyet göstermek üzere 
Kurumumuzdan 01/02/2008 tarihli ve BAY/939-82/23749 sayılı akaryakıt bayilik (istasyonlu) lisansı alan Ferpet İnşaat 
Petrol Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden, 11/02/2011 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, 
akaryakıt ikmali yaparak dağıtıcısı dışında 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 olduklarıdağıtıcı haricinde akaryakıt temini 
yapamayacakları hükümlerine aykırı olduğu ve yazılı savunmasında öne sürülen hususların yapılan fiili haklı gösterecek 
gerekçeler olamayacağı anlaşıldığından, Altıntaşlar Akaryakıt Nakliye Otomotiv İnşaat Pazarlama Ticaret Limited Şirketi 
hakkında 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 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 
Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 147.933.- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 147.933.- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 
17nci maddesinin 6 ncıfıkrası 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 
numaralıhesaba 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 saklıolduğu, söz 
konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 
yatırılmasıhalinde %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 Yasasıuyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4151/1/1-1 
————— 

Kurulun 14.02.2012 tarihli ve 3694-50 sayılı Kararı ile; “Ankara Asfaltı 14. Km. Özbağ / Kırşehir” adresinde; 
23.06.2005 tarih ve BAY/500-192/12064sayılı istasyonlu bayilik lisansıkapsamında faaliyet gösteren Balyemezler Akaryakıt 
Gıda Nakliye Boya Kimyevi Madde İmalat İhracat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 29.09.2008 tarihinde 
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından alınan numunelere ilişkin, TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen M-08/3332 
ve M-08/3333 sayılı analiz raporlarıyla gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı 
akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılıKanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve Petrol Piyasasında 
Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile aynı 
Yönetmeliğin 7 ncimaddesinin (d) bendine ve 5015 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol 
Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendine aykırıhareket ettiği ve süresi 
içinde yazılı savunmada bulunmadığı anlaşıldığından, Balyemezler Akaryakıt Gıda Nakliye Boya Kimyevi Maddeİmalat 
İhracat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited hakkında, gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik 
düzenlemelere aykırıakaryakıt ikmal etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin (a) 
bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası uyarınca 120.000.-TL. tutarında 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 tebellüğedildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) 
Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji PiyasasıDüzenleme 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. 

4151/2/1-1 
————— 

MYĞ/555-30/14556 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Ankara Madeni Yağ Petrol Ürünleri Otomotiv Turizm 
Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Kurumumuza 2005 ve 2006 yıllarındaki bildirimleri yapma yükümlülüğünü 
yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve 
yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu 
maddesine aykırıhareket ettiği anlaşıldığından, 25.01.2012 tarih ve 3659-37 sayılı Kurul Kararıile Petrol Piyasasında 
Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci 
maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına 
karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılısavunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4151/3/1-1 
————— 

13/01/2009 tarihli ve BAY/939-82/25462 sayılı (25/01/2010 tarihinde iptal edilen) bayilik lisansısahibi Azad 
TEKİN’in Hürriyet Mahallesi Bajdarlık Mevkii E-90 Karayolu Kenarı (Ada:174 Pafta:213311 Parsel:37) Ulukışla / Niğde 
adresinde bulunan akaryakıt istasyonunda 03/03/2010 tarihinde yapılan denetimde alınan numunelerin TÜBİTAK Marmara 
Araştırma Merkezince yapılan analizleri sonucunda ulusal marker seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı olduğu 
M-10/1002 ve M-10/1003 numaralı muayene raporları ile tespit edilmiş olup;  

14/02/2012 tarihli ve 3694-24 sayılı Kurul Kararı ile, lisans sahibinin teknik düzenlemelere aykırı ve ulusal marker 
seviyesi geçersiz akaryakıt ikmal etmesinin 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 ncimaddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı olması 
nedeniyle Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 



Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, Azad 
TEKİN’inyazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza 
gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğedilir. 
4151/4/1-1 

————— 
Kurul’un 14/02/2012 tarihli ve 3694-82 sayılı Kararı ile, “Saha Mahallesi Baraj Yolu Üzeri 3. Km. 

Birecik/ŞANLIURFA” adresinde faaliyet göstermek üzere 15/09/2009 tarih ve BAY/939-82/26553 sayılı bayilik lisansı alan, 
ancak 05/01/2011 tarihinde lisansı iptal edilen Bağlarbaşı İnşaat Taahhüt Nakliye Turizm Tarım İthalat İhracat San. Tic. Ltd. 
Şti.’nin,21/03/2005 tarihli ve BAY/462-1262/08439 sayılıbayilik lisansı sahibi Mehmet Celal BOZKAN’danakaryakıt temin 
etmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 
38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle 03/09/2011 tarihli ve 3407-94 sayılı Kurul Kararı 
gereği yazılı savunma yapmasıistenmiş olmakla birlikte yasal süre içerisinde savunma yapmadığıanlaşıldığından, anılan tüzel 
kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılıKanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) 
numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ile “Petrol PiyasasıKanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2009 
Yılında Uygulanacak Para CezalarıHakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 134.400.-TL tutarında idari para 
cezasıuygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 134.400.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 
17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar 
BankasıBahçelievler/Ankara şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan 
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari 
para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde 
yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ 
edilir. 

