
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul’un 01/11/2011 tarih ve 3488/56 sayılı Karar’ı ile 31/05/2007 Tarih ve BAY/939-82/22207 sayılı bayilik lisansı 
sahibi Ada Besin Tarım Ürünleri Pazarlama İç ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi’nin, 2007 yılı içerisinde dağıtıcısı 
haricinde Ager Petrol Ürünleri, İnşaat, Turizm, Nakliye, Gıda ve Hayvancılık Sanayi, Dış Ticaret Limited Şirketi’nden 
akaryakıt ikmal etmesinin, 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası İle Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı olduğu, şirketin yazılı savunmasını göndermediği, 
anlaşıldığından mezkûr tüzel kişi hakkında dağıtıcı haricinde akaryakıt ikmali yapması sebebiyle 5015 sayılı Kanunun 5728 
sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü 
fıkrası hükümleri gereğince bayiler için belirlenen 120.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 120.000-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 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 Danıştay’da dava 
açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

511/1/1-1 
————— 

01/11/2011 tarihli ve 3488/160 sayılı Kurul Kararı ile, “Cumhuriyet Mah. İnönü Bulvarı No:7 MERSİN” adresinde 
faaliyet göstermek üzere 10.03.2005 tarihli ve 02236 nolu istasyonlu bayilik lisansı Ağaoğlu Otomotiv Petrol Ürünleri 
Pazarlama Nakliye Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 06/11/2007 tarihli denetimde, Dostlar Akaryakıt Nakliyat Gıda ve 
Yem Sanayi Ticaret A.Ş. ile Ata Likit Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi unvanlı bayilere akaryakıt ikmal etmek 
suretiyle yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı yaptığı tespit edildiğinden ve bu fiilin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 
birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı olması nedeniyle 
17/02/2011 tarihli ve 3087/60 sayılı Kurul Kararı uyarınca ilgili lisans sahibinden yazılı savunma istenilmesi, yapılan 
inceleme neticesinde tespit edilen hususlar ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı’nın görüşü değerlendirilmiş olup, 
Ağaoğlu Otomotiv Petrol Ürünleri Pazarlama Nakliye Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 5728 
sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü 
fıkrası uyarınca 50.000, TL tutarındaki idari para cezasının uygulanmasına karar vermiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 50.000, 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/Ankara Şubesi (Şube Kodu: 014) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 
0001 5001 5800 7292 2300 32 IBAN numaralı hesaba yatırılabileceği, 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 hususunda, ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 
21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 
aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

511/2/1-1 
————— 

Kurul’un 01/11/2011 tarihli ve 3488/172 sayılı Karar’ı ile Ahmet Öztürk-Dapmar Gıda Pazarı’nın Yahya Kemal 
Mah. Keçideresi No:6/B Kağıthane İstanbul adresindeki tesiste bayilik lisansı olmaksızın akaryakıt bayilik faaliyeti yürüttüğü 
04/11/2008 tarihinde tespit edilmiş olup, söz konusu gerçek kişinin 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
(b) bendi hükmü uyarınca akaryakıt bayilik lisansı almayarak, 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu 
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen “Lisans almaksızın hak konusu yapılan 
tesislerin yapımına ve/veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması” fiilini 
işlediği tespit edildiği, anlaşıldığından mezkûr tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının 
(b) bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda 
Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 26 ncı maddesi gereğince belirlenen 50.000-TL tutarında, idari para 
cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 50.000-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 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 Danıştay’da dava 
açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

511/3/1-1 
————— 



Kamaradere Mevkii 29 Pafta 9839 Parsel Marmara Ereğlisi/ Tekirdağ adresinde faaliyet gösteren 12/06/2008 tarihli 
ve DİL/1641-2/173 sayılı iletim (LNG) lisansı sahibi Bozoklar Petrol Ürünleri Otomotiv ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 2010 
Yılı Yurtiçi Kaynak Saptama Çizelgesini doldurarak Kuruma sunmaması nedeniyle 24/07/2011 tarihli ve 28004 sayılı Resmi 
Gazete’de ilanen tebligat yapılarak mevzuata aykırılığa son verilmesi ve mevzuata aykırılığın tam olarak giderilmesi için 
lisans sahibine 30 gün süre verilerek ihtar edilmiş olup Kurulun 01/11/2011 tarihli ve 3488/14 sayılı Kararı ile; 4646 sayılı 
Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak 
Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi 
gereğince, Bozoklar Petrol Ürünleri Otomotiv ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 400.624.-TL tutarında idari para cezası 
uygulanmasına ve lisans sahibinin 7 (yedi) gün içinde 2010 Yılı Yurtiçi Kaynak Saptama Çizelgesini doldurarak Kuruma 
sunması için ihtar edilmesine karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 400.624.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilanen tebliğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde 
Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR31 0001 5001 5800 7292 
2300 76 numaralı hesaba yatırılabileceği ve aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın 
saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

