
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul’un 30/10/2013 tarihli ve 4673-152 sayılı Karar’ı ile Zeytinburnu Abay Caddesi No.178 

Zeytinburnu/İSTANBUL adresinde, 02.03.2012 tarih ve TAŞ/939-82/30663 sayılı Taşıma Lisansı kapsamında faaliyet 

gösteren Erdoğdu Denizcilik ve Ticaret Limited Şirketi’nin, İstanbul Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın 01.06.2012 tarihinde 

yaptığı denetimde usulsüz akaryakıt transferi yaptığı tespit edilmesi nedeniyle 12/06/2013 tarih ve 4455/7 sayılı Kurul Kararı 

gereği istenen yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup, 

Şirketin, İstanbul Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın 01.06.2012 tarihinde yaptığı denetimde tespit edildiği üzere usulsüz 

akaryakıt transferi yaparak lisansının verdiği haklar dışında faaliyette bulunma eylemiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci 

ve ikinci fıkrası ile aynı yönetmeliğin 35 ve 36 ıncı maddelerine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından mezkûr tüzel kişi 

hakkında, usulsüz akaryakıt transferi yaparak lisansının verdiği haklar dışında faaliyette bulunma eylemi nedeniyle 5015 

sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ile Petrol Piyasası Kanununun 19 

uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 339.814,-

TL.tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 

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

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci 

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

Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

2418/1/1-1 

————— 

Kurulun 09/01/2014 tarih ve 4826-69 sayılı Kararı ile; "Doğubeyazıt Yolu Üzeri Hanibaba Caddesi AĞRI" adresinde 

faaliyet göstermek üzere Kurumdan 20.04.2006 tarih ve LPGBAY/734-68/02199 sayılı otogaz bayilik lisansı sahibi Hanifi 

Aslan-Ömür Petrol'ün, 18.04.2013 tarihinde, kendisine ait tesiste mutfak tüplerine dolum yapması ve mutfak tüplerine dolum 

yapmakta kullanılan dolum aparatı bulundurmasının 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve 

Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7 nci maddesinin 2 nci fıkrasının 4 üncü bendi ile 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 26 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (e) bendine aykırı 

olması sebebiyle, Hanifi Aslan-Ömür Petrol hakkında, mezkur Kanunun 16 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) 

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

Yapılmasına Dair Kanunun 16 nci Maddesi Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümler gereğince 2013 

yılı için belirlenen 366.319,-TL tutarındaki idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 366.319,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 

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

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.(Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu'na ait 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 İdare 

Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 

30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya 

taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 

konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi 

dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

2418/2/1-1 

————— 

Kurul’un 09/05/2013 tarihli toplantısında 4401-329 sayılı Kurul Kararı ile firmanıza mevzuata aykırılığın giderilmesi 

için 30 günlük süre verilmiş ve verilen süre içerisinde mevzuata aykırılığın düzeltilmesi yönünde ihtarda bulunulmuş, 

mevzuata aykırılığın tarafınızdan düzeltilmesi hususu Kurulun 05/12/2013 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup, 4749-5 

sayılı Kurul Kararı ile; “Büyükesat mah. Kaptanpaşa sok. No:11/5 Çankaya ANKARA” adresinde faaliyet göstermek üzere 

Kurumumuzdan 04/08/2011 tarih ve ETS/3344-2/2026 numaralı Toptan Satış Lisansı alan Enersa Elektrik Enerjisi Toptan 

Satış Limited Şirketi’nin, 2012 hesap dönemine ait bağımsız denetim sözleşmesini süresi içinde imzalayıp Kuruma 

göndermemesinin, 4628 sayılı eski Elektrik Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine, 6446 sayılı 

yeni Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin (d) sayılı alt bendine ve Enerji 

Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında 

Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aykırılık teşkil etmesi sebebiyle lisans 

sahibi hakkında yürütülen soruşturma neticesi alınan 09/05/2013 tarihli ve 4401-329 sayılı Kurul Kararında belirtilen 

aykırılıkları lisans sahibinin verilen süre içerisinde gidermediği anlaşıldığından Enersa Elektrik Enerjisi Toptan Satış Limited 

Şirketi hakkında 6446 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 500.000-TL, idari para cezası 



uygulanmasına ve lisans sahibine 6446 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca mevzuata aykırılığın 

giderilmesi için 30 (otuz) gün süre verilmesinin ihtar edilmesine karar verilmiştir. 

