
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul’un, 20/11/2014 tarihli ve 5315-75 sayılı Kararı ile; “Afyonkarahisar - İzmir Karayolu 13. Km. (Ada: - , 

Pafta:27, Parsel:2687) Merkez/AFYONKARAHİSAR” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 23/08/2011 tarihli ve 

LPG-BAY/941-54/11997 sayılı LPG Otogaz Bayilik Lisansı alan Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited 

Şirketi’nin, Adalet Akaryakıt Taşımacılık Isı Sistemleri Ambalaj Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi’nden 2013 yılında muhtelif tarihlerde LPG Otogaz ikmal etmek suretiyle dağıtıcısı dışında LPG Otogaz ikmal 

etmesinin; 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanunun "Otogaz bayileri" başlıklı 7 nci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının 1 numaralı bendi ile 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin "Otogaz Bayilik Lisansı sahiplerinin yükümlülükleri" 

başlıklı 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine aykırı olduğu değerlendirildiğinden, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları 

(Lpg) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi hakkında ön 

araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu hazırlanmasına gerek olmaksızın soruşturmaya doğrudan yazılı savunma 

alınmak suretiyle başlanmasına karar verilmiştir. 

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. 

1231/1/1-1 

————— 

Kurul’un, Alko Petrol Ürünleri Sanayi ve Pazarlama Limited Şirketi’nin, 13/02/2009 tarihli ve BAY/939-82/25602 

sayılı; 16/08/2011 tarihli ve BAY/939-82/29899 sayılı ve 28/12/2012 tarihli ve BAY/939-82/31952 sayılı akaryakıt bayilik 

lisansları ile ilgili olarak aldığı 20/11/2014 tarihli ve 5315-73 sayılı Kararı ile; 

-“Batı Mah Ankara Cad No:17 Pendik/İSTANBUL” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 13/02/2009 tarihli 

ve BAY/939-82/25602 sayılı akaryakıt bayilik lisansı alan Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited 

Şirketi’nin 2012 yılında; 

-“Afyonkarahisar-İzmir Karayolu, 13. Km. (Pafta:27, Parsel: 2687)/ AFYONKARAHİSAR” adresinde faaliyet göstermek 

üzere Kurumdan 16/08/2011 tarihli ve BAY/939-82/29899 sayılı akaryakıt bayilik lisansı alan Alko Petrol Ürünleri Sanayi 

Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi’nin 2012 yılında; 

-“Sandıklı-Afyonkarahisar Karayolu 8. Km. (Pafta:16, Ada:-, Parsel:2900) Ekinhisar/AFYONKARAHİSAR” 

adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 28/12/2012 tarihli ve BAY/939-82/31952 sayılı akaryakıt bayilik lisansı 

alan Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi’nin 2013 yılında; 

Adalet Akaryakıt Taşımacılık Isı Sistemleri Ambalaj Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi’nden, muhtelif tarihlerde adlarına düzenlenen faturalar ile akaryakıt ikmali yaparak dağıtıcıları 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 oldukları dağıtıcı haricinde akaryakıt temini yapamayacakları hükümlerine aykırı olduğu 

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

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi 

hakkında ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu hazırlanmasına gerek olmaksızın soruşturmaya doğrudan yazılı 

savunma alınmak suretiyle başlanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgili yazılı savunmaların 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. 

1231/2/1-1 

————— 

Kurul’un, Alko Petrol Ürünleri Sanayi ve Pazarlama Limited Şirketi’nin, 17/06/2011 tarihli ve BAY/939-82/29641 

sayılı akaryakıt bayilik lisansı ile ilgili olarak aldığı 20/11/2014 tarihli ve 5315-73 sayılı Kararı ile “Veysel Karani Mahallesi 

Ankara Yolu Küme Evler No:56 (Pafta:9, Ada:-, Parsel:329)/ AFYONKARAHİSAR” adresinde faaliyet göstermek üzere 

Kurumdan 17/06/2011 tarihli ve BAY/939-82/29641 sayılı akaryakıt bayilik lisansı alan Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret 

ve Pazarlama Limited Şirketi’nin 2013 yılında Adalet Akaryakıt Taşımacılık Isı Sistemleri Ambalaj Petrol Ürünleri İthalat 

İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden, muhtelif tarihlerde adlarına düzenlenen faturalar ile akaryakıt ikmali yaparak 

dağıtıcıları 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 oldukları dağıtıcı haricinde akaryakıt temini yapamayacakları 

hükümlerine aykırı olduğu değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca Alko Petrol Ürünleri 

Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi hakkında ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu hazırlanmasına gerek 

olmaksızın soruşturmaya doğrudan yazılı savunma alınmak suretiyle başlanmasına karar verilmiştir. 