511/4/1-1 
————— 

Kurul’un 20/10/2011 tarihli ve 3470/166 sayılı Karar’ı ile 21/03/2005 tarih ve BAY/462-387/07583 sayılı bayilik 
lisansı sahibi Çağdaş Petrol Akaryakıt Turizm ve Gıda Ticaret Limited Şirketi’nin, dağıtıcısı haricinde Nampet Pet. Ürü. San. 
ve Tic. Ltd. Şti’den akaryakıt ikmal etmesinin, 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası İle 
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı olduğu, şirketin yazılı savunmasını 
göndermediği, anlaşıldığından mezkûr tüzel kişi hakkında dağıtıcı haricinde akaryakıt ikmali yapması sebebiyle 5015 sayılı 
Kanunun 5728 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve aynı 
maddenin dördüncü fıkrası hükümleri gereğince bayiler için belirlenen 120.000,-TL tutarında idari para cezası 
uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 120.000,-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 
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 
Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

511/5/1-1 
————— 

Kurul’un 26/10/2011 tarihli ve 3480/93 sayılı Karar’ı ile 26.02.2007 tarih ve BAY/939-82/21456 sayılı istasyonlu 
bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Dapmar Gıda Pazarı - Yüksel Karadağ’dan 04/11/2008 tarihinde İstanbul Valiliği 
San. ve Tic. İl Müdürlüğü tarafından alınan numunelere ilişkin, TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen D-08/3652 sayılı 
analiz raporuyla; gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal ettiği tespit 
edildiğinden, söz konusu lisans sahibinin gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı 
akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci 
maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 
üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı olduğu, şirketin yazılı savunmasını 
göndermediği, anlaşıldığından mezkûr tüzel kişi hakkında gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik 
düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 
uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası gereğince belirlenen 
120.000,- TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 120.000,- 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 
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 
Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

511/6/1-1 
Kurul’un 20/10/2011 tarih ve 3470/173 sayılı Kararı ile Düzağaç Kasabası Fatih Mahallesi Kayraklı Kümesi No:18 

Sinanpaşa/Afyonkarahisar adresinde faaliyet gösteren 13/01/2009 tarihli ve BAY/939-82/25466 sayılı bayilik lisansı sahibi 
Fırat Petrol Uluslararası Taşımacılık Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin tesisi nezdinde 17.11.2009 tarihinde 
yapılan denetim ile ilgili olarak Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup; TÜBİTAK 
MAM’ın 16/02/2010 tarihli ve M-09/4862 sayılı raporu ile Şirketin; yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen 
akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü 



fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendine; teknik 
düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 
“Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol 
Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine 
ve aynı yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği, Şirketin, akaryakıt istasyonunda vaziyet planında yer 
almayan gizli yer altı tankı tespit edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve 
onbirinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği, Şirketin ilgili 
mevzuatta belirlenen yasal süre içerisinde yazılı savunmada bulunmadığı anlaşıldığından, Fırat Petrol Uluslararası 
Taşımacılık Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere 
aykırı akaryakıt ikmali nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ve aynı maddenin 
dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezalan 
Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 134.400,-TL, akaryakıt istasyonunda tespit edilen vaziyet planına aykırı yer 
altı tankını piyasa faaliyetine konu etmesi fiili nedeniyle, Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrası ve Petrol 
Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri 
gereğince belirlenen 11.200,-TL olmak üzere toplamda 145.600,TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 
verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 145.600,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde 
Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 
2300 32 numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma 
hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda 
kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil 
edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

511/8/1-1 
————— 

Kurul’un 01/11/2011 tarihli ve 3488/58 sayılı Karar’ı ile 15/08/2007 tarihli ve BAY/939-82/22755 sayılı istasyonlu 
bayilik lisans sahibi Gencer Akaryakıt Ürünleri İnşaat Turizm Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin(yeni unvanı 
Yıldız Petrol Ürünleri İnşaat Turizm Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.), 27/09/2011 tarihinde yapılan tespite göre, piyasa 
faaliyetine konu lisanslı tesisini Kurul izni olmaksızın kullandırmak suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü 
maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile bayilik lisanslarının Genel Hükümler başlıklı birinci bölümünde yer alan “Lisans 
sahibinin, piyasa faaliyetine konu tesislerini lisans amaçları doğrultusunda başkalarına kullandırması Kurulun iznine 
bağlıdır.” hükmüne aykırı hareket ettiği anlaşılmış olup, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, söz konusu tüzel kişinin 
savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine, karar verilmiştir. 

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

511/9/1-1 
————— 

Kurul’un 20/10/2011 tarihli ve 3470/168 sayılı Karar’ı ile 27/02/2007 tarih ve BAY/939-82/21479 sayılı istasyonsuz 
bayilik lisansı sahibi İstanbul Petrol Madencilik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, 21/06/2007 tarihinde lisansa 
kayıtlı olmayan 72 AL 523 plakalı tanker ile istasyon dışında araçlara akaryakıt ikmal etmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanunu’nun 9 uncu maddesinin 7 numaralı alt bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (b) 
bendine aykırı olduğu, lisans sahibinin yazılı savunmasının Kuruma intikal etmediği anlaşıldığından mezkûr tüzel kişi 
hakkında istasyon dışında araçlara akaryakıt ikmal etmesi sebebiyle 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanun ile değişik 19 
uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri gereğince 
bayiler için belirlenen 120.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 120.000,-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 
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 
Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

