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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
 

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

30.11.2015 tarihinde yapılan denetimlerde, “E-90 Karayolu Karasu Mevkii, Aksaray” adresinde, faaliyet gösteren 

(lisansı 25.05.2017 tarihinde sonlandırılan) 25.05.2005 tarihli ve BAY/490-104/11442 sayılı bayilik lisansı sahibi Aksaray 

Aksüt Süt Mamülleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin işlettiği akaryakıt istasyonunda istasyon otomasyon sistemine 

müdahale ederek devre dışı bıraktığının tespit edilmesi nedeniyle, 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 lisans sahibi nezdinde 20.07.2018 tarihli ve 35279 sayılı Başkanlık Olur’u 

kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Bu kapsamda soruşturma sonucu düzenlenen 06/08/2018-1141 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi 

gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen Şirketin kapanmış olması ve vergi numarasına göre 

Gelir İdaresi Başkanlığından ve Ticari Sicil Gazetesindeki sorgulamalarda da adresin “Fevzi Çakmak Mahallesi No: 100, 

Yavuzeli GAZİANTEP” olduğu başkaca bir iletişim adresinin bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) 

No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde 

gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı ve hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

8144/1/1-1 

————— 

26.02.2016 tarihinde yapılan denetimlerde “E-90 Karayolu Karasu Mevkii, Aksaray” adresinde, dağıtıcısı Tekoil Petrol 

Ürünleri Madeni Yağ Taşımacılık Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin bayisi olarak faaliyet gösteren (lisansı 

25.05.2017 tarihinde sonlandırılan) 25.05.2005 tarihli ve BAY/490-104/11442 sayılı bayilik lisansı sahibi Aksaray Aksüt 

Süt Mamülleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin işlettiği akaryakıt istasyonunda kurulu bulunan otomasyon sistemine 

yansımayan tank dolumlarının olmasının, yanı sıra, Aksaray Aksüt Süt Mamülleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 

işlettiği akaryakıt istasyonunda, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmalinde bulunmasının, öte yandan, 17.01.2013 tarihli ve 

DAĞ/4241-1/32067 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Tekoil Petrol Ürünleri Madeni Yağ Taşımacılık Pazarlama Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi’nin tescilli markası altında faaliyet gösteren bayisi Aksaray Aksüt Süt Mamülleri Sanayi Ve Ticaret Limited 

Şirketi’nin işlettiği akaryakıt istasyonunda kurulu bulunan otomasyon sistemine yansımayan tank dolumları ile akaryakıt 

istasyonundaki kayıt dışı ikmali Kuruma bildirimde bulunmamasının, ayrıca, Tekoil Petrol Ürünleri Madeni Yağ Taşımacılık 

Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin bayisine ait tesiste kurumsal kimlik çalışmalarını yasal süresi içerisinde 

tamamlamamasının tespit edilmesi nedeniyle, 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 lisans sahipleri nezdinde 20.07.2018 tarihli ve 35281 sayılı Başkanlık Olur’u kapsamında 

soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Bu kapsamda soruşturma sonucu düzenlenen 06/08/2018-1142 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi 

gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen Şirketin kapanmış olması ve vergi numarasına göre 

Gelir İdaresi Başkanlığından ve Ticari Sicil Gazetesindeki sorgulamalarda da adresin “Fevzi Çakmak Mahallesi No: 100, 

Yavuzeli GAZİANTEP” olduğu başkaca bir iletişim adresinin bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) 

No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde 

gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı ve hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

8144/2/1-1 

————— 

Kurumun 19/07/2018 tarihli ve 35048 sayılı Başkanlık Oluru ile; 

5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında 

Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci 

maddesi hükümleri uyarınca, “Yazıpınar Mahallesi Şehit Ercan Caddesi No: 10 Gölyaka/Düzce" adresinde mukim, LPG-

BAY/941-54/15758 sayılı otogaz bayilik lisansına sahip Alım-tur Turizm Nakliye İnşaat Gıda Tarım Emlak Tekstil Ticaret ve 

Sanayi Limited Şirketi'ne ait tesiste 28.07.2015 tarihinde yapılan denetimde, tesiste LPG tüp dolumuna yarayan aparat/teçhizat 

bulundurulduğunun tespit edilmesi gerekçesiyle ilgili hakkında yapılan soruşturma sonucu tanzim edilen 20/07/2018-1098 

sayılı Soruşturma Raporu, aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgiliye gönderilmesine 

rağmen tebliğ edilememiştir. 



Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde 

gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

8144/3/1-1 

————— 

Konya Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığınca, Aksaray Vergi Dairesi 

Müdürlüğünün 130476507 Vergi Kimlik numaralı mükellefi olan ve "Altınkaya Köyü Kale Mevkii Asma Küme Evleri, No: 

33 AKSARAY" adresinde faaliyet gösteren (Bayilik Lisansı 15.06.2017 tarihinde sonlandırılan) 20.02.2015 tarihli ve 

BAY/939-82/35240 sayılı bayilik lisansı sahibi Bağday Petrol Nakliyat İnşaat Gıda Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi'nin 2016-2017 yılları hesap dönemine ilişkin düzenlenen 20.10.2017tarihli ve 2017-A-1220/51 sayılı Vergi Tekniği 

Raporunda Bağday Petrol Nakliyat İnşaat Gıda Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin; 2016 yılı hesap döneminde 

523.091,22 litre motorini belgesiz olarak temin ettiğinin, 2017 yılı hesap döneminde 557.384,09 litre motorini belgesiz olarak 

temin ettiğinin tespit edilmiş olması nedeniyle, 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 lisans sahipleri nezdinde 22.06.2018 tarihli ve 30394 sayılı Başkanlık Olur’u kapsamında 

soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Bu kapsamda soruşturma sonucu düzenlenen 27/06/2018-1003 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi 

gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen Şirketin kapanmış olması ve vergi numarasına göre 

Gelir İdaresi Başkanlığından ve Ticari Sicil Gazetesindeki sorgulamalarda da adresin “Fevzi Çakmak Mahallesi No: 100, 

Yavuzeli GAZİANTEP” olduğu başkaca bir iletişim adresinin bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) 

No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde 

gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı ve hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

8144/4/1-1 

————— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 26.07.2018 tarihli ve 7983-78 sayılı kararı ile, 1700299017 vergi numaralı 

LPG-BAY/941-54/11987 noluotogaz bayilik lisansı sahibi Bil-Seç Petrol Tekstil ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi 

tarafından işletilen LPG otogaz istasyonunda 27.08.2015 tarihinde yapılan denetimde istasyonda sorumlu müdür belgesine 

sahip sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu firma hakkında 83.839,-TL tutarında idari para 

cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen lisans sahibinin mevcut adresine 

(Kahramanmaraş Yolu Üzeri Yolboyu Köyü Bitişiği (Parsel:503) Pazarcık Kahramanmaraş) gönderilmesine rağmen ilgilisine 

tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, 83.839,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler 

Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncıfıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler 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 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. 

8144/5/1-1 

————— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 16.08.2018 tarihli ve 8023-17 sayılı kararı ile, 4370045861 vergi numaralı 

LPG-BAY/700-58/01252 noluotogaz bayilik lisansı sahibi Güngör Petrol Nakliyat ve Süt Ürünleri Ticaret Pazarlama Limited 

Şirketi tarafından işletilen LPG otogaz istasyonunda 08.09.2015 tarihinde yapılan denetimde istasyonda sorumlu müdür 

belgesine sahip sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu firma hakkında 83.839,-TL tutarında 

idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen lisans sahibinin mevcut adresine 

(Fevzi Çakmak Mah. 100 Yavuzeli Gaziantep) gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade 

edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, 83.839,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler 

Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncıfıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler 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 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. 