4151/5/1-1 
————— 

Kurul’un 14/02/2012 tarihli ve 3694-110 sayılı Kararı ile,10/07/2009 tarih ve BAY/939-82/26263 sayılı bayilik 
lisansı sahibi Baraj Petrol Gıda İnşaat Pazarlama İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin,“Baraj Yolu Üzeri 4. Km. 
Birecik/ŞANLIURFA” adresinde kurulu akaryakıt istasyonunu Kurul’un izni olmaksızın İbrahim DİRİLMİŞ’ekullandırmak 
suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile sahip olduğu bayilik 
lisansının Genel Hükümler bölümünün 12 nci maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 03/09/2011 tarihli ve 3407-90 
sayılıKurul Kararı gereği yazılı savunma yapması istenmiş olmakla birlikte yasal süre içerisinde savunma yapmadığı 
anlaşıldığından, anılan tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci 
fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu 
Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 56.000.–TL tutarında idari 
para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 56.000.–TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 
17nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası 
Bahçelievler/Ankaraşubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 
numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılıKanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden 
itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkının saklıolduğu, söz konusu idari para 
cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde 
yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ 
edilir. 

4151/6/1-1 
————— 

Kurul’un 14/02/2012 tarihli ve 3694-111 sayılı Kararı ile,09/03/2009 tarih ve LPG-BAY/941-54/08811 sayılı 
otogazbayilik lisansı sahibi Baraj Petrol Gıda İnşaat Pazarlama İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, “Baraj Yolu Üzeri 4. Km. 
Birecik/ŞANLIURFA” adresinde kurulu otogazistasyonunu Kurul’un izni olmaksızın İbrahim DİRİLMİŞ’ekullandırmak 
suretiyle 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile SıvılaştırılmışPetrol Gazları Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 03/09/2011 tarihli ve 3407-91 sayılı 



Kurul Kararı gereği yazılı savunma yapması istenmiş olmakla birlikte yasal süre içerisinde savunma yapmadığı 
anlaşıldığından, anılan tüzel kişi hakkında 5307 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanun ile değişik 16 ncı maddesinin ikinci 
fıkrasının (b) bendinin (4) numaralıalt bendi ve “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncıMaddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 
Hakkında Tebliğ”hükümleri uyarınca 280.000.–TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 280.000.–TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 
17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar 
BankasıBahçelievler/Ankara şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 
2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği, ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan 
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari 
para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde 
yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ 
edilir. 

4151/7/1-1 
————— 

Kurulun 26/01/2012 tarih ve 3671/45 sayılı Kararı ile, Gümrük Müşteşarlığı Ankara Gümrük ve Muhafaza 
Müdürlüğü ekiplerince 54 RH 254 plakalı tanker tarafından taşınan Kocaeli Petrokimya İhtisas Gümrük Müdürlüğü’nden 
adınıza düzenlenmiş 10668 sayılı ve 31.05.2010 tarihli İthalat Beyannamesi fotokopisi muhteviyatı 20.000 kg spindle oil T22 
cinsi eşyanın HorozluhanMahallesi 1.Organize Sanayi Bölgesi İncegöz Sokak No:16 Selçuklu/KONYA adresinde bulunan 
Halil İbrahim Oğulları Petrol Ürünleri Nakliyat Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne boşaltılmanızın dolayısıyla. 
“Babalı Köyü Yol Ayrımı Sorgun/YOZGAT” adresinde kurulu madeni yağ üretim tesisiniz için Kurumumuzdan almış 
olduğunuz madeni yağlisansı kapsamında madeni yağ üretimi için temin ettiğiniz kimyasal maddeyi(Spindle Oil T22) amacı 
dışında kullanmanızın Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına aykırı olduğu ve yazılı 
savunma yapmadığınız anlaşıldığından,Şerafettin KARADAVUT hakkında, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 
2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 286.160.-TL idari para cezasıuygulanmasına 
karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 286.160.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 
17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğedildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde 
Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 
5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası uyarınca Kararın yazılıbildirim 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. 

4151/8/1-1 
————— 

Kurul’un 20/12/2011 tarihli ve 3565-75 sayılı Karar’ı ile Kemerburgaz Caddesi No: 45 Kağıthane/İstanbul” adresinde 
21/10/2011 tarihinde yapılan denetim sonucunda 3910306585 vergi numarası ile lisans almaksızın bayilik faaliyetinde 
bulunduğu tespit edilen Gencer Akaryakıt Ürünleri İnşaat Turizm Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 5307 
sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca otogaz bayilik lisansı alma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 
5307 sayılı Kanunun 5728 sayılıKanunla değişik 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) 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 tespit edildiğinden, bu fiili işleyen mezkur tüzel kişi hakkında 
5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ve “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları 
(LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik”in 25 inci maddesi hükümleri ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) Piyasası Kanunu Ve Elektrik Piyasası 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 
Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince, 308.194 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/AnkaraŞubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 
numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılıKanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı 



bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4151/9/1-1 
————— 

DAĞ/476-149/10871 sayılı Dağıtıcı lisansı sahibi Gören Petrol Depoculuk ve Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 
Kurumumuza 2005, 2006, 2007, 2009 ve 2010 yıllarındaki bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit 
edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol PiyasasıKanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü 
maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği 
anlaşıldığından, 25.01.2012 tarih ve 3659-38 sayılı Kurul Kararı ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön 
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön 
araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılısavunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4151/10/1-1 
————— 

Kurul’un 05/01/2012 tarih ve 3631/15 sayılı Kararı ile Afyonkarahisar-Konya Karayolu 18.Km Afyonkarahisar 
adresinde faaliyet gösteren 07/10/2008 tarih ve BAY/939-82/25086 sayılı bayilik lisansı sahibi Güneri Gıdaİnşaat Petrol 
Turizm Tekstil İhracat İthalat Sanayi Ticaret LimitedŞirketi’nin, tesisi nezdinde 29/01/2009 tarihinde yapılan denetim ile 
ilgili olarak Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmişolup; 