511/11/1-1 
————— 



Kurul’un 20/10/2011 tarihli ve 3470/141 sayılı Karar’ı ile 24/07/2007 tarih ve BAY/939-82/22122 sayılı bayilik 
lisansı kapsamında Kırıkkale ili Yahşihan ilçesi Kırıkkale Üniversitesi karşısında faaliyet gösteren Kaplan-lar Petrol Ürünleri 
Akaryakıt Turizm İnşaat Nakliye İmalat Ticaret Limited Şirketi’nin 25.07.2009 tarihli tespite göre, dağıtıcısı haricinde 71 DP 
630 plakalı tanker aracılığıyla 24/03/2005 tarih ve BAY/467-328/10145 sayılı bayilik lisansı sahibi Kocapınar Petrol Ürünleri 
Gıda Nakliyat İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden akaryakıt ikmal etmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci 
maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği, şirketin yazılı savunmasını yağmadığı, anlaşıldığından mezkûr tüzel 
kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve aynı maddenin 
dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 
Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 134.400 TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 134.400 TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 
nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve 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 Danıştay’da dava 
açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

511/12/1-1 
————— 

Kurul’un 20.10.2011 tarihli ve 3470/171 sayılı Kararı ile; Öz Çerikan Petrol Nakliyat İhracat Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi’ nin, 06/04/2006 tarihli ve BAY/939-82/16606 sayılı istasyonsuz bayilik lisansı kapsamında, 28/03/2008 
tarihli tespite göre, 27 BU 605 plakalı akaryakıt tankerinde tağşişe yarayan ürün bulundurmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası yanında, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18’ inci maddesinin 4 üncü 
fıkrasına aykırılık teşkil etmesi sebebiyle hakkında, 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin 
ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri uyarınca 50.000.-TL 
tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 50.000-TL (ellibin TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler 
Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün 
içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 
5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma 
hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

511/16/1-1 
————— 

Kurul’un 20/10/2011 tarihli ve 3470/170 sayılı Karar’ı ile 09.11.2006 tarih ve İHR/975-1/20522 sayılı İhrakiye 
Teslimi Lisansı sahibi Sun Havacılık Tic. Ltd. Şti‘nin 06/02/2008 tarih ve 4314 sayılı ve 29/04/2008 tarih ve 12299 sayılı 
yazılar ile Kurum tarafından talep edilen bilgileri göndermeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 14 üncü 
maddesinin ikinci fıkrasını ihlal ettiği, şirketin yazılı savunmasını göndermediği, anlaşıldığından mezkûr tüzel kişi hakkında 
Kurum tarafından talep edilen bilgileri göndermemesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 5728 sayılı Kanunla 
değişik 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereğince belirlenen 50.000,- TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 
verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 50.000,- 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 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 Danıştay’da dava 
açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  

511/17/1-1 
————— 

Kurul’un 20/10/2011 tarihli ve 3470/179 sayılı Karar’ı ile 21/03/2005 tarih ve BAY/462-136/07332 sayılı bayilik 
lisansı sahibi Zeki Erkoç - Erkoçlar Petrol Akar.ve Lpg İstasyonu’nun, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü 
maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 
inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) bendine aykırı olarak, 06/11/2006 tarihinde 
istasyonundan alınan numunelerin TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi laboratuarınca yapılan analizleri neticesinde 
düzenlenen B2911 numaralı analiz raporu ile tespit edildiği üzere ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal ettiği, 
anlaşıldığından mezkûr tüzel kişi hakkında teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmek sebebiyle 5015 sayılı Kanunun 
5728 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol 
Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik”in 26 ncı maddesi hükümleri gereğince belirlenen 50.000.- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 
verilmiştir. 



Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 50.000 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 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 Danıştay’da dava 
açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

511/18/1-1 
————— 

Kurul’un 06/10/2011 tarihli ve 3451-48 sayılı Kararı ile; 09.03.2006 tarihli ve BAY/681-113/16179 numaralı bayilik 
lisansı sahibi Hazer Petrol Nakliyat İnşaat Hayvancılık Tarım Gıda Ticaret Ve Sanayii Limited Şirketi'nin, “İstasyon 
Mahallesi Adana Yolu Üzeri 1. Km (N37.B4-II B Pafta 2783 Parsel) Türkoğlu / KAHRAMANMARAŞ” adresinde bulunan 
tesisinde 08.05.2010 tarihinde gizli tank tespit edilmiş ve bu tanktan alınan numunelerin TÜBİTAK MAM’da yapılan analizi 
sonucu düzenlenen M-10/2088 ve M-10/2089 numaralı muayene raporları ile ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik 
düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal edildiği tespit edilmiş olup; 

İlgili tüzel kişinin teknik düzenlemelere aykırı ve ulusal marker seviyesi geçersiz akaryakıt ikmalinde bulunması 
nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının a/4 numaralı alt bendi, aynı maddenin 4 üncü fıkrası ve 
Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri 
gereğince belirlenen 137.356,- TL, 

Ayrıca istasyonunda vaziyet planına aykırı tank bulundurması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 
üçüncü fıkrası, dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para 
Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 11.446,- TL, 

Olmak üzere ilgili lisans sahibi hakkında toplam 148.802,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 148.802,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 

17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde 
Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı 
olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