Konu ile ilgili olarak alınan Kurul Kararı uyarınca, mevzuata aykırı durumunuzun 30 günlük süre içerisinde 

giderilmesi, bu süre içerisinde belirtilen aykırılığın tam olarak giderilmemesi halinde, 6446 sayılı Kanunun 16 ncı 

maddesinin ikinci fıkrasında para cezasına konu fiilin verilen ihtar süresi içerisinde giderilmemesi veya tekrar edilmesi 

hallerinde para cezaları her defasında bir önceki cezanın iki katı oranında artırılarak uygulanacağının bilinmesi ve yapılan 

işlemler hakkında süre sonuna kadar Kuruma ulaşacak şekilde yazılı bilgi verilmesi, 

Ayrıca söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 500.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler 

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

içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR80 0001 5001 

5800 7292 2300 67 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 4628 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca Kararın yazılı 

bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 

söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum 

hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini 

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

Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

2418/3/1-1 

————— 

Kurul’un 09/05/2013 tarihli toplantısında 4401-332 sayılı Kurul Kararı ile firmanıza mevzuata aykırılığın giderilmesi 

için 30 günlük süre verilmiş ve verilen süre içerisinde mevzuata aykırılığın düzeltilmesi yönünde ihtarda bulunulmuş, 

mevzuata aykırılığın tarafınızdan düzeltilmesi hususu Kurulun 05/12/2013 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup, 4749-7 

sayılı Kurul Kararı ile; “Yenişehir mah. Dedepaşa cad. No:19 Pendik/İSTANBUL” adresinde faaliyet göstermek üzere 

Kurumumuzdan 20/12/2011 tarih ve ETS/3553-3/2172 numaralı Toptan Satış Lisansı alan Mac Elektrik Enerjisi Toptan Satış 

Anonim Şirketi’nin, 2012 hesap dönemine ait bağımsız denetim sözleşmesini süresi içinde imzalayıp Kuruma 

göndermemesinin, 4628 sayılı eski Elektrik Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine, 6446 sayılı 

yeni Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin (d) sayılı alt bendine ve Enerji 

Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında 

Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aykırılık teşkil etmesi sebebiyle lisans 

sahibi hakkında yürütülen soruşturma neticesi alınan 09/05/2013 tarihli ve 4401-332 sayılı Kurul Kararında belirtilen 

aykırılıkları lisans sahibinin verilen süre içerisinde gidermediği anlaşıldığından Mac Elektrik Enerjisi Toptan Satış Anonim 

Şirketi hakkında 6446 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 500.000-TL, idari para cezası 

uygulanmasına ve lisans sahibine 6446 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca mevzuata aykırılığın 

giderilmesi için 30 (otuz) gün süre verilmesinin ihtar edilmesine karar verilmiştir. 

Konu ile ilgili olarak alınan Kurul Kararı uyarınca, mevzuata aykırı durumunuzun 30 günlük süre içerisinde 

giderilmesi, bu süre içerisinde belirtilen aykırılığın tam olarak giderilmemesi halinde, 6446 sayılı Kanunun 16 ncı 

maddesinin ikinci fıkrasında para cezasına konu fiilin verilen ihtar süresi içerisinde giderilmemesi veya tekrar edilmesi 

hallerinde para cezaları her defasında bir önceki cezanın iki katı oranında artırılarak uygulanacağının bilinmesi ve yapılan 

işlemler hakkında süre sonuna kadar Kuruma ulaşacak şekilde yazılı bilgi verilmesi, 

Ayrıca söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 500.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler 