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. 

1231/3/1-1 

————— 

Kurulun 02.10.2014 tarihli ve 5253/16 sayılı Kararı ile; 11.03.2011 tarihli BAY/939-82/29134 sayılı bayilik lisansı 

kapsamında OVAKENT YOLU ÜZERİ ÇATALARMUT MEVKİİ NO:11 (PAFTA:17 PARSEL 5888) OVAKENT- 

ÖDEMİŞ / İZMİR adresinde BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

’nin bayisi olarak faaliyet gösteren AYSEV PETROL OTOMOTİV GIDA İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 'nın, 2011 ve 2012 yılları içerisinde, dağıtıcı firma harici yerden akaryakıt tedarik etmek suretiyle 5015 

sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Petrol 

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

Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne gerek olmaksızın AYSEV PETROL OTOMOTİV GIDA 

İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ '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. 

1231/4/1-1 

————— 

Kurulun 23.10.2014 tarihli ve 5274/16 sayılı Kararı ile; “Ankara Asfaltı 25. Km Ege Seramik Karşısı (Parsel : 1731) 

(Ada:- , Pafta:- , Parsel:-) Kemalpaşa / İZMİR” adresinde faaliyet gösteren 15.09.2008 tarih ve BAY/939-82/25026 sayılı 

bayilik lisansı sahibi (lisans 19.09.2014’te iptal edilmiştir.) Bulduk Petrol Akaryakıt Dağıtım Nak. Turz. İnş. San. ve Tic. 

Ltd. Şti.’ye ait akaryakıt istasyonunda 30/04/2013 tarihinde yapılan denetimde, istasyonun satış yapılan pompa tabancası ile 

istasyonda bulunan 35 PHK 48 plakalı tankerden alınan 1320P00395001 nolu ve 1320P00395003nolu motorin 

numunelerinin ulusal marker seviyesinin geçersiz ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı olmasının, bunun yanı sıra istasyonda 

bulunan 34 DD 9048 plakalı tankerden alınan 1320P00395002 nolu motorin numunesinin ise ulusal marker seviyesinin 

geçersiz ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı çıkması ve aynı zamanda tağşiş edilmiş olmasının 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 ile 

7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine ve 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası 

Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı olduğu değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak 

Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi 

uyarınca, ön araştırma prosedürüne gerek olmaksızın Bulduk Petrol Akaryakıt Dağıtım Nak. Turz. İnş. San. ve Tic. 

Ltd. Şti’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. 

1231/5/1-1 

————— 

Kurul’un 31.10.2014 tarihli ve 5287/57 sayılı Kararı ile; Ermenek Petrol Ürünleri Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi'nin, akaryakıt istasyonunuzda sigorta yaptırmadığının tespit edilmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 

üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendine ve aynı Kanunun 15 inci maddesi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 

49 uncu maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket ettiği, Ermenek Petrol Ürünleri Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ile “Petrol 

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

gereğince belirlenen 13.592.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir 

Söz konusu Kurul kararı uyarınca 13.592.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 

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



Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR 55 0001 5001 5800 7292 

2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 

Kararın ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerine 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. 

 1231/6/1-1 

————— 

Kurul’un 31.10.2014 tarihli ve 5287/56 sayılı Kararı ile; Ermenek Petrol Ürünleri Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi'nin, LPG otogaz istasyonuna sigorta yaptırmadığının tespit edilmesinin, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları 

(LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü 

fıkrasının (ç) bendine ve aynı Kanunun 13 üncü maddesine ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket ettiği, Ermenek Petrol Ürünleri Nakliyat Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt bendi 

ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ ile belirlenen 679.629,-

TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir 

Söz konusu Kurul kararı uyarınca 679.629,-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 T.C. 

Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR 06 0001 5001 

5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası 

Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 

Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerine 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 Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

1231/7/1-1 

————— 

Kurul’un 31.10.2014 tarihli ve 5287/55 sayılı Kararı ile; Ermenek Petrol Ürünleri Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi'nin, LPG otogaz istasyonunda çalışan LPG dolum personelinin "LPG Yetkili Personel Belgesi"nin bulunmadığının 

tespit edilmesinin, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 15 inci maddesine aykırı 

hareket ettiği, ayrıca, 20.10.2011 tarihinde yapılan denetimlerde otogaz istasyonunda asli faaliyetlerinde eğitim ve sertifika 

almış personel çalıştırmaması sebebiyle, 05.01.2012 tarihli ve 3631/152 sayılı Kurul Kararı ile idari para cezası uygulandığı 

ve bu kararın ilgiliye 23.02.2012 tarihli ve 1242 sayılı yazı ile tebliğ edildiği ve ilgilinin 19.03.2012 tarihinde tebligatı aldığı 

iki yıl geçmeden lisans sahibinin aynı fiili işlediği, değerlendirildiğinden, Ermenek Petrol Ürünleri Nakliyat Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile 2012 Yılında 

Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliği hükümleri uyarınca 67.962-TL, tutarında idari para cezasının Kanunun 

16 ıncı maddesinin altıncı fıkrası gereğince iki kat olarak 135.924,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 

verilmiştir 

Söz konusu Kurul kararı uyarınca 135.924,-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 T.C. 

Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR 06 0001 5001 

5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası 

Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 

Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerine 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 Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

1231/8/1-1 

————— 



Kurul’un 22.11.2014 tarihli ve 5326/52 sayılı Kararı ile; 18.07.2013 tarihli ve BAY/939-82/32944 (15.09.2014 tarih 

ve 31898 sayılı karar ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca lisans 

sonlandırılmıştır.) sayılı bayilik lisansı sahibiŞehoil Petrol Anonim Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 04.02.2014 tarihinde 

yapılan denetimde tespit edildiği üzere, Şehoil Petrol Anonim Şirketi’ne, ait akaryakıt istasyonundan alınan motorin 

numunesine ilişkin, İnönü PAL’ın, 17.02.2014 tarihli ve Motorin (2014-0310) sayılı analiz raporuna göre; 

- Numunenin motorin esaslı olduğu ve içerisine hem kaynama noktası düşük, hem kaynama noktası ve kükürt değeri 

yüksek organik bir sıvının eklenerek ürünün tağşiş edilmesi eyleminin; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci 

maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine, 

- Ulusal marker seviyesi geçersiz 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 ile 

7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine, 

Diğer yandan, Şehoil Petrol Anonim Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda; 

- Gizli tank ve düzeneği vaziyet planına kayıt ettirmeden piyasa faaliyetlerine konu etmek suretiyle, 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (l) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Lisanslarda 

Asgari Olarak Yer Alacak Hususlar” başlıklı 11 inci maddesinin (e) bendine, 

- 47 LH 520 plakalı çekici ile bu çekiciye bağlı 33 D 1305 plakalı dorsenin yakıt deposundan istasyonda bulunan 

yeraltı tanklarına akaryakıt ikmal etmesi dolayısıyla, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmalinde bulunmak suretiyle, 5015 sayılı 

Kanunun "Bayiler" başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrasında ifade edilen "…Bayiler, dağıtıcıları ile yapacakları tek elden 

satış sözleşmesine göre bayilik faaliyetlerini yürütürler." hükmü ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin 

(c) ve (d) bentlerine, 

Aykırı hareket ettiği değerlendirilmiş olup, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, Şehoil Petrol Anonim 

Şirketi hakkında ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu hazırlanmasına gerek olmaksızın soruşturmaya doğrudan 

yazılı savunma alınmak suretiyle başlanması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir. 

Anılan Kurul kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 

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

 