511/20/1-1 
————— 

Kurul’un 06/10/2011 tarihli ve 3451-43 sayılı Kararı ile; 18.05.2010 - BAY/939-82/27723 numaralı (16/02/2011 
tarihinde iptal edilen) bayilik lisansı sahibi Mehmet Şirin KABAN- Kervansaray Petrol'ün, " Aydın-Denizli Karayolu 2. km. 
Yavuzköy Kuruçeşme Mevkii (Pafta: M20a 12d Ada:-Parsel:1882) Köşk AYDIN" adresinde bulunan tesisinden 19.10.2010 
tarihinde alınan numunelerin analizi sonucu düzenlenen M-10/4368 numaralı muayene raporunda numunenin ulusal marker 
seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı olduğu ve akaryakıtta ağır ürün bulunduğu, M-10/4367 numaralı 
muayene raporunda ise ulusal marker seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı olduğu ve akaryakıtta ağır ve hafif 
ürün bulunduğu tespit edilmiş olup; 

Teknik düzenlemelere aykırı ve ulusal marker seviyesi geçersiz akaryakıt ikmalinde bulunması ve istasyonda 
tağşiş/hile amacı ile akaryakıta katılabilecek ürün bulundurması nedeniyle lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 
uncu maddesinin ikinci fıkrasının a/4 numaralı alt bendi, aynı maddenin 4 üncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 
Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 137.356,- TL 
idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

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

511/21/1-1 
————— 

Kurul’un 06/10/2011 tarihli ve 3451-42 sayılı Kararı ile; 11.03.2005 tarihli ve BAY/453-478/03078 numaralı bayilik 
lisansı sahibi Tutumlu Tekstil Petrol Ürünleri Otomotiv Mobilya Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin, “Türkmen 
Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Setur Marina No:19/3 Kuşadası / AYDIN” adresinde bulunan tesisinde 01.09.2010 tarihinde 
yapılan denetimde alınan numunelerin analizi sonucu düzenlenen M-10/3736 numaralı muayene raporunda numunenin ulusal 
marker seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı olduğu ve akaryakıtta ağır ürün bulunduğu, M-10/3737 numaralı 
muayene raporunda ise ulusal marker seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı olduğu ve akaryakıtta ağır ve hafif 
ürün bulunduğu tespit edilmiş olup; 

Teknik düzenlemelere aykırı ve ulusal marker seviyesi geçersiz akaryakıt ikmalinde bulunması ve istasyonda 
tağşiş/hile amacı ile akaryakıta katılabilecek ürün bulundurması nedeniyle ilgili lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Kanunun 
19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının a/4 numaralı alt bendi, aynı maddenin 4 üncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 



uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 137.356,- 
TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

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

511/22/1-1 
————— 

Kurul’un 01/11/2011 tarihli ve 3488-124 sayılı Kararı ile; “Doğanyürek Mevkii Çiftehan / NİĞDE” adresinde 
03/03/2005 tarihli ve BAY/446-84/01805 sayılı (28/06/2010 tarihinde iptal edilen) bayilik lisansı kapsamında faaliyette 
bulunan Bavertaş Petrol Turizm Taşımacılık Tekstil Gıda İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, 01/04/2010 
tarihli ve BAY/939-82/27498 sayılı bayilik lisansı sahibi Öz Mugan Petrol Turizm Taşımacılık İnşaat Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi’nden 14/04/2010 tarihinde akaryakıt temin ettiği tespit edilmiş olup; 

Dağıtıcı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle Bavertaş Petrol Turizm Taşımacılık Tekstil Gıda İthalat İhracat 
Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının a/4 numaralı alt bendi, 
aynı maddenin 4 üncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para 
Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 137.356,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

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

511/23/1-1 
————— 

01.11.2011 tarihli ve 3488/113 sayılı Kurul Kararı ile “25 Aralık Sanayi Sitesi, 60210 Cadde, No:5 
Şehitkamil/GAZİANTEP” adresinde, 19.12.2006 tarihli ve BAY/939-82/20907 lisans numaralı istasyonsuz bayilik lisansı 
kapsamında faaliyet gösteren Ekrem KARAÇALI’ya ait işyerinde 28.04.2011 tarihinde yapılan denetimlerde işyerinde 65 
litrelik bidonlarda ele geçirilen toplam 500 litre motorinden B-027437 seri numaralı Numune Alma Tutanağı düzenlenerek 
analiz yapılmak üzere alınan numunelerin, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinde yapılan analizi sonucunda hazırlanan 
31.05.2011 tarih ve M-11/1066 sayılı analiz raporuna göre gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik 
düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü 
fıkrasının (ı) bendine ve 18 inci maddesine, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci 
maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı olması 
sebebiyle, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın Ekrem 
KARAÇALI’nın yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

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

511/24/1-1 
————— 

Kurulun 20/10/2011 tarih ve 3470/165 sayılı Kararı ile; “Gaziantep Nizip Karayolu İbrahim Şehir Köyü Mevkii, 
Şehitkamil / GAZİANTEP” adresinde 27/10/2008 tarihli ve BAY/939-82/25159 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında 
faaliyet gösteren Nizamettin ARSLAN-Özkardeşler Petrol’ e ait akaryakıt istasyonunda 06.10.2010 tarihinde yapılan 
denetimlerde, A-017432 seri numaralı Numume Alma Tutanağı düzenlenmek suretiyle alınan numunelere ilişkin olarak 
TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen 01.12.2010 tarihli ve M-10/4416 sayılı analiz raporundan, söz konusu numunelerin 
ulusal marker seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı olduğu ile ağır ürün ve hafif ürün karıştırıldığının 
anlaşılmış olması nedeniyle, bu şekilde akaryakıt ikmalinin, 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; 
akaryakıta tağşiş ve/veya hile amacıyla katılabilecek ürünleri katmasının, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci 
fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırılık teşkil ettiği 
değerlendirildiğinden, Nizamein ARSLAN-Özkardeşler Petrol hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 
maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasası 
Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 
137.356.- TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir 