- Şirketin, akaryakıt istasyonunda tespit edilen vaziyet planına aykırı kapasitede bulunan tankları piyasa faaliyetine 
konu etmek suretiyle, 5015 sayılı Petrol PiyasasıKanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve onbirincifıkrası ile Petrol Piyasası 
Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği, 

- Şirketin, kurulu istasyonunda tehlikeli eylem veya kötüniyetihtiva eden işlemde bulunarak kamunun can, mal ve 
çevre güvenliğini tehdit eden bir eylemde bulunmak suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 
üçüncü fıkrası ve dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bentleri ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin beşinci 
fıkrasına aykırıhareket ettiği, 

- Şirketin ilgili mevzuatta belirlenen yasal süre içerisinde yazılısavunmada bulunmadığı, anlaşıldığından, Güneri Gıda 
İnşaat Petrol Turizm Tekstilİhracat İthalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 
ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen “4 üncü madde hükümlerinin ihlali” fiili nedeniyle, 5015 
sayılıKanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası 
Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 
belirlenen 56.000,-TL, akaryakıt istasyonunda tespit edilen vaziyet planına aykırı yer altı tankını piyasa faaliyetine konu 
etmesi fiili nedeniyle, Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 
Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğhükümleri gereğince belirlenen 11.200,-TL 
olmak üzere toplamda 67.200,TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.200,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 PiyasasıDüzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 
numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı 
olduğu, 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. 

4151/11/1-1 
————— 

Kurulun 01.03.2012 tarih ve 3719/72 sayılı Kararı ile, Eski Bandırma Yolu Üzeri, Fevzipaşa Köyü 
Karacabey/BURSA adresinde, 11.04.2011 tarih ve BAY/939-82/29267 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet 
gösteren Hafız TANLASİ-Erçin Petrol firmasının, akaryakıt istasyonundan 27.07.2011 tarihinde alınan motorin 
numunelerine ilişkin, TÜBİTAK MAM’ın M-11/2087, M-11/2088 ve M-11/2089 sayılı analiz raporlarına göre; motorine yağ 
karıştırılarak tağşişedilmesi, ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırıakaryakıt ikmali suretiyle, 5015 
sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi, 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) 
bendi, 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendi, Petrol 
Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 
7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı hareket ettiği, usulüne uygun olarak talep edilmesine karşın, süresi içerisinde 
yazılı savunma sunmadığı anlaşıldığından, anılan gerçek kişi hakkında, motorine yağ karıştırılarak tağşiş edilmesi, ulusal 



marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eylemi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ile 
Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince 
belirlenen 147.933.- TL. tutarındaidari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 147.933.- TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 
17 ncimaddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde 
Vakıflar BankasıBahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği veya Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4151/12/1-1 
————— 

Kurulun 26.01.2012 tarih ve 3671/49 sayılı Kararı ile,Bursa-İzmir Karayolu 55. km Karaağaç Mevkii 
Karacabey/BURSA adresinde, 13.11.2009 tarih ve BAY/939-82/26813 sayılı istasyonlu bayilik lisansıkapsamında faaliyet 
gösteren Hisar Petrol Tic. Ltd.Şti.’nin, Akaryakıt istasyonundan 12.04.2011 tarihinde alınan motorin numunesine ilişkin, 
TÜBİTAK MAM’ın M-11/858 sayılı analiz raporuna göre; motorine yağ karıştırılarak tağşiş edilmesi ile ulusal marker 
seviyesi GEÇERSİZ ve teknik düzenlemelere AYKIRI akaryakıt ikmali suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 
üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi, 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi, 18 inci maddesinin dördüncü 
fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendi, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik 
Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 ncimaddesinin (d) ve (f) 
bentlerine, Akaryakıt istasyonundan 05.05.2011 tarihinde alınan motorin numunesine ilişkin, TÜBİTAK MAM’ınM-11/1045 
sayılı analiz raporuna göre; ulusal marker seviyesi GEÇERSİZ ve teknik düzenlemelere AYKIRI akaryakıt ikmali suretiyle, 
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü 
fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) 
ve (b) bentleri, 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine, Akaryakıt istasyonundan 13.05.2011 tarihinde alınan motorin 
numunelerine ilişkin, TÜBİTAKMAM’ın M-11/1276, M-11/1277 ve M-11/1278 sayılıanaliz raporlarına göre; motorine 
solventkarıştırılarak tağşiş edilmesi ile ulusal marker seviyesi GEÇERSİZ ve/veya teknik düzenlemelere AYKIRI akaryakıt 
ikmali suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi, 8 inci maddesinin 
ikinci fıkrasının (b) bendi, 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin 
(e) bendi, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) 
ve (b) bentleri ile 7 ncimaddesinin (d) ve (f) bentlerine, yanı sıra 10.03.2011 tarihli ve 3116/64 sayılı Kurul Kararı ile gerekli 
şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve/veya teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eylemi nedeniyle idari para 
cezası uygulanarak 10.05.2011 tarihinde tebliğ edildiğinden, anılan Kanunun 19 uncu maddesinin altıncı fıkrasına, Akaryakıt 
istasyonundan 14.06.2011 tarihinde alınan motorin numunesine ilişkin, TÜBİTAK MAM’ınM-11/1878 sayılı analiz raporuna 
göre; motorine yağ ve solventkarıştırılarak tağşiş edilmesi ile ulusal marker seviyesi GEÇERSİZ ve teknik düzenlemelere 
AYKIRI akaryakıt ikmali suretiyle, 5015 sayılı Petrol PiyasasıKanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi, 8 
inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi, 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 
inci maddesinin (e) bendi, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 
üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine, yanı sıra 10.03.2011 tarihli ve 3116/64 sayılı 
Kurul Kararı ile gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve/veya teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali 
eylemi nedeniyle idari para cezasıuygulanarak 10.05.2011 tarihinde tebliğ edildiğinden, anılan Kanunun 19 uncu maddesinin 
altıncı fıkrasına aykırı hareket ettiği, Usulüne uygun olarak talep edilmesine karşın, süresi içerisinde yazılı savunma 
sunmadığı anlaşıldığından, anılan tüzel kişi hakkında, 12.04.2011 tarihli motorine yağ karıştırılarak tağşiş edilmesi ile ulusal 
marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eylemi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ile 
Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince 
belirlenen 147.933.- TL. tutarında, 05.05.2011 tarihli ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı 
akaryakıt ikmali eylemi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 
(4) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 
Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 147.933.- TL. tutarında, 13.05.2011 tarihli 
motorine solventkarıştırılarak tağşiş edilmesi ile ulusal marker seviyesi geçersiz ve/veya teknik düzenlemelere aykırı 
akaryakıt ikmali eylemi nedeniyle, 5015 sayılıPetrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 
(4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü ve altıncı fıkraları ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 
2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 295.866.- TL. tutarında, 14.06.2011 tarihli 
motorine yağ ve solventkarıştırılarak tağşiş edilmesi ile ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı 
akaryakıt ikmali eylemi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 
(4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü ve altıncı fıkraları ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 
2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 295.866.- TL. tutarındaolmak üzere toplam 
887.598.- TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 



Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 887.598.- TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 
17 ncimaddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde 
Vakıflar BankasıBahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği veya Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4151/13/1-1 
————— 

Kurulun 26.01.2012 tarih ve 3671/61 sayılı Kararı ile,Bursa-İzmir Karayolu 55. km Karaağaç Mevkii 
Karacabey/BURSA adresinde, 13.11.2009 tarih ve BAY/939-82/26813 sayılı istasyonlu bayilik lisansıkapsamında faaliyet 
gösteren Hisar Petrol Tic. Ltd.Şti.’nin, 09.06.2011 tarihinde akaryakıt istasyonundaki vaziyet planında bulunmayan düzeneği 
piyasa faaliyetine konu etmek suretiyle, 5015 sayılı Petrol PiyasasıKanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve onbirincifıkrası 
ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine, yanı sıra 10.03.2011 tarihli ve 3116/64 sayılı Kurul 
Kararı ile vaziyet planında bulunmayan akaryakıt depolama tankını piyasa faaliyetine konu etmek eylemi nedeniyle idari para 
cezası uygulanarak 10.05.2011 tarihinde tebliğ edildiğinden, anılan Kanunun 19 uncu maddesinin altıncı fıkrasına, Akaryakıt 
istasyonundan 09.06.2011 tarihinde alınan motorin numunesine ilişkin, TÜBİTAK MAM’ın M-11/1872 sayılı analiz 
raporuna göre; motorine solvent karıştırılarak tağşiş edilmesi ile ulusal marker seviyesi GEÇERSİZ ve teknik düzenlemelere 
AYKIRI akaryakıt ikmali suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi, 
8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi, 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 
38 inci maddesinin (e) bendi, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 
üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine, yanı sıra 10.03.2011 tarihli ve 3116/64 sayılı 
Kurul Kararı ile gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve/veya teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali 
eylemi nedeniyle idari para cezası uygulanarak 10.05.2011 tarihinde tebliğedildiğinden, anılan Kanunun 19 uncu maddesinin 
altıncı fıkrasına, Akaryakıt istasyonundan 01.07.2011 tarihinde alınan motorin numunelerine ilişkin, TÜBİTAKMAM’ın M-
11/1978 ve M-11/1979 sayılı analiz raporuna göre; motorine solvent karıştırılarak tağşiş edilmesi ile ulusal marker seviyesi 
GEÇERSİZ ve/veya teknik düzenlemelere AYKIRI akaryakıt ikmali suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü 
maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi, 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi, 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası 
ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendi, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler 
Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine, yanı 
sıra 10.03.2011 tarihli ve 3116/64 sayılı Kurul Kararı ile gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve/veya teknik 
düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eylemi nedeniyle idari para cezası uygulanarak 10.05.2011 tarihinde 
tebliğedildiğinden, anılan Kanunun 19 uncu maddesinin altıncı fıkrasına, TÜBİTAK MAM’ın M-11/1979 sayılı analiz 
raporuna göre, Teknik düzenlemelere aykırı olduğu tespit edilen akaryakıtı, faaliyete konu etmek suretiyle, 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin altıncıfıkrasına aykırı hareket ettiği, Usulüne uygun olarak talep edilmesine karşın, 
süresi içerisinde yazılı savunma sunmadığı anlaşıldığından, anılan tüzel kişi hakkında, 09.06.2011 tarihinde vaziyet planında 
bulunmayan düzeneği piyasa faaliyetine konu etmek eylemi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 
maddesinin üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkraları ile Petrol PiyasasıKanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında 
Uygulanacak Para CezalarıHakkında Tebliğ gereğince belirlenen 24.654.- TL. tutarında, 09.06.2011 tarihli motorine solvent 
karıştırılarak tağşiş edilmesi ile ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eylemi 
nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, 
aynımaddenin dördüncü ve altıncı fıkraları ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında 
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğgereğince belirlenen 295.866.- TL. tutarında, 01.07.2011 tarihli motorine solvent 
karıştırılarak tağşiş edilmesi ile ulusal marker seviyesi geçersiz ve/veya teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eylemi 
nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, 
aynı maddenin dördüncü ve altıncı fıkraları ile Petrol PiyasasıKanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında 
Uygulanacak Para CezalarıHakkında Tebliğ gereğince belirlenen 295.866.- TL. tutarında, teknik düzenlemelere aykırı olduğu 
tespit edilen akaryakıtı, faaliyete konu etmek eylemi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 
ikinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi ve aynımaddenin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 
Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 147.933.- TL. tutarında 
olmak üzere toplam 764.319.-TL. tutarında idari para cezası uygulanması karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 764.319.- TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 
17 ncimaddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde 
Vakıflar BankasıBahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği veya Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4151/14/1-1 
————— 

