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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci maddesinin (e) bendinde yer alan “Lisans 

başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine 

bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya 

lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere Kurumca verilen ek sürenin 

sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi..” halinde bayilik lisansının sona erdirileceği hükmü 

uyarınca, Netus Akaryakıt İnşaat Nakliye Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin; BAY/939-82/33772 sayılı lisansında 

belirtilen Sülüklü Karayolu, İnsuyu Kasabası Cihanbeyli-KONYA adresinde kurulu bulunan Akaryakıt istasyonuna ait halen 

geçerli olan Gayri Sıhhi Müesseselere ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını Kuruma ibraz etmesi gerekmektedir. 

Söz konusu belgenin, ilanen tebliği tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol 

Piyasası Dairesi Başkanlığı, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, No: 51/C, 06530, Yüzüncüyıl / ANKARA” adresine gönderilmesi, 

süresi içerisinde gönderilmeyen belgenin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı 

Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

2338/1-1 

————— 

Kurum tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; İŞL/1144-4/21770 numaralı işleme lisansı sahibi 

Şahini Zahirecilik Nakliyat Ticaret Sanayi Limited Şirketi’ nin (Şirket) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü, 4 üncü 

ve 14 üncü maddeleri ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 2012 yılına ait bir kısım bildirim 

yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilmiş olup, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci maddesi ve Petrol 

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

Yönetmeliğin (Yönetmelik) 19 uncu maddesi gereğince Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 21.01.2016 tarih ve 6081/45 sayılı 

Kararı ile Şirket hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar vermiş, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince 

düzenlenen 15.02.2016 tarih ve 161 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’ e gönderilmesine rağmen 

tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilan tarihini izleyen 15 gün içerisinde mevzuata aykırılıkların giderilmesi ve yazılı 

savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir olup, süresi içinde 

gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacaktır. 

2463/1/1-1 

————— 

Kurum tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; MYG/2711-7/28170 numaralı madeni yağ 

lisansı sahibi Akdeniz Damla Gıda İnşaat Petrol Ürünleri Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ nin (Şirket) 5015 sayılı 

Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü, 4 üncü ve 14 üncü maddeleri ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliği hükümleri 

çerçevesinde 2012 yılına ait bir kısım bildirim yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilmiş olup, 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 19 uncu maddesi gereğince Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurulu 21.01.2016 tarih ve 6081/48 sayılı Kararı ile Şirket hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar vermiş, 

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 15.02.2016 tarih ve 163 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma 

alınmak üzere Şirket’ e gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilan tarihini izleyen 15 gün içerisinde mevzuata aykırılıkların giderilmesi ve yazılı 

savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir olup, süresi içinde 

gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacaktır. 

2463/2/1-1 

————— 

Kurum tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; MYG/1334-3/23083 numaralı madeni yağ 

lisansı sahibi Akel İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ nin (Şirket) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü, 4 

üncü ve 14 üncü maddeleri ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 2012 yılına ait bir kısım 

bildirim yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilmiş olup, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci maddesi ve 

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

Yönetmeliğin (Yönetmelik) 19 uncu maddesi gereğince Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 21.01.2016 tarih ve 6081/49 sayılı 

Kararı ile Şirket hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar vermiş, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince 



düzenlenen 15.02.2016 tarih ve 165 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’ e gönderilmesine rağmen 

tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilan tarihini izleyen 15 gün içerisinde mevzuata aykırılıkların giderilmesi ve yazılı 

savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir olup, süresi içinde 

gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacaktır. 

2463/3/1-1 

————— 

Kurum tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; MYĞ/2566-1/27731 numaralı madeni yağ 

lisansı sahibi Asos Madeni Yağlar Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ nin (Şirket) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 

3 üncü, 4 üncü ve 14 üncü maddeleri ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 2012 yılına ait bir 

kısım bildirim yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilmiş olup, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 

20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 19 uncu maddesi gereğince Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 21.01.2016 

tarih ve 6081/52 sayılı Kararı ile Şirket hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar vermiş, Yönetmeliğin 23 üncü 

maddesi gereğince düzenlenen 15.02.2016 tarih ve 156 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’ e 

gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilan tarihini izleyen 15 gün içerisinde mevzuata aykırılıkların giderilmesi ve yazılı 

savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir olup, süresi içinde 

gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacaktır. 