Söz konusu Kurul kararı uyarınca, 137.356.- 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 TR55 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 Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz 
konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde 
%25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre 
içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu 
uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

511/25/1-1 
————— 

Kurulun 01/11/2011 tarih ve 3488/24 sayılı Kararı ile; “E-90 Karayolu Nizip Birecik Arası 7. Km Nizip / 
GAZİANTEP” adresinde bulunan ve işletmeciliğini Ahmet ŞAHİN isimli kişinin yaptığı anlaşılan akaryakıt istasyonunda 
05.07.2007 tarihinde yapılan denetimlerde, A-036538 seri numaralı Numune Alma Tutanağı ile alınan biyodizel 
numunesinin, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinde yapılan analizleri sonucunda hazırlanan 20.03.2008 tarihli ve D-
07/2083 numaralı analiz raporuna göre, yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermediği ve ilgili teknik standartlara aykırı 
olduğunun tespit edilmesi nedeniyle, bu şekilde akaryakıt ikmalinin, 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü 
fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında 
Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve/(f) bentlerine aykırılık teşkil 
ettiği değerlendirildiğinden, Drk Petrol Nakliyat Gıda İnşaat Alternatif Enerji İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi 
hakkında 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt 
bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesi gereği, 120.000 TL 
tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir 

Söz konusu Kurul kararı uyarınca, 120.000 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 TR55 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 Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari 
para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde 
yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca 
ilanen tebliğ olunur. 

511/26/1-1 
————— 

Kurul’un 01/11/2011 tarihli ve 3488-5 sayılı Kararı ile; “PAL-11-402-554, PAL-11-402-555, PAL-11-402-556 
numaralı analiz raporları ile tespit edildiği üzere, As Nurpet Petrol Ürünleri Akaryakıt Nakliye Gıda Ticaret Sanayi Limited 
Şirketi’nin istasyonunda tağşiş / hile amacıyla akaryakıta karıştırılabilecek ürün bulundurmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) 
bendine aykırı olduğu, Lisans sahibinin yazılı savunmasının süresi içinde Kuruma intikal etmediği anlaşıldığından, As Nurpet 
Petrol Ürünleri Akaryakıt Nakliye Gıda Ticaret Sanayi Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 
ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında 
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 739.666,-TL tutarındaki idari para cezasının aynı 
maddenin dördüncü fıkrası gereği 147.933,-TL olarak uygulanmasına” karar verilmiştir. 

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

511/28/1-1 
————— 

Kurul’un 01/11/2011 tarihli ve 3488-7 sayılı Kararı ile; “As Nurpet Petrol Ürünleri Akaryakıt Nakliye Gıda Ticaret 
Sanayi Limited Şirketi’nin “Polatlı-Ankara Karayolu 11. Km. (Ada:3 Parsel:1) Polatlı / ANKARA” adresindeki akaryakıt 
istasyonu içerisinde ve/veya bitişiğinde gizli yer altı düzenek ve tertibatı bulundurmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Lisanslarda Asgari Olarak Yer 
Alacak Hususlar” başlıklı 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı olduğu, Lisans sahibinin yazılı savunmasının süresi içinde 
Kuruma intikal etmediği anlaşıldığından, As Nurpet Petrol Ürünleri Akaryakıt Nakliye Gıda Ticaret Sanayi Limited Şirketi 
hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 
2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 61.638,-TL tutarındaki idari para 



cezasının Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri gereği 12.327,-TL olarak uygulanmasına” karar 
verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 12.327,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 
nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde 
Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı 
olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

511/29/1-1 
————— 

Kurul’un 01/11/2011 tarihli ve 3488-6 sayılı Kararı ile; “As Nurpet Petrol Ürünleri Akaryakıt Nakliye Gıda Ticaret 
Sanayi Limited Şirketi’nin lisansına kayıtlı dağıtım şirketi haricinde başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal etmesinin 5015 
sayılı Kanunun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 
inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı olduğu, Lisans sahibinin yazılı savunmasının süresi içinde Kuruma intikal 
etmediği anlaşıldığından, As Nurpet Petrol Ürünleri Akaryakıt Nakliye Gıda Ticaret Sanayi Limited Şirketi hakkında 5015 
sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 
uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 739.666,-TL 
tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası gereği 147.933,-TL olarak uygulanmasına” karar verilmiştir. 