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

içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR80 0001 5001 

5800 7292 2300 67 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 4628 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca Kararın yazılı 

bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 

söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum 

hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini 

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

Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

2418/4/1-1 

————— 

Kurul’un 09/05/2013 tarihli toplantısında 4401-333 sayılı Kurul Kararı ile firmanıza mevzuata aykırılığın giderilmesi 

için 30 günlük süre verilmiş ve verilen süre içerisinde mevzuata aykırılığın düzeltilmesi yönünde ihtarda bulunulmuş, 

mevzuata aykırılığın tarafınızdan düzeltilmesi hususu Kurulun 05/12/2013 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup, 4749-8 

sayılı Kurul Kararı ile; “Karaköprü beldesi Karşıyaka mah. Gap cad. Kılıç Apt. B Blok No:1/URFA” adresinde faaliyet 

göstermek üzere Kurumumuzdan 24/08/2011 tarih ve ETS/3393-23/2056 numaralı Toptan Satış Lisansı alan Mak Elektrik 

Enerjisi Toptan Satış Anonim Şirketi’nin, 2012 hesap dönemine ait bağımsız denetim sözleşmesini süresi içinde imzalayıp 

Kuruma göndermemesinin, 4628 sayılı eski Elektrik Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine, 



6446 sayılı yeni Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin (d) sayılı alt bendine 

ve Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında 

Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aykırılık teşkil etmesi sebebiyle lisans 

sahibi hakkında yürütülen soruşturma neticesi alınan 09/05/2013 tarihli ve 4401-333 sayılı Kurul Kararında belirtilen 

aykırılıkları lisans sahibinin verilen süre içerisinde gidermediği anlaşıldığından Mak Elektrik Enerjisi Toptan Satış Anonim 

Şirketi hakkında 6446 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 500.000-TL, idari para cezası 

uygulanmasına ve lisans sahibine 6446 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca mevzuata aykırılığın 

giderilmesi için 30 (otuz) gün süre verilmesinin ihtar edilmesine karar verilmiştir. 

Konu ile ilgili olarak alınan Kurul Kararı uyarınca, mevzuata aykırı durumunuzun 30 günlük süre içerisinde 

giderilmesi, bu süre içerisinde belirtilen aykırılığın tam olarak giderilmemesi halinde, 6446 sayılı Kanunun 16 ncı 

maddesinin ikinci fıkrasında para cezasına konu fiilin verilen ihtar süresi içerisinde giderilmemesi veya tekrar edilmesi 

hallerinde para cezaları her defasında bir önceki cezanın iki katı oranında artırılarak uygulanacağının bilinmesi ve yapılan 

işlemler hakkında süre sonuna kadar Kuruma ulaşacak şekilde yazılı bilgi verilmesi, 

Ayrıca söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 500.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler 

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

içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR80 0001 5001 

5800 7292 2300 67 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 4628 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca Kararın yazılı 

bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 

söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum 

hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini 

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

Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

2418/5/1-1 

————— 

Kurul’un 09/05/2013 tarihli toplantısında 4401-334 sayılı Kurul Kararı ile firmanıza mevzuata aykırılığın giderilmesi 

için 30 günlük süre verilmiş ve verilen süre içerisinde mevzuata aykırılığın düzeltilmesi yönünde ihtarda bulunulmuş, 

mevzuata aykırılığın tarafınızdan düzeltilmesi hususu Kurulun 05/12/2013 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup, 4749-9 

sayılı Kurul Kararı ile; “Zeytinlik mah. Ebuziya cad. No:54/4 Bakırköy/İSTANBUL” adresinde faaliyet göstermek üzere 

Kurumumuzdan 21/12/2010 tarih ve ETS/2938-4/1759 numaralı Toptan Satış Lisansı alan Saon Toptan Elektrik Enerji Satış 

Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, 2012 hesap dönemine ait bağımsız denetim sözleşmesini süresi içinde imzalayıp 

Kuruma göndermemesinin, 4628 sayılı eski Elektrik Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine, 

6446 sayılı yeni Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin (d) sayılı alt bendine 

ve Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında 

Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aykırılık teşkil etmesi sebebiyle lisans 

sahibi hakkında yürütülen soruşturma neticesi alınan 09/05/2013 tarihli ve 4401-334 sayılı Kurul Kararında belirtilen 

aykırılıkları lisans sahibinin verilen süre içerisinde gidermediği anlaşıldığından Saon Toptan Elektrik Enerji Satış Sanayii ve 

Ticaret Anonim Şirketi hakkında 6446 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 500.000-TL, 

idari para cezası uygulanmasına ve lisans sahibine 6446 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca mevzuata 

aykırılığın giderilmesi için 30 (otuz) gün süre verilmesinin ihtar edilmesine karar verilmiştir. 