01/03/2012 tarihli ve 3719-32 sayılı Kurul Kararı ile; 25.10.2010 tarihli ve BAY/939-82/28481 sayılı istasyonlu 
bayilik lisansı sahibi Hisar Petrol Ticaret Limited Şirketi’nin, Hisar Mah. Bursa Karayolu No:416, (Pafta -,Ada -, Parsel 



5235) /Eskişehir adresinde bulunan akaryakıt istasyonunda 11/11/2011 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 olmasınedeniyle 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. 

4151/15/1-1 
————— 

01/03/2012 tarihli ve 3719-31 sayılı Kurul Kararı ile Hisar Mah. Bursa Karayolu No:416, (Pafta -, Ada-, Parsel 5235) 
/Eskişehir adresinde faaliyet gösteren 25.10.2010 tarihli ve BAY/939-82/28481 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Hisar 
Petrol Ticaret Limited Şirketi’nin TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen 8412, 8413 ve 8414 sayılıanaliz raporlarına göre, 
akaryakıtı tağşiş etme eyleminin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile 
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine, gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve 
teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü 
fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında 
Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 7 ncimaddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil 
ettiği anlaşıldığından, yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

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

4151/16/1-1 
————— 

30.07.2010 tarihli ve BAY/939-82/28088 numaralı (10/05/2011tarihinde iptal edilen) bayilik lisansı kapsamında 
faaliyette bulunan Hüseyin BOZKURT’a ait tesiste 19.01.2011 tarihinde yapılan denetimde alınan numunelerin analizi 
sonucu düzenlenen M-11/131 ve M-11/132 numaralı muayene raporları ile numunelerin ulusal marker seviyesinin geçersiz 
ve teknik düzenlemelere aykırı olduğu ve akaryakıtta ağır/hafif ürün bulunduğu tespit edilmiş olup; 

15/12/2011 tarihli ve 3546-30 sayılı Kurul Kararı ile, lisans sahibinin teknik düzenlemelere aykırı ve ulusal marker 
seviyesi geçersiz akaryakıt ikmalinde bulunmasının 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 istasyonda 
tağşiş/hile amacı ile akaryakıta katılabilecek ürün bulundurmasının 5015 sayılıKanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının 
(b) bendi ile Petrol PiyasasıLisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (a) ve (e) bentlerine aykırı olmasısebebiyle, 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 lisans sahibinin 
yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza 
gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğedilir. 
4151/17/1-1 

————— 
Kurul’un 09.02.2012 tarih ve 3687-42 sayılı Kararı ile; 20.05.2011 tarihli tespite göre “Karaçam Köyü Akyar Mevkii 

(Ada:102 Parsel:76) Bornova/İZMİR” adresinde bayilik lisansı olmaksızın akaryakıt satışı yapan Marev Akaryakıt Gıda 
İnşaat Turizm Nakliye Sanayi Pazarlama Ticaret Ltd. Şti.’ninbu fiilinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı olması sebebiyle, mezkürkişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim 
Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Anılan Kurul Kararları uyarınca yapılacak yazılı savunmanın 
ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen 
savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğedilir. 

4151/18/1-1 
————— 

Kurul’un 05.01.2012 tarihli ve 3631-62 sayılı Kararı ile; içerisinde Hacı MehmetoğullarıAkaryakıt Otomotiv Turizm 
Nakliye Ticaret Pazarlama Ltd. Şti.neait akaryakıt bulunan 45 SC 680 plakalı akaryakıt tankerinden 19.06.2009 tarihinde 
yapılan denetim neticesinde alınan M-09/2734 ve M-09/2735 numaralıakaryakıt numunelerine ait TÜBİTAK analiz 
raporlarına göre, numunelerin yeterlişart ve seviyede ulusal marker içermemesinin ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı 
olmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesine ve 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine 
aykırı olduğu anlaşıldığından, mezkûr 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 
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 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 Kararıaleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılıTebligat Yasası uyarınca 
ilanen tebliğ edilir. 

4151/19/1-1 
————— 

Kurul’un 05.01.2012 tarih ve 3631-121 sayılı Kararı ile; İzotaş Yeni Otogar No:183-184Işıkkent Bornova/İZMİR 
adresinde faaliyet gösterenİzmir Metro Turizm Seyahat ve Taşımacılık A.Ş.nin02.08.2009 tarihli tespite göre 34 FS 4640 
plakalı kamyonet üzerinde bulunan pompa düzeneği vasıtasıyla 40 KF 114 plakalı kendisine ait otobüse akaryakıt ikmali 
yapmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı olması sebebiyle, 
mezkûr kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve 
aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri 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. 