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

511/30/1-1 
————— 

Kurul’un 26/10/2011 tarihli ve 3480-87 sayılı Kararı ile; “Memoil Akaryakıt Taşımacılık İnşaat Tekstil Gıda Sanayi 
ve Ticaret Limited Şirketi’nin, “Alagöz Köyü Eskişehir Yolu 42.Km (Pafta No.2 Parsel No.66) Temelli Polatlı / ANKARA” 
adresindeki akaryakıt istasyonu içerisinde ve/veya bitişiğinde gizli yer altı düzenek ve tertibatı bulundurarak 5015 sayılı 
Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Lisanslarda 
Asgari Olarak Yer Alacak Hususlar” başlıklı 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği, Lisans sahibinin yazılı 
savunmasının süresi içinde Kuruma intikal etmediği anlaşıldığından, lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu 
maddesinin üçüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para 
Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 56.000,-TL tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin dördüncü 
fıkrası hükümleri gereği 11.200,-TL olarak uygulanmasına” karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 11.200,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 
nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde 
Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı 
olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

511/31/1-1 
————— 

Kurul’un 26/10/2011 tarih ve 3480/53 sayılı Kararı ile; “11/01/2007 tarih ve BAY/939-82/21096 numaralı bayilik 
lisansı kapsamında “72. Sokak No:38/4 Emek Çankaya / ANKARA” adresinde Bölünmez Petrolcülük Anonim Şirketi (Yeni 
Ünvanı: Milan Petrol Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi) bayisi olarak faaliyet gösteren Önat Petrol Ürünleri İnşaat Otomotiv 
Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2010 yılı içerisinde dağıtıcısı haricinde başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal 
etmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve aynı maddenin ikinci fıkrası hükümleri 
ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, 
Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca Önat Petrol Ürünleri İnşaat Otomotiv Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 
yazılı savunmasının alınmasına” karar verilmiştir. 

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

511/32/1-1 
————— 

Kurul 12/10/2011 tarih ve 3458/90 sayılı Kararı ile, 14.06.2010 tarih ve BAY/939-82/27834 sayılı bayilik lisansı 
sahibi Alinda Petrol Ürünleri Nakliyat Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler 
Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) bendine aykırı olarak, 
TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen 14/03/2011 tarihli M-11/673 numaralı analiz raporu ile tespit edildiği üzere ilgili 



teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmek suretiyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) 
bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen “4 üncü madde hükümlerinin ihlali” fiilini işlediği anlaşıldığından, Alinda Petrol 
Ürünleri Nakliyat Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci 
fıkrasının (b) bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 26 ncı maddesi ile “Petrol Piyasası Kanunun 19 
uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca 61.638.- TL idari para cezası 
uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 61.638.-TL (Atmışbirbinaltıyüzotuzsekiz 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 
TR00158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma 
hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda 
kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil 
edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

511/33/1-1 
————— 

Kurul’un 12/10/2011 tarihli ve 3458/91 sayılı kararı ile 14.06.2010 tarih ve BAY/939-82/27834 (iptal) sayılı bayilik 
lisansı sahibi Alinda Petrol Ürünleri Nakliyat Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, sahibi bulunduğu istasyonda 
26.03.2011 tarihinde yapılan denetimde gizli düzenek bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci 
ve dokuzuncu fıkraları ve 4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci 
maddesinin (e) bendi ile 18 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Petrol 
Piyasasında Yapılacak Denetimler İle ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın yazılı savunmanızın 
alınmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, akdi taktirde 
süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 
olunur. 

511/34/1-1 
————— 

Kurulun 20/10/2011 tarihli ve 3470-75 sayılı Kararı ile; Beşminare Turizm Taşımacılık Petrol Gıda İnşaat Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi’nin E-90 Karayolu Adana yolu üzeri 40.km Akçakent Kasabası Mevkii Pafta No:12 Parsel No:1632 
Merkez / Aksaray adresinde faaliyet gösteren istasyonunda 24/07/2011 tarihinde yapılan denetimde, 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Lisanslarda Asgari Olarak 
Yer Alacak Hususlar” başlıklı 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı olarak gizli tankın piyasa faaliyetine konu edildiği tespit 
edildiğinden, yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

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

511/37/1-1 
————— 

Kurulun 20/10/2011 tarihli ve 3470-76 sayılı Kararı ile; Beşminare Turizm Taşımacılık Petrol Gıda İnşaat Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi’nin E-90 Karayolu Adana yolu üzeri 40.km Akçakent Kasabası Mevkii Pafta No:12 Parsel No:1632 
Merkez / Aksaray adresinde faaliyet gösteren istasyonunda 24/07/2011 tarihinde yapılan denetimde, 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına, Petrol 
Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 
aynı Yönetmeliğin 7 inci maddesinin (d) ve (f) bentlerine ve akaryakıta tağşişe yarayan ürün karıştırmak suretiyle yine 
Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) 
bendine aykırı olarak marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemede yer alan özelliklere aykırı ve akaryakıta tağşişe 
yarayan ürün karıştırıldığı 15/08/2011 tarihli M-11/2082 numaralı analiz raporu ile tespit edildiğinden, yazılı savunmasının 
alınması kararlaştırılmıştır. 

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

511/38/1-1 
————— 

01/11/2011 tarihli ve 3488-147 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile Ankara Karayolu 27.Km Merkez 
(J25c-3d Pafta - 939 Parsel) / ESKİŞEHİR adresinde faaliyet göstermiş olan 17/04/2009 tarihli ve BAY/939-82/25907 sayılı 



istasyonlu bayilik lisansı sahibi Bekiroğlu Petrol Uluslararası Taşımacılık Turizm Gıda İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited 
Şirketi’nin TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen 13305, 13306 sayılı analiz raporlarına göre, gerekli şart ve seviyede 
ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eyleminin yanı sıra numunelere ağır ürün 
karıştırarak tağşiş etmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 
inci maddesinin dördüncü fıkrası ile 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 
inci maddesinin (e) bendi, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 
üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, söz konusu 
Şirket hakkında, 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) 
numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 
Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 686.784-TL tutarında idari para cezasının 5015 sayılı Kanunun dördüncü 
fıkrası gereği 137.356-TL idari para cezası olarak uygulanmasına karar verilmiştir. 