2463/4/1-1 

————— 

Kurum tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; MYĞ/1578-3/24215 numaralı madeni yağ 

lisansı sahibi Bimka Petrol Makine Danışmanlık Nakliye İnşaat Taahhüt Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi Afyon 

Şubesi’ nin (Şirket) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü, 4 üncü ve 14 üncü maddeleri ile Petrol Piyasası Bilgi 

Sistemi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 2012 yılına ait bir kısım bildirim yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit 

edilmiş olup, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön 

Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 19 uncu maddesi 

gereğince Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 21.01.2016 tarih ve 6081/53 sayılı Kararı ile Şirket hakkında doğrudan 

soruşturma açılmasına karar vermiş, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 15.02.2016 tarih ve 157 sayılı 

Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’e gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilan tarihini izleyen 15 gün içerisinde mevzuata aykırılıkların giderilmesi ve yazılı 

savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir olup, süresi içinde 

gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacaktır. 

2463/5/1-1 

————— 

Kurum tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; MYĞ/3212-2/29440 numaralı madeni yağ 

lisansı sahibi Dipaş Kimya Madencilik Nakliyat Tarım Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ nin (Şirket) 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 3 üncü, 4 üncü ve 14 üncü maddeleri ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliği hükümleri 

çerçevesinde 2012 yılına ait bir kısım bildirim yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilmiş olup, 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 19 uncu maddesi gereğince Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurulu 21.01.2016 tarih ve 6081/54 sayılı Kararı ile Şirket hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar vermiş, 

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 15.02.2016 tarih ve 160 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma 

alınmak üzere Şirket’ e gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilan tarihini izleyen 15 gün içerisinde mevzuata aykırılıkların giderilmesi ve yazılı 

savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir olup, süresi içinde 

gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacaktır. 

2463/6/1-1 

————— 

İnegöl-Ankara Karayolu 16. Km. Kınık Mevkii Kurşunlu Kasabası (Pafta: H23 D.2401 Ada:113 Parsel: 22) İnegöl / 

BURSA adresinde 07.12.2012 tarih BAY/939-82/31861 sayılı istasyonlu bayilik lisansı (27.11.2013 tarih 37296 sayılı 

kararla sonlandırılmıştır) ile faaliyet gösteren Kebir Petrol Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt 

istasyonunda 16/01/2013 tarihinde yapılan denetimde otomasyon sisteminin çalışmadığının, otomasyon sistemi çalışmadan 

satış yapıldığının, otomasyon arızalarına ilişkin bildirimde bulunulmadığının tespit edilmesi hususunun 5015 sayılı Kanunun 

4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin 1 inci ve 

2 nci fıkralarına, 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin 9 ve 14 üncü fıkralarına, 1240 sayılı Kurul Kararının 



halihazırda yürürlükte bulunan şekliyle 5 inci maddesinin 2 ncifıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine aykırı olduğu ve ilgilinin 

yazılı savunma göndermediği anlaşıldığından Kebir Petrol Ticaret Limited Şirketi hakkında; 5015 sayılı Kanunun 19 uncu 

maddesinin 7 nci fıkrası uyarınca belirlenen 70.000-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş ve bu 

yöndeki 24/12/2015 tarih 5973-31 sayılı Kurul Kararı ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu 24/12/2015 tarih 5973-31 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 70.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ tarihini 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 Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 

uyarınca Kararın bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma 

hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ 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 edileceğinin bilinmesi 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

2463/7/1-1 

————— 

Bursa-İzmir Yolu 37.Km. İkizce Köyü Mevkii Karacabey / BURSA adresinde 04.08.2005 tarih BAY/531-106/13673 

sayılı istasyonlu bayilik lisansı (10.09.2015 tarihli 34149 sayılı kararla sonlandırılmıştır) ile faaliyet gösteren Menderes 

Tarım Gıda Akaryakıt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 23/01/2013 tarihinde 

yapılan denetim ve bayinin otomasyon verileri birlikte değerlendirildiğinde; 01.03.2012 tarih DAĞ/3715-1/30655 sayılı 