Konu ile ilgili olarak alınan Kurul Kararı uyarınca, mevzuata aykırı durumunuzun 30 günlük süre içerisinde 

giderilmesi, bu süre içerisinde belirtilen aykırılığın tam olarak giderilmemesi halinde, 6446 sayılı Kanunun 16 ncı 

maddesinin ikinci fıkrasında para cezasına konu fiilin verilen ihtar süresi içerisinde giderilmemesi veya tekrar edilmesi 

hallerinde para cezaları her defasında bir önceki cezanın iki katı oranında artırılarak uygulanacağının bilinmesi ve yapılan 

işlemler hakkında süre sonuna kadar Kuruma ulaşacak şekilde yazılı bilgi verilmesi, 

Ayrıca söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 500.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler 

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

içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR80 0001 5001 

5800 7292 2300 67 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 4628 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca Kararın yazılı 

bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 

söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum 

hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini 

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

Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

2418/6/1-1 

————— 



Kurulun 09/01/2014 tarihli ve 4826/23 sayılı Kararı ile; 13.10.2011 tarih ve BAY/939-82/30117 sayılı bayilik lisansı 

sahibi İliksoy Petrol Ürünleri İnşaat Taahhüt Hafriyat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin bayilik lisansı 

kapsamında aldığı akaryakıtı, 2012 yılında Çorum ilinde BAY/939-82/30162 sayılı lisans kapsamında faaliyet gösteren Ercan 

YENİER’e satmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları yanında Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülüklerinin sayıldığı 38 inci maddesinin (g) bendinde aykırı hareket ettiği 

değerlendirildiğinden, söz konusu tüzel kişinin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Bu kapsamda, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, konuya ilişkin olarak yazılı savunmanın 15 (onbeş) gün içinde 

aşağıda belirtilen Kurum adresine gönderilmesi gerektiği ve süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

2418/7/1-1 

————— 

Kurulun 16/01/2014 tarih ve 4834/75 sayılı Kararı uyarınca; “Ehlibeyt Mahallesi Ceyhun Atıf Kansu Cad. No:129/2 

Çankaya / ANKARA” adresinde bulunan İştahlı Madeni Yağlar İnş. Oto. Reklam Tem. İth. İhr. Tic. San. Ltd. Şti.’nin, 

18/03/2013 tarihli tespite göre, lisansı olmaksızın 2013 yılı içinde “Gebizli Mahallesi Hamza Taş Bulvarı (Termesos Bulvarı) 

No:75 ANTALYA” adresinde 22/01/2009 tarih ve BAY/939-82/25503 numaralı bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Ecay 

Petrol Otomotiv Turizm İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’ye akaryakıt satışı yapmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (b) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırılık teşkil 

ettiği değerlendirildiğinden, “Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma veya soruşturma prosedürüne gerek 

olmaksızın, anılan tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

2418/8/1-1 

————— 

Kurul’un 30/01/2014 tarih ve 4861-33 sayılı Kararı ile, MYG/3096-2/29060 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Konartek 

Petrol Ürünleri Boya Kimya Otomotiv Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik 

Puanı en az %50 olan Kapasite Raporunu 01/08/2012 tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun tespit edilmiş 

olmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile aynı Kanunun 20 nci maddesinin birinci 

fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğinin 

Geçici 11 inci maddesine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 

üçüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında 

Tebliğ” uyarınca belirlenen 67.962,-TL. tutarında idari para cezası uygulanması kararlaştırmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 

17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği 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 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 

uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava 

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

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

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

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

edileceğinin bilinmesi hususu, 

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

2418/9/1-1 

————— 

Kurul’un 30/01/2014 tarih ve 4461-34 sayılı Kararı ile, MYĞ/2566-5/27735 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Metyağ 

Kimya Madeni Yağlar Akaryakıt Ürünleri Turizm İnşaat Taahhüt Tekstil Gıda Taşımacılık Hayvancılık Eğitim Hizmetleri 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az %50 olan Kapasite Raporunu 