4151/20/1-1 
————— 

Kurul’un 01.03.2012 tarih ve 3719-82 sayılı Kararı ile; “3959/38 Sk. No:19/A Eski İzmir İZMİR” adresinde ticari 
faaliyette bulunan Öner BORAN’ın 15.02.2011 tarihli tespite göre herhangi bir dağıtıcının bayisi olmaksızın işyerinde şahsi 
ihtiyaç fazlası LPG tüpü bulundurmasının 5307 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırılık teşkil etmesi 
sebebiyle, mezkûr kişinin yazılı savunmasının alınmasıiçin Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar 
verilmiştir. Anılan Kurul Kararları uyarınca yapılacak yazılı savunmanın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4151/21/1-1 
————— 

Kurul’un 09.02.2012 tarih ve 3687-41 sayılı Kararı ile; 20-21.09.2010 tarihli tespite göre bayilik lisansıolmaksızın 35 
ECA 27 plakalı tanker vasıtasıyla 35 CAT 41 plakalı otobüse akaryakıt ikmali yapan Baltaş Petrol İnşaat Turizm Dayanıklı 
Tüketim Malları Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’ninbu fiilinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (b) bendine aykırı olması sebebiyle, mezkûr kişinin yazılısavunmasının alınması için Denetim Dairesi 
Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Anılan Kurul Kararları uyarınca yapılacak yazılı savunmanın ilan 
tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın 
dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4151/22/1-1 
————— 

Kurul’un 25/01/2012 tarihli ve 3659-34 sayılı Kararı ile;Konya-Afyon Karayolu 65. Km Köylütolu 
Kadınhanı/KONYA adresinde mukim Mazpet Gıda Nakliye Otomotiv Petrol Ürünleri İş Mak. Sanayi ve Ticaret 
LimitedŞirketi’nin 2006 ve 2007 yılında muhtelif tarihlerde lisans almaksızın akaryakıt bayilik faaliyeti yürütmesi 5015 
sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmüne aykırı olması nedeniyle ilgilinin 
yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

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

4151/23/1-1 
————— 

Kurul’un 01/03/2012 tarih ve 3719/76 sayılı Kararı ile; “09/07/2010 tarihli denetimde tespit edildiği üzere, “Yenibatı 
Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:664/A Yenimahalle/ ANKARA” adresinde kurulu tesisinde kullanıcılara otogaz 
LPG ikmali yaparak lisanssız otogazbayilik faaliyeti gerçekleştiren Mor Akaryakıt Nakliyat İnşaat İthalat İhracat Sanati 
Ticaret Limited Şirketi’nin, 5307 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen otogazbayilik lisansı alma 
yükümlülüğünü yerine getirmeyerek söz konusu Kanun hükmüne aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Sıvılaştırılmış 
Petrol Gazları(LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca Mor Akaryakıt Nakliyat İnşaat İthalat İhracat Sanati 
Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına” karar verilmiştir. 

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

4151/24/1-1 
————— 



Kurul’ un 01.03.2012 tarih ve 3719-47 sayılı Kararı ile;“Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi 101. Cadde 
No:15 GümüşgünKöyü Mevkii Gönen/ISPARTA” adresinde Karmak Petrol Kimya Gıda Nakliyat Turizmİnşaat İthalat 
İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi unvanı altında faaliyette bulunan işyerinizde Isparta İl Jandarma Komutanlığı 
tarafından 03.08.2011 tarihinde yapılan denetimde, işletmenizin lisansı olmaksızın lisansa tabi olan madeni yağ imalat, alım 
satım ve paketleme faaliyeti yürüttüğünün tespit edilmesi nedeniyle 01.11.2011 tarih ve 3488-34 sayılı Kurul Kararı ile 
yazılısavunmanız istenmesine rağmen yasal süresi içerisinde yazılı savunmanızıyapmamanız hususu ve Denetim Dairesi 
Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup; Şirketiniz hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 
ikinci fıkrasının (a) bendi ve Petrol Piyasası Kanunu’nun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para 
Cezaları Hakkında Tebliğhükümleri uyarınca belirlenen 739.666- TL tutarında idari para cezasıuygulanmasına karar 
verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 739.666- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler 
Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncıfıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, Kurul Kararının 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 5015 sayılı Petrol PiyasasıKanununun 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. 

4151/25/1-1 
————— 

Kurul’un 14/02/2012 tarihli ve 3694-64 sayılı Kararı ile“Gerede-Mengen Yolu 4.Km Eskiçağa Köyü (Pafta:5, 
Parsel:248) Yeniçağa/BOLU”adresinde faaliyet göstermek üzere kendisine 20/09/2010 tarihli ve BAY/939-82/28281 sayılı 
akaryakıt bayilik (istasyonlu) lisansı verilmişolmasına rağmen, söz konusu lisanslı tesisi Ahmet Karlıoğlu-KarlıoğluPetrol’e 
kullandıran Müslüm EROĞLU’nun, bu fiiliyle 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasındaki 
hükümlere aykırı hareket ettiği ve bayilik lisansının Genel Hükümler başlıklı birinci bölümünde “Lisans sahibinin, piyasa 
faaliyetine konu tesislerini lisans amaçları doğrultusunda başkalarına kullandırması Kurulun iznine bağlıdır.”hükmü 
gereğince, lisanslı akaryakıt tesisinde ilgili düzenlemelere uygun hareket etmek koşuluyla faaliyet göstermesi gerekirken, 
lisanslı akaryakıt tesisini Kurul izni almadan bir başkasına kullandırmasının mevzuata aykırıolduğu değerlendirildiğinden; 
Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın Müslüm EROĞLU’nun 
yazılısavunmasının alınmasına karar vermiştir. 