Dağıtıcı Lisansı (03.04.2013 tarihli ve 4351-17 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir) sahibi Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi 

ve Ticaret Limited Şirketi’nin istasyon otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmamasına ve aykırılıklara ilişkin öngörülen eylem 

ve bildirimleri yapmaması hususunun 5015 sayılı Kanun’un 7 nci maddesinin 6 ncı fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin 1 inci ve 2 ncifıkralarına, 1240 sayılı Kurul Kararının Mülga 5 inci maddesinin 7 nci, 8 

inci ve 11 inci fıkralarına, 1240 sayılı Kurul Kararının halihazırda yürürlükte bulunan şekliyle 4 üncü maddesinin 1 inci 

fıkrasının (d) bendine, 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine aykırı olduğu ve ilgilinin yazılı savunma 

göndermediği anlaşıldığından Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 

uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi uyarınca belirlenen 850.000-TL tutarında idari para 

cezası uygulanmasına karar verilmiş ve bu yöndeki 21/01/2016 tarih 6080-26 sayılı Kurul Kararı ilgilisine gönderilmesine 

rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu 21/01/2016 tarih 6080-26 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 850.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ tarihini 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 Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 

uyarınca Kararın bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma 

hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ 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 edileceğinin bilinmesi 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

2463/8/1-1 

————— 

Kurul’un 31/12/2015 tarihli ve 6046/44 sayılı Kararı ile; “Çeltikova Mevkii Ada: -, Pafta: 25L II C, Parsel: 

2080 Vezirhan BİLECİK” adresinde faaliyette bulunmak üzere 07/10/2013 tarihli ve BAY/939-82/33300 lisans nolu bayilik 

lisansı alan ancak 05/03/2014 tarihinde lisansı sonlandırılanYakpet Petrol Gıda Nakliye Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketinin hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 

20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 15/11/2012 tarihli ve DAĞ/4122-

1/31774 nolu dağıtıcısı lisansı alan ancak 19/12/2013 tarihinde lisansı sonlandırılan Acıbadem Akaryakıt Dağıtım Pazarlama 

Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin nezdinde 28/04/2015 tarihli ve 5584/19 sayılı Kurul Kararı kapsamında 

düzenlenen 12/06/2015 tarihli ve DDB.289/17-3 sayılı Soruşturma Raporu neticesinde Acıbadem Akaryakıt Dağıtım 

Pazarlama Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 

maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi uyarınca 850.000 TL idari para cezası uygulanmasına, 

karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 850.000 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 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 yetkili 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 hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

2463/9/1-1 

————— 

Kurul’un 31/12/2015 tarihli ve 6046-31 sayılı Kararı ile; 18/11/2009 tarihli ve BAY/939-82/26826 numaralı 

(06/02/2014 tarihli ve 4400 sayılı Karar ile sonlandırılan) bayilik lisansı kapsamında faaliyet göstermekte 

olan Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’nin; 

a) Akaryakıt istasyonunu lisans iptali yapılmadan, Kurul izni olmaksızın Cihangir Sümer’e kullandırmak suretiyle 

5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin sırasıyla birinci ve ikinci fıkrasındaki hükümlere aykırı hareket etmesi nedeniyle 

5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası hükmü gereğince belirlenen 70.000,-

TL tutarında, 

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

Şirketi’nden ve Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi’nden akaryakıt alımı yaparak dağıtıcısı 

dışında akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile 

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırı hareket etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin 3 numaralı alt bendi ve 

(d) bendi gereğince belirlenen 170.000,-TL tutarında, 

c) “Hamambaşı Mahallesi İnönü Caddesi No:49 (Pafta:34-26 III Ada:134 Parsel:141) Havran / BALIKESİR” 

adresinde bulunan akaryakıt istasyonunda lisans almaksızın bayilik faaliyetinde bulunmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 3 

üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci 

fıkralarına aykırı hareket etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) 

numaralı alt bendi ve (f) bendi hükümleri uyarınca belirlenen 70.000,-TL tutarında, 

idari para cezası olmak üzere, Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited Şirketi 

hakkında toplam 310.000, TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 310.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 

17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. 

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 Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 

Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde 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 Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil 

edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

2463/10/1-1 

————— 

Kurul’un 31/12/2015 tarihli ve 6046-32 sayılı Kararı ile; 18/11/2009 tarihli ve LPG-BAY/941-54/09705 numaralı 

(22/10/2014 tarihli ve 35795 sayılı Karar ile sonlandırılan) otogaz bayilik lisansı kapsamında faaliyet göstermekte 

olan Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’nin; 

a) LPG otogaz istasyonunu lisans iptali yapılmadan, Kurul izni olmaksızın Cihangir Sümer’e kullandırmak suretiyle 

5307 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin sırasıyla birinci ve ikinci fıkrasındaki hükümlere aykırı hareket etmesi nedeniyle 

5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi ve “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları 

(LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 

2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 366.319,-TL tutarında, 

b) Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi’nden dağıtıcısı dışında otogaz LPG ikmal etmek 

suretiyle 5307 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrası ve aynı maddenin ikinci fıkrasının (1) numaralı bendi ile 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin 1 inci fıkrası ve 26 ncı maddesinin 1 

inci fıkrasının (c) bendine aykırı hareket etmesi nedeniyle 5307 sayılı Kanunun 16 ncı 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 ncı Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” 

hükümleri gereğince belirlenen 366.319,-TL tutarında, 

idari para cezası olmak üzere toplam 732.638,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 



Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 732.638,- 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 edilir. 