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

511/39/1-1 
————— 

Kurulun 26/10/2011 tarih ve 3480/102 sayılı Kararı ile, Yazıçayır Köyü Makas Mevkii No:3 Kulu/ KONYA 
adresinde bulunan Hazal Nakliyat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 05/08/2010 tarihinde istasyonundan 
alınan numunenin ağır ve hafif ürün karıştırarak tağşiş etmek ile ilgili teknik düzenlemelere aykırı ve ulusal marker 
seviyesinin geçersiz çıkmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol 
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine, gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili 
teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eyleminin; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü 
fıkrasının (ı) bendine 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) aykırı hareket ettiği ve 
süresi içinde herhangi bir yazılı savunma sunmadığı anlaşıldığından, Hazal Nakliyat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı 
maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para 
Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 137.356.-TL. idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 137.356.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 
17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 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 Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma 
hakkınızın 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. 

511/40/1-1 
————— 

Kurulun 26/10/2011 tarih ve 3480/96 sayılı Kararı ile, Çamyüzü Mahallesi Mevlana Caddesi No:39 Altuntaş 
Kasabası Akşehir/KONYA adresinde bulunan Seyit Petrol Taşımacılık Plastik Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi’nin 11/02/2010 tarihinde istasyonundan alınan motorin numunesinin TÜBİTAK’ta yapılan analizi sonucunda 
düzenlenen M-10/653 numaralı analiz raporuna göre yeterli şart ve seviyede marker ihtiva etmeyen ve teknik düzenlemelere 
uygun olmayan akaryakıt ikmali yapmak suretiyle Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve 
Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendi ile 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) 
bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) 
ve (b) bentlerine ve aynı yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği ve süresi içinde yazılı savunma 
yapmadığı anlaşıldığından, Seyit Petrol Taşımacılık Plastik Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 
sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve 
“Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” 
hükümleri gereğince belirlenen 137.356.-TL. idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 137.356.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 
17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 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 Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma 
hakkınızın 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. 

511/41/1-1 
————— 

22/10/2009 tarihinde Yayan Petrol Madeni Yağlar Nakliyat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait 
istasyondan alınan motorin numunesinin yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermediği ve teknik düzenlemelere uygun 
olmadığı TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nin M-09/4632 sayılı raporu ile tespit edilmiştir. Ayrıca 01.10.2009 
tarihinde yapılan denetimde; Yayan Petrol Madeni Yağlar Nakliyat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin itirafı 
üzerine yapılan kazı çalışmalarında Yayan Petrol Madeni Yağlar Nakliyat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait 
istasyonda satışa hazır pompaya bağlı gizli yer altı tankının olduğu tespit edilmiştir. 

Konuları değerlendiren Kurul 26/10/2011 tarih ve 3480/99 sayılı Kararında, 22/10/2009 tarihinde alınan numuneye 
ilişkin olarak düzenlenen M-09/4632 sayılı analiz raporuna göre yeterli şart ve seviyede marker ihtiva etmeyen ve teknik 
düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali yapmak suretiyle Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü 
fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendi ile 5015 
sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü 
fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü 
fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine, 01/10/2009 tarihinde istasyonunda gizli 
yer altı tankı bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ile 4 üncü 
maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendi ile 18 inci 
maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı hareket ettiği ve süresi içinde yazılı savunma yapmadığı anlaşıldığından, 
Yayan Petrol Madeni Yağlar Nakliyat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu 
maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası 
Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince 
belirlenen 134.400.-TL. tutarında idari para cezası ve istasyonunda gizli yer altı tankı bulundurması nedeniyle 5015 sayılı 
Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 
Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 11.200-TL tutarında idari 
para cezası ve toplamda 145.600.-TL. uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 145.600.-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 (Şube Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 
5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma 
hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda 
kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil 
edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

511/42/1-1 
————— 

Kurul’un 11/11/2011 tarih ve 3496/31 sayılı Kararı ile Ömerli Mahallesi Armutlu Caddesi No:136/1 Ahılı/Kırıkkale 
adresinde faaliyet gösteren 14/01/2008 tarih ve BAY/939-82/23578 sayılı bayilik lisansı sahibi Pakoil Petrol Otomotiv 
Nakliye İnşaat Giyim Ticaret Limited Şirketi’nin, 17.04.2009 tarihinde yapılan tespitte, bağlı dağıtıcısı olan Starpet Garzan 
Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Anonim Şirketi haricinde 03/02/2005 tarih ve BAY/432-140/01070 sayılı bayilik lisansı sahibi 
Kim–Nak Nakliyat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nden akaryakıt ikmali yapmak suretiyle, Kanun’un 8 inci maddesinin 1 
inci fıkrasında düzenlenen “Bayiler, dağıtıcıları ile yapacakları tek elden satış sözleşmesine göre bayilik faaliyetlerini 
yürütürler.”hükmü ile 2 nci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen “Bayiler lisanslarının devamı süresince; Bayisi olduğu 
dağıtıcı haricinde diğer dağıtıcı ve onların bayilerinden akaryakıt ikmali yapılmaması, …ile yükümlüdür.” hükmüne aykırı 
hareket ettiği, tarımsal amaçlı satış tankeri olarak lisansına derç ettirmediği 60 SA 422 plakalı tanker ile 17.04.2009 tarihinde 
sahip olduğu lisansın verdiği haklar dışında tarımsal amaçlı olarak kullanmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 
üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası 
yanında, 37 nci maddesinin ikinci fıkrası ve 38 inci maddesinin (b) bendine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından anılan tüzel 
kişi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde belirtilen 
“…8 inci maddenin ihlali” fiili nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ve aynı 



maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para 
Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 134.400,-TL, Kanun’un 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) 
bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen “Sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi” fiili 
nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol 
Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri 
gereğince belirlenen 56.000,-TL olmak üzere toplamda 190.400,TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 
verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 190.400,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde 
Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 
2300 32 numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma 
hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda 
kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil 
edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  