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

4151/26/1-1 
————— 

Kurulun 09.02.2012 tarihli ve 3687-127 sayılı Kararı ile;02.03.2009 tarih ve BAY/939-82/25679 sayılı bayilik lisansı 
kapsamında“Kırşehir-Ankara Karayolu Yozgat Yol Ayrımı 14. Km. Özbağ(14 Pafta, 4329 Parsel) Kırşehir” adresinde 
faaliyet gösteren Öz Zirve Petrol Otomotiv Turizm Gıda İnşaat Sanayi Ürünleri İmalat Pazarlama ve Ticaret 
LimitedŞirketi’nin, 22.10.2009 tarihli tespite göre, kendisine ait istasyonda proje dışında akaryakıt tankı düzeneği kurarak 
piyasa faaliyetine konu etmişolmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci fıkrası ile Petrol 
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Lisanslarda Asgari Olarak Yer Alacak Hususlar” başlıklı 11 inci maddesinin (e) bendine 
aykırı hareket ettiği ve süresi içinde yazılı savunmada bulunmadığı anlaşıldığından, Öz Zirve Petrol Otomotiv Turizm Gıda 
İnşaat Sanayi Ürünleri İmalat Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 5728 
sayılıKanun ile değişik 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ 
hükümleri gereğince belirlenen 56.000,-TL tutarlarındaki idari para cezasının, mezkur Kanunun 19 uncu maddesinin 
dördüncü fıkrası gereğince 11.200.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasıkararlaştırılmıştır. 

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/AnkaraŞubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 
numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılıKanunun 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 sayılıAmme Alacaklarının Tahsil 



Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu, 7201 sayılı Tebligat 
Yasasıuyarınca ilanen tebliğ olunur. 

4151/27/1-1 
————— 

Kurulun 01.03.2012 tarih ve 3719-33 sayılı Kararı ile; “Reşatbey Mahallesi, 62001. (4.) Sokak. Eliyeşil Apartmanı, 
Asma Kat, No:23/A-103 / ADANA” adresinde, 06.09.2010 tarih ve BAY/939-82/28233 sayılı istasyonlu bayilik lisansı ile 
faaliyet gösteren Pembe GÜNDOĞDU - MP Petrol Pazarlama ve Ticaret hakkında, 21.02.2011 tarihinde yürütülen denetim 
kapsamında 01 RH 128 plakalı tankerden alınan Fuel Oil6 numunesinin, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tarafından 
23.02.2011 tarih ve F-11/342 sayılı Fuel OilMuayene Raporu ile yapılan analizi neticesinde, teknik düzenlemelerde yer alan 
özelliklere aykırı olmasının, 5015 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin 4 üncü fıkrasının (ı) bendine, Petrol Piyasasında 
Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci Maddesinin 3 üncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine, 7 nci 
Maddesinin (d) ve (f) bentlerine 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 yazılısavunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığının 
yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Pembe GÜNDOĞDU - MP Petrol Pazarlama ve Ticaret’in konuya ilişkin savunmasının, 
15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:51/C 06530 
Yüzüncüyıl ANKARA” adresine göndermesi, süresinde gönderilmeyen savunmanın ise dikkate alınmayacağının bilinmesi 
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

4151/28/1-1 
————— 

Kurulun 10.01.2012 tarihli ve 3637-30 sayılı Kararı ile;Kültür Mahallesi Sanayi Siteleri Karşısı Tortum Yolu Üzeri 
Dönmez Sitesi / ERZURUM adresinde 06.04.2005 tarih ve BAY/471-109/10310 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında 
faaliyet gösteren Rıza DÖNMEZ’ in 11.08.2008 tarihli tespite göre dağıtıcısı haricinde yerden akaryakıt tedarik etmesinin, 
5015 sayılı Kanunun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile aynımaddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol 
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı olduğu anlaşıldığından, 5015 sayılı Kanunun 
19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralıalt bendi gereğince belirlenen 600.000,- TL tutarındaki idari 
para cezasının, mezkur Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince 120.000,- TL olarak 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/AnkaraŞubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 
numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılıKanunun 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. 

4151/29/1-1 
————— 

Kurul 14/02/2012 tarih ve 3694/9 sayılı Kararı ile;“Afyon-Kütahya Karayolu Üzeri 38 Km. İhsaniye / 
AFYONKARAHİSAR” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumumuzdan 09/04/2007 tarih ve BAY/939-82/21828 
numaralı bayilik lisansı almış Denktaş Akaryakıt İnşaat Nakliye Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin lisansına kayıtlı 
dağıtım şirketi dışında başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Kanunun “Bayiler” başlıklı 8 inci 
maddesinin birinci ve ikinci fıkraları 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, 
Denktaş Akaryakıt İnşaat Nakliye Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına karar vermiştir. 

Söz konusu savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na 
gönderilmesi, aksi takdirde savunmanın dikkate alınmayacağı, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4151/30/1-1 
————— 

Kurulun 14.02.2012 tarihli ve 3694-46 sayılı Kararı ile;17.06.2010 tarih ve BAY/939-82/27858 sayılı bayilik lisansı 
kapsamında “Yenice Mahallesi, Ankara-Kayseri Asfaltı, Dolazlı Mevkii (Ada: 886, Parsel: 9) Mucur / Kırşehir” adresinde 
faaliyet gösteren Tokerler Petrol Ürünleri İnşaat Gıda Turizm Hayvancılık Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ ne 
ait istasyondan 15.09.2010 tarihinde alınan akaryakıt numunelerinin, yeterli şart ve seviyede marker içermediğinin, teknik 
düzenlemelere aykırı olduğunun ve tağşiş edilmiş olduğunun, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinin söz konusu 
numunelere ait M-10/3940, G-10/3938 ve G-10/3952 sayılı analiz raporları ile tespit edilmiş olmasının, Petrol 



PiyasasıKanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi, 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ve 8 inci 
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci 
maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ve 7 ncimaddesinin (d) ve (f) bentleri ile Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği ve yazılı savunmasında ileri sürdüğü hususların kendisini 
haklı gösterecek nitelikte olmadığıanlaşıldığından, Tokerler Petrol Ürünleri İnşaat Gıda Turizm Hayvancılık Pazarlama 
Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi hakkında, hakkında 5015 sayılıKanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 
4 numaralı alt bendi ve 2010 Yılında Uygulanacak Cezalarına İlişkin Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 686.784,-TL 
tutarlarındaki idari para cezasının, mezkur Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince 137.356,-TL idari para 
cezasıuygulanması 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/AnkaraŞubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 
numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılıKanunun 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 sayılıAmme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu, 7201 sayılı Tebligat 
Yasasıuyarınca ilanen tebliğ olunur. 

4151/31/1-1 
————— 

Kurulun 09.02.2012 tarihli ve 3687-84 sayılı Kararı ile;17.11.2005 tarih ve BAY/579-78/15000 sayılı bayilik lisansı 
kapsamında “Yenice Mahallesi Ankara Kayseri Asfaltı Dolazlı Mevkii Mucur / Kırşehir” adresinde faaliyet gösteren Türkan 
Petrol Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ ne ait istasyondan 31.08.2009 tarihinde alınan 
akaryakıt(motorin) numunelerinin, yeterli şart ve seviyede marker içermediğinin ve teknik düzenlemelere aykırı olduğunun, 
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’ nin 03.12.2009 tarihli ve M-09/3706 ve M-09/3707 sayılı raporları ile tespit edilmiş 
olması nedeniyle, ilgili lisans sahibi kişinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci 
maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 
üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 ncimaddesinin (d) ve (f) bentlerine; istasyon sınırları içerisinde bulunan 34 FVB 48 
plakalı tankerden alınan numunelerin tağşişe yarayan ürün olduğunun, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’ nin 16581 
sayılı kimyasal içerik analiz raporu ile tespit edilmiş olması nedeniyle mezkur Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının 
(b) bendine; istasyonda vaziyet planına aykırıolarak tank ve pompalar arasında gizli düzenek kurması nedeniyle, aynı 
Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı 
hareket ettiği ve süresi içinde yazılısavunmada bulunmadığı anlaşıldığından, Türkan Petrol Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi hakkında, Yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere uygun olmayan 
akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt bendi 
ve 2009 Yılında Uygulanacak Para CezalarıHakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 672.000.-TL. idaripara 
cezasının, mezkur Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince 134.400.-TL. idari para cezası, istasyon vaziyet 
planında olmayan gizli tank ve düzenek kullanması nedeniyle, 5015 sayılıKanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve 
2009 Yılında Uygulanacak Para CezalarıHakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 56.000.-TL. idaripara cezasının, 
mezkur Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince 11.200.-TL. idari para cezası, istasyonunda akaryakıta 
katılabilecek tağşişe yarayan ürün bulundurması nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) 
bendinin 4 numaralı alt bendi ve 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 
672.000.-TL. idari para cezasının, mezkur Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince 134.400.-TL. idari para 
cezası olmak üzere, toplam 280.000.-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/AnkaraŞubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 
numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılıKanunun 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. 

4151/32/1-1 
————— 



“İstiklal Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:178- 278 Ada 02 Parsel Çağlayancerit / KAHRAMANMARAŞ” 
adresinde faaliyette bulunan YenitaşPetrol Dayanıklı Tüketim Malları Taşımacılık İnşaat Temizlik Gıda Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi’nin, Abdurrahman DEMİR – DempetAkaryakıt’tan 17/06/2010tarihinde akaryakıt temin ettiği tespit edilmiş 
olup; 

Kurul’un 09/02/2012 tarihli ve 3687-113 sayılı Kararı ile;dağıtıcı dışında akaryakıt ikmal ederek 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırıhareket ettiği anlaşıldığından, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu 
maddesinin ikinci fıkrasının a/4 numaralı alt bendi, aynı maddenin 4 üncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 
Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince YenitaşPetrol Dayanıklı 
Tüketim Malları Taşımacılık İnşaat Temizlik Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 137.356,-TL idari para cezası 
uygulanmasına karar verilmiştir. 

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

4151/33/1-1 
————— 

Kurul’un 12/01/2012 tarih ve 3645/29 sayılı Kararı ile;“BAY/939-82/21331 numaralı bayilik lisansı sahibi 
EgepetTemizlik Hizmetleri İnşaat Akaryakıt Nakliye Turizm Sanayi ve Ticaret LimitedŞirketi’nin, 18/11/2011 tarihli 
denetimde tespit edildiği üzere, dağıtıcısıharicinde “Kırşehir-Ankara Yolu 4. Km. KurtocağıMevkii (282 Ada, 69 Parsel) / 
KIRŞEHİR” adresinde OMV Petrol Ofisi AnonimŞirketi bayisi olarak faaliyet gösteren Forte Petrol Otomotiv İnşaat 
Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılıPetrol Piyasası Kanununun 8 inci 
maddesinin birinci fıkrası ve aynı maddenin ikinci fıkrası hükümleri ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci 
maddesinin (c) ve (d) 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 Egepet 
Temizlik Hizmetleri İnşaat Akaryakıt Nakliye Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına” 
karar verilmiştir. 

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

4151/34/1-1 

 