2463/11/1-1 

————— 

Kurul’un 21/01/2016 tarihli ve 6080-44 sayılı Kararı ile; 17/01/2005 tarihli ve BAY/425-161/00814 sayılı bayilik 

lisansı sahibi Ali Coşkun Petrol Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin, 01/03/2013-08/07/2013 tarihleri arasında 

lisansına kayıtlı dağıtım şirketi dışında başka bir kaynaktan (Gülaçtı Akaryakıt Seramik Nakliyat Tekstil Gıda Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi’nden) akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci 

fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bendine aykırılık teşkil etmesi 

nedeniyle Ali Coşkun Petrol Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanun ile 

değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ile yine aynı maddenin ikinci fıkrasının (d) 

bendi uyarınca belirlenen 170.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 170.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 

17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. 

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 Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 

Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde 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 Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil 

edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

2463/12/1-1 

————— 

Kurul’un 31/12/2015 tarihli ve 6046-37 sayılı Kararı ile; 23/08/2011 tarihli ve LPG-BAY/941-54/11997 

numaralı otogaz bayilik lisansı sahibi Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi’nin lisansın verdiği 

hakların dışında faaliyette bulunarak otogaz bayilik lisansı sahibiAçin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım 

Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’ne yeniden satış amaçlı otogaz satışı gerçekleştirmesinin 5307 sayılı Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 

26 ncı maddesinin (g) bendi hükümlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci 

fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi ve “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası 

Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 

Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 366.319,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 336.319,- 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 edilir. 

2463/13/1-1 

————— 

Kurul’un 31/12/2015 tarihli ve 6046-36 sayılı Kararı ile; 17/06/2011 tarihli ve BAY/939-82/29641 numaralı 

(08/03/2013 tarihli 9254 sayılı Kararla sonlandırılan) bayilik lisansı sahibi Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama 

Limited Şirketi’nin lisansın verdiği hakların dışında faaliyette bulunarak bayilik lisansı sahibi Açin Otomotiv Sanayi ve 

Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’ne yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı gerçekleştirmesinin 5015 



sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) 

bendi hükümlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin 

ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ve (f) bendi uyarınca belirlenen 70.000,-TL tutarında idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 

17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. 

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 Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 

Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde 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 Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil 

edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

2463/14/1-1 

————— 

Kurul’un 07/01/2016 tarih ve 6062-7 sayılı Kararı ile, MYĞ/2499-2/27502 sayılı madeni yağ lisansı 

sahibi Arc Madeni Yağ Ambalaj Nakliye ve Otomotiv Sanayi İthalat İhracat 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 edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 

18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğin Geçici 11 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği 

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi 

amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön 

Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 

adı geçen tüzel kişi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince 

düzenlenen 29/01/2016 tarih ve 73 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen 

tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde 

süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

olunur. 

2463/15/1-1 

————— 

Kurul’un 21/01/2016 tarihli ve 6080-38 sayılı Kararı ile; 27/03/2012 tarihli ve BAY/939-82/30745 sayılı bayilik 

lisansı sahibi Destan Petrol Nakliye Otomotiv Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 01/03/2013-30/04/2013 

tarihleri arasında lisansına kayıtlı dağıtım şirketi dışında başka bir kaynaktan (Gülaçtı Akaryakıt Seramik Nakliyat Tekstil 

Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden) akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası 

ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bendine aykırılık teşkil 

etmesi nedeniyle Destan Petrol Nakliye Otomotiv Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı 

Kanunun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ile yine aynı 

maddenin ikinci fıkrasının (d) bendi uyarınca belirlenen 170.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 

verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 170.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 

17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. 

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 Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 

Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde 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 Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil 

edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

2463/16/1-1 

————— 

Kurul’un 21/01/2016 tarihli ve 6080-40 sayılı Kararı ile; 14/01/2013 tarihli ve BAY/939-82/32003 sayılı bayilik 

lisansı sahibi Gülaçtı Akaryakıt Seramik Nakliyat Tekstil Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 01/03/2013-27/07/2013 

tarihleri arasında Can Kardeşler Petrol Ticaret Limited Şirketi ve Ali Coşkun Petrol Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi 

ile Destan Petrol Nakliye Otomotiv Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne yüksek miktarlarda akaryakıt satışı 



yaparak lisanssız dağıtım faaliyetinde bulunmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırılık teşkil etmesi 

nedeniyle Gülaçtı Akaryakıt Seramik Nakliyat Tekstil Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi 

uyarınca belirlenen 1.000.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.000.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 

17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. 

