
20/10/2011 tarihli ve 3470/193 sayılı Kurul Kararı ile, “13/01/2009 tarihli ve 08625 nolu LPG otogaz bayilik lisansı 
sahibi Mesanpet Petrol Ürünleri Nakliye Lojistik Destek Pazarlama ve İnşaat Tahhüt Ticaret Sanayi Limited Şirketi’nin “D-
400 Karayolu M.şahin Bulvarı Ahmet Yesevi Mahallesi No:446 OSMANİYE” adresinde faaliyet gösteren otogaz 
istasyonunda 11/05/2011,15/02/2011 ve15/04/2011 tarihlerinde yapılan denetimlerde tüp dolum aparatı bulunduğu ve mutfak 
tüpüne dolum yaptığı tespit edildiğinden ilgili tüzel kişinini 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu 
ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (4) numaralı bendi 
ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aykırı 
hareket etmesi nedeniyle “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 24 üncü maddesi uyarınca ön araştırma ve 
soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, ilgili tüzel kişinin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

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

511/13/1-1 
————— 

Kurul’un 20/10/2011 tarihli ve 3470/201 sayılı Karar’ı ile Net Petrol Nakliyat İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin 
Yahya Kemal Mahallesi Ayazma Yolu Okul Sokak No.70 Kağıthane İstanbul adresinde kurulu otogaz istasyonunda geçici 
lisansının 19.12.2006 tarihli ve 8330 sayılı Makam Olur‘u ile iptal edilmesinden sonra tespit tarihi olan 21/03/2008 tarihine 
kadar olan dönemde yürüttüğü otogaz bayilik faaliyeti için, 5307 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca 
otogaz bayilik lisansı alma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5307 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla 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 edildiği, anlaşıldığından mezkûr tüzel kişi hakkında 5307 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 16 ncı 
maddesinin ikinci fıkrasının (b) 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 gereğince 
belirlenen 250.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili 
mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) 
Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 
numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı 
bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, hususu, 
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

511/14/1-1 
————— 

Kurul’un 01/11/2011 tarih ve 3488-177 sayılı Kararı ile; 30.03.2006 tarihli ve 01542 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı 
(21/09/2006 tarihinde iptal) kapsamında faaliyet gösteren Heredot Turizm ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 13/06/2006-
21/09/2006 tarihleri arasındaki dönemde Kıbrıs Şehitleri Caddesi No: 34 Bodrum / MUĞLA adresindeki lisanslı tesisini 
Kurul izni olmadan Neyzen Turizm Seyahat Gıda İthalat İhracat Petrolcülük Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne 
kullandırdığı ve bu suretle 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası 
Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları 
(LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, Heredot Turizm ve 
Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

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

511/19/1-1 
————— 
————— 

11/11/2011 tarihli ve 3496-43 sayılı Kurul Kararı ile “Yeni Mardin Yolu Üzeri 1. Km. DİYARBAKIR” adresinde, 
09/02/2011 tarih ve LPG-BAY/941-54/11234 sayılı otogaz bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Diclegaz Petrol 
Ürünleri Dağıtım İnşaat Nakliye Dış Ticaret Limited Şirketi’nin 12/10/2011 tarihli tespite göre otogaz istasyonunda LPG 
tüpü dolumuna yarayan aparat bulundurmasının 5307 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (4) numaralı bendi ile 
LPG Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine 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. 



511/7/1-1 
————— 

Kurul’un 20/10/2011 tarihli ve 3470/202 sayılı Karar’ı ile Yıldızeller Petrolcülük Otomobil Yedek Parça Lastik 
Ltd.Şti.’nin Kısıklı Mahallesi Alemdağ Caddesi No:65 Üsküdar/İstanbul adresinde kurulu otogaz istasyonunda tespit tarihi 
olan 11/09/2008 tarihine kadar olan dönemde yürüttüğü otogaz bayilik faaliyeti için, 5307 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 
birinci fıkrası uyarınca otogaz bayilik lisansı alma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5307 sayılı Kanunun 5728 sayılı 
Kanunla 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 edildiği, anlaşıldığından mezkûr tüzel kişi hakkında 5307 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla 
değişik 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) 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 gereğince belirlenen 250.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili 
mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) 
Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 
numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı 
bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, hususu, 
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

511/15/1-1 
————— 

 