511/43/1-1 
————— 

Kurul’un 11/11/2011 tarih ve 3496/30 sayılı Kararı ile Ömerli Mahallesi Armutlu Caddesi No:136/1 Ahılı/Kırıkkale 
adresinde faaliyet gösteren 14/01/2008 tarih ve BAY/939-82/23578 sayılı bayilik lisansı sahibi Pakoil Petrol Otomotiv 
Nakliye İnşaat Giyim Ticaret Limited Şirketi’nin, TÜBİTAK MAM’ın 20/01/2010 tarihli ve M-09/4037 sayılı raporu ile 
yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında 
Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendine; teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi 
nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü 
maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci 
maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği, 
bağlı dağıtıcınız haricinde 71 DC 663 plakalı bir tanker aracılığıyla akaryakıt ikmali yapmak suretiyle, Kanun’un 8 inci 
maddesinin 1 inci fıkrasında düzenlenen “Bayiler, dağıtıcıları ile yapacakları tek elden satış sözleşmesine göre bayilik 
faaliyetlerini yürütürler.”hükmü ile 2 nci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen “Bayiler lisanslarının devamı süresince; Bayisi 
olduğu dağıtıcı haricinde diğer dağıtıcı ve onların bayilerinden akaryakıt ikmali yapılmaması, …ile yükümlüdür.” hükmüne 
aykırı hareket ettiği anlaşıldığından anılan tüzel kişi hakkında, ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı 
akaryakıt ikmali nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ve aynı maddenin dördüncü 
fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezalan Hakkında Tebliğ 
hükümleri gereğince belirlenen 134.400,-TL, Kanun’un 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt 
bendinde belirtilen “…8 inci maddenin ihlali” fiili nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) 
bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında 
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 134.400,-TL olmak üzere toplamda 268.800,TL 
tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 268.800,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde 
Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 
2300 32 numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma 
hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda 
kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil 
edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

511/44/1-1 
————— 

Kurul’un 01/11/2011 tarih ve 3488/164 sayılı Kararı ile Seymen Köyü Silivri/İstanbul adresinde faaliyet gösteren 
21/12/2004 tarih ve BAY/399-62/00418 sayılı bayilik lisansı sahibi Soydan Turizm Petrol Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, 
11.02.2009 tarihinde yapılan tespitte, Kırşehir ilinde bulunan birtakım akaryakıt istasyonlarına akaryakıt ikmal etmek 
suretiyle, lisansı ile tanınan hakların dışına çıkarak, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 4 üncü maddesinin birinci ve 
ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı hareket ettiği ve lisans 
sahibinin ilgili mevzuatta belirlenen yasal süre içerisinde yazılı savunmada bulunmadığı anlaşıldığından, Soydan Turizm 



Petrol Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında 5015 sayılı Kanun’un 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) 
numaralı alt bendinde belirtilen “Sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi” fiili nedeniyle, 5015 sayılı 
Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 
uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 56.000,-
TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 56.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 
nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar 
Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 
numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı 
olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen 
Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 
tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi 
hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

511/45/1-1 
————— 

Kurul’un 01/11/2011 tarih ve 3488/42 sayılı Kararı ile Kırıkkale-Samsun Karayolu 45.Km Büyükyağlı Kasabası 
Delice/Kırıkkale adresinde faaliyet gösteren 13/03/2007 tarih ve BAY/939-82/21601 sayılı bayilik lisansı sahibi Esinpet 
Petrol Ürünleri Turizm Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, bağlı dağıtıcısı olan Pet-Line Petrol 
Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi haricinde 19/03/2005 tarih ve BAY/459-506/06579 sayılı bayilik lisansı sahibi Gürbüzler 
Otomotiv ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden akaryakıt ikmali yapmak suretiyle, 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanunu’nun 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasında düzenlenen “Bayiler, dağıtıcıları ile yapacakları tek elden satış 
sözleşmesine göre bayilik faaliyetlerini yürütürler.”hükmü ile 2 nci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen “Bayiler lisanslarının 
devamı süresince; Bayisi olduğu dağıtıcı haricinde diğer dağıtıcı ve onların bayilerinden akaryakıt ikmali yapılmaması, …ile 
yükümlüdür.” hükmüne aykırı hareket ettiği anlaşıldığından anılan tüzel kişi hakkında, 5015 sayılı Kanun’un 19 uncu 
maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde belirtilen “…8 inci maddenin ihlali” fiili nedeniyle, 5015 
sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası 
Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 
belirlenen 134.400,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 134.400,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde 
Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 
2300 32 numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma 
hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda 
kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil 
edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

511/46/1-1 

 