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 Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 

Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde 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 Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil 

edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

2463/17/1-1 

————— 

Kurul’un 26/11/2015 tarih ve 5893/16 sayılı Kararı ile; 18.08.2005 tarih ve BAY/537-64/14099 sayılı bayilik lisansı 

(17/05/2012 tarihinde iptal) kapsamında Köprübaşı Köyü Mevkii Buldan Yolu Kenarı Köprübaşı Sarayköy / DENİZLİ 

adresinde faaliyet gösteren Altınay Petrol Turizm Otomotiv İnşaat Taşımacılık Tarım Hayvancılık Madencilik Seracılık 

Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'nin, kendisine yed-i emin sıfatıyla teslim edilen teknik düzenlemelere aykırı akaryakıtı 

piyasa faaliyetine konu etmesinin 5015 sayılı Kanunun "Faaliyetlerin Kısıtlanması" başlıklı 9 uncu maddesinin altıncı 

fıkrasına aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından Altınay Petrol Turizm Otomotiv İnşaat Taşımacılık Tarım Hayvancılık 

Madencilik Seracılık Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi hakkında mülga 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci 

fıkrasının (a) bendinin üçüncü alt bendine ve yine aynı maddenin dördüncü fıkrasına göre 2013 Yılında Uygulanacak Para 

Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 175.833,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, hakkınızda uygulanan 175.833,- 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 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 yetkili 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 hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ edilir. 

2463/18/1-1 

————— 

Kurul’un 11/02/2016 tarihli ve 6109-42 sayılı Kararı ile; “Kurtuluş Mahallesi, Harici Sur Mevkii Birecik/ 

ŞANLIURFA” adresinde yer alan tesiste 23/04/2012 tarihinde yapılan tespite göre, Noyan Bereket Dış Ticaret ve Pazarlama 

Limited Şirketi’nin, lisansı Osman Aslan-Günışığı Petrol’e ait olan tesisi devraldığı 29/03/2012 tarihinden denetim tarihine 

kadar olan dönemde lisanssız olarak bayilik faaliyetinde bulunması nedeniyle, Noyan Bereket Dış Ticaret ve Pazarlama 

Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ile 

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 Kurul Kararı uyarınca, 67.962-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; 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen 

tebliğ edilir. 

2463/19/1-1 

————— 

Kurul’un 21/01/2016 tarihli ve 6080-3 sayılı Kararı ile; 27/12/2012 tarihli ve DAĞ/4217-3/31946 numaralı dağıtıcı 

lisansı sahibi Süper Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi’nin, bayisi olan Ercüment Petrol Nakliye Gıda Sanayi ve 



Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonundaki kurumsal kimlik çalışmalarını süresi içinde tamamlamaması 

eyleminin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve1240 sayılı Kurul Kararının mülga 4 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile 1240 sayılı Kurul Kararının yürürlükteki 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) 

bendine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle Süper Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca belirlenen 70.000,-TL 

tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 

17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. 

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 Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 

Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde 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 Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil 

edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

2463/20/1-1 

————— 

Kurul’un 21/01/2016 tarihli ve 6080-11 sayılı Kararı ile; 03/02/2005 tarihli ve BAY/432-233/01163 numaralı bayilik 

lisansı sahibi Ünata Akaryakıt Dağıtım ve Ticaret Limited Şirketi’nin; 

a) Akaryakıt istasyonunda mevcut dağıtım şirketine ait belirti bulundurmaması ve başka bir dağıtıcıya ait belirtileri 

bulundurmasının Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine aykırılık teşkil etmesi, 

b) Akaryakıt istasyonunda satışa sunulan akaryakıtın fiyatını gösterir ilan panosu bulundurmamasının 5015 sayılı 

Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi 

Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendine aykırılık teşkil etmesi, nedeniyle Ünata Akaryakıt Dağıtım 

ve Ticaret Limited Şirketi hakkında her bir fiili için 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ile “5015 Sayılı 

Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri 

gereğince 72.751, -TL tutarında idari para cezası olmak üzere toplam 145.502, TL tutarında idari para cezası uygulanmasına 

karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 145.502,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 

17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. 

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 Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 

Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde 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 Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil 

edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

2463/21/1-1 

 