01/08/2012 tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun tespit edilmiş olmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile aynı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesine aykırılık 

teşkil etmesi sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası 

Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 

67.962,-TL. tutarında idari para cezası uygulanması; yanı sıra, anılan lisans sahibinin 03/04/2013 tarih ve 4351-93 sayılı 

Kurul Kararı ile kendisine tanınan 15 günlük süre içerisinde Kuruma lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az 

%50 olan Kapasite Raporunu sunmayarak ilgili mevzuat hükmüne aykırılığı gidermemesi sebebiyle de 5015 sayılı Kanunun 

20 nci maddesinin birinci fıkrası, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendi ile 



madeni yağ lisansının “Genel Hükümler” başlıklı bölümünün 8 inci maddesi uyarınca sahibi olduğu 20/05/2010 tarih ve 

MYĞ/2566-5/27735 sayılı madeni yağ lisansının iptal edilmesi kararlaştırmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgilinin lisansı iptal edildiğinden piyasa faaliyetinde bulunamayacağının ve 

67.962, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili 

mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği 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 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden 

itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu 

idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 

yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip 

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

Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

2418/10/1-1 

————— 

Kurul’un 12/12/2013 tarihli ve 4759-8 sayılı Karar’ı ile Kırcaali Mh. 2. Namık Kemal Sk. No:l5 Osmangazi / Bursa 

adresinde faaliyet gösteren Noya Mühendislik/Emin SARIBULUT’un 07.02.2013 tarihinde Kiremitçi Mh. 783. Sk. No:28 

D:33 Osmangazi / Bursa adresinde Dağıtıcı Lisansı sahibi Bursa Şehiriçi Doğal Gaz Dağıtım Tic. Ve Taah. A.Ş.’nin bilgisi 

dışında gazlı hatta müdahale ettiği tespit edilmesinden dolayı 26.06.2013 tarihli ve 4474-26 sayılı Kurul Kararı gereği istenen 

yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup, Şirketin, 07.02.2013 

tarihinde Kiremitçi Mh. 783. Sk. No:28 D:33 Osmangazi / Bursa adresinde Dağıtıcı Lisansı sahibi Bursa Şehiriçi Doğal Gaz 

Dağıtım Tic. Ve Taah. A.Ş.’nin bilgisi dışında gazlı hatta müdahale etmesi işleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası 

Kanunu’nun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin “İç 

Tesisat Onayı ve İşletmeye Alınması” başlıklı 37 nci maddesine aykırı olduğu anlaşıldığından mezkûr tüzel kişi hakkında, 

bundan böyle ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmede gereken özeni göstermesi için, 4646 sayılı Doğal Gaz 

Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası ve Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca ihtar edilmesine karar 

verilmiştir. 

Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası 

uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

2418/11/1-1 

————— 

16/01/2014 tarih ve 4834-6 sayılı Kurul kararı ile 07.05.2007 tarihli ve BAY/939-82/21993 sayılı bayilik lisansı 

sahibi Orhanlar Petrol Ürünleri Turizm Nakliye İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında; 27/08/2012 tarihli tespite 

göre, söz konusu lisans sahibinin, teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmek suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine aykırı hareket etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve 

“Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” 

hükümleri gereğince belirlenen 67.962,-TL tutarındaki idari para cezasının, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 6 ncı 

fıkrasında düzenlenen “ceza uygulanan fiilin iki takvim yılı geçmeden aynı kişi tarafından tekrarı halinde, cezalar iki kat 

uygulanır” hükmü uyarınca iki kat olarak 135.924,-TL tutarında ve otomasyon sistemi çalışmadığı halde akaryakıt satışı 

yapmak ve/veya otomasyon sistemine izinsiz müdahale etmek suretiyle, 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve 

ikinci fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesi hükümlerine aykırı hareket etmesi nedeniyle, 5015 sayılı 

Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 

Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 67.962,-TL tutarında, olmak üzere 

toplamda 203.886,-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 TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı 

bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu 

hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

2418/12/1-1 

————— 

05/12/2013 tarih ve 4749-88 sayılı Kurul kararı ile 07.05.2007 tarihli ve BAY/939-82/21993 sayılı bayilik lisansı 

sahibi Orhanlar Petrol Ürünleri Turizm Nakliye İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında; 05/12/2012 tarihli tespite 



göre, söz konusu lisans sahibinin, Özcan Onur-Şelale Petrol’e yeniden satış maksadıyla akaryakıt satışı gerçekleştirmek 

suretiyle, 5015 sayılı Kanun’un 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen “…4 

üncü maddesinin ihlali” fiilini işlemesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve 

aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para 

Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 67.962,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 

verilmiştir. 

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

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

Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı 

bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu 

hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

2418/13/1-1 

————— 

BAY/939-82/29230 sayılı Bayilik Lisansı sahibi Güneri Petrol Nakliye Otomotiv Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited 

Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 23/10/2012 tarihinde yapılan tespite göre, 01.03.2012 tarihli ve DAĞ/3715-1/30655 

sayılı Dağıtıcı Lisansı sahibi Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, süresi içerisinde kurumsal kimlik 

çalışmalarını tamamlamamak suretiyle, Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ve 1240 sayılı 

Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 24/12/2013 tarih ve 

4788-61 sayılı Kurul kararı ile mezkûr lisans sahibi hakkında; 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu 

maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000,-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 TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı 

bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu 

hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

2418/14/1-1 

————— 

BAY/939-82/29938 sayılı Bayilik Lisansı sahibi Menderes Tarım Gıda Akaryakıt Ticaret Ve Sanayi Limited 

Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 08/02/2013 tarihinde yapılan tespite göre, 01.03.2012 tarihli ve DAĞ/3715-1/30655 

sayılı Dağıtıcı Lisansı sahibi Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, süresi içerisinde kurumsal kimlik 

çalışmalarını tamamlamamak suretiyle, Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ve 1240 sayılı 

Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 24/12/2013 tarih ve 

4788-66 sayılı Kurul kararı ile mezkûr lisans sahibi hakkında; 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu 

maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000,-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 TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı 

bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu 

hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

2418/15/1-1 

————— 

BAY/939-82/29938 sayılı Bayilik Lisansı sahibi Menderes Tarım Gıda Akaryakıt Ticaret Ve Sanayi Limited 

Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 22/10/2012 tarihinde yapılan tespite göre, 01.03.2012 tarihli ve DAĞ/3715-1/30655 

sayılı Dağıtıcı Lisansı sahibi Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, süresi içerisinde kurumsal kimlik 

çalışmalarını tamamlamamak suretiyle, Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ve 1240 sayılı 

Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 24/12/2013 tarih ve 

4788-65 sayılı Kurul kararı ile mezkûr lisans sahibi hakkında; 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu 

maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000,-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 TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı 

bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu 

hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

2418/16/1-1 

————— 

BAY/939-82/29838 sayılı Bayilik Lisansı sahibi Güneri Petrol Nakliye Otomotiv Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited 

Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 22/10/2012 tarihinde yapılan tespite göre, 01.03.2012 tarihli ve DAĞ/3715-1/30655 

sayılı Dağıtıcı Lisansı sahibi Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, süresi içerisinde kurumsal kimlik 

çalışmalarını tamamlamamak suretiyle, Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ve 1240 sayılı 

Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 24/12/2013 tarih ve 

4788-67 sayılı Kurul kararı ile mezkûr lisans sahibi hakkında; 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu 

maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000,-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 TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı 

bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu 

hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

2418/17/1-1 

————— 

Kurulun 16/01/2014 tarih ve 4834/74 sayılı Kararı uyarınca; “Aydınlıkevler Mahallesi 2001 Sok. No:56/1 Yenişehir / 

MERSİN” adresinde bulunan Sarıkayalılar Turz. İnş. Hay. Pet. Ürün. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, 18/03/2013 tarihli 

tespite göre, lisansı olmaksızın 2013 yılı içinde “Gebizli Mahallesi Hamza Taş Bulvarı (Termesos Bulvarı) No:75 

ANTALYA” adresinde 22/01/2009 tarih ve BAY/939-82/25503 numaralı bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Ecay Petrol 

Otomotiv Turizm İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’ye akaryakıt satışı yapmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (b) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırılık teşkil 

ettiği değerlendirildiğinden, “Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma veya soruşturma prosedürüne gerek 

olmaksızın, anılan tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

2418/18/1-1 

 