8144/6/1-1 

————— 

09/08/2018 tarihli ve 38468 sayılı Başkanlık Oluru ile Terazidere Mah. Ata Sok. No:9/3-4 Bayrampaşa İstanbul 

adresinde faaliyet gösteren 25.02.2013 tarihli ve BAY/939-82/32198 sayılı bayilik lisansı sahibi Kirazca Akaryakıt Nakliyat 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda; 

a) 04.08.2016 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere otomasyon sistemine müdahale edilmesi ile otomasyon 

sisteminin doğru ve sağlıklı veriler içermemesi sebebiyle lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet göstererek 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 ncifıkraları, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin 1 

inci ve 2 nci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin (2) ncifıkrasının (a), (b), (c) bendine aykırı hareket 

ettiği, 

b) 04.08.2016 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere otomasyon sistemi, dağıtıcısı tarafından gönderilen 

faturalar ve istasyonunun ödeme kaydedici cihaz mali hafıza raporlarından anlaşıldığı üzere istasyonunda menşei belli olmayan 

akaryakıt bulundurması nedeniyle dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği dolayısıyla lisansın tanımış olduğu haklar dışında 

faaliyet göstererek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve 8 inci maddesinin 

ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği, 

c) 26.12.2016 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı veriler 

içermemesi ve Kuruma gönderilen veriler ile sahada tespit edilen veriler arasında tutarsızlık bulunması sebebiyle lisansı ile 

tanınan haklar dışında faaliyet göstererek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları, 

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci 

maddesinin (2) nci fıkrasının (a), (b), (c) bendine aykırı hareket ettiği, 

d) 26.12.2016 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere Kadooğlu Petrolcülük Taşımacılık Ticaret Sanayi 

İthalat Ve İhracat Anonim Şirketi tarafından Mahmutbey Mahallesi İnönü Caddesi No:105A ( Ada:2328, Pafta:246DS3C, 

Parsel:1) Bağcılar İstanbul adresinde faaliyet gösteren 19.01.2015 tarihli ve BAY/939-82/35100 sayılı bayilik lisansı sahibi 

Onur Petrolcülük Limited Şirketi adına fatura edilmiş akaryakıtı alması nedeniyle dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği 

dolayısıyla lisansın tanımış olduğu haklar dışında faaliyet göstererek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 

birinci ve ikinci fıkraları ve 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci 

maddesinin (d) bendine aykırı hareket 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 Kirazca Akaryakıt Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar 

verilmiş, mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak 

durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi ve yürütülen 

soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 29.08.2018 tarihli ve 1199 sayılı Soruşturma Raporu 

yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi 

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

8144/7/1-1 

————— 

Kurul 28/06/2018 tarihli ve 7936-20 sayılı Kararı ile Ömerli Mahallesi Şile Yolu Cad. No 9 Daire 1 Çekmeköy İstanbul 

adresinde faaliyet gösteren 18.09.2015 tarihli ve BAY/939-82/35984 sayılı bayilik lisansı sahibi Uspark Enerji Akaryakıt Gıda 

İnşaat İletişim Nakliye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 14.04.2016 tarihinde yapılan denetimde 

ve Kurumda bulunan verilerin incelenmesi sonucunda tespit edildiği üzere otomasyon sisteminin çalışmaması, otomasyon 

sistemi çalışmamasına rağmen satış yapması ile ilgili olarak 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 Uspark Enerji Akaryakıt Gıda İnşaat İletişim Nakliye Sanayi Ve Ticaret 

Anonim Şirketi hakkında 26.03.2018 tarihli ve 15029 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonrasında 

düzenlenen 02.04.2018 tarihli ve 518 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; 

mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin 

veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda süresinde savunma 

yapmayan Uspark Enerji Akaryakıt Gıda İnşaat İletişim Nakliye Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (f) bendi ve Petrol Piyasası 



Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2016 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 

84.575,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 84.575,-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 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 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 edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca 

ilanen tebliğ edilir. 

8144/8/1-1 

————— 

Kurul 26.07.2018 tarihli ve 7983-47 sayılı Kararı ile “Esentepe Mahallesi Cevizli E5 Güney Yanyol No: 25/94 

Soğanlık Kartal İstanbul” adresinde faaliyet gösteren 20.09.2012 tarihli ve DAG/4030-1/31527 (24.03.2016 tarihli ve 6172-18 

sayılı Kurul Kararı ile lisansı iptal edilmiştir.) sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi'nin 

bayisi Kaya Tur Petrol Ürünleri inşaat Taşımacılık Otomotiv Dağıtım Pazarlama Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi'nin 

istasyonunda 02.12.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere gaz yağı tankını otomasyon sistemine bağlamaması, 

otomasyon sisteminin doğru ve sıhhatli çalışmasını sağlamaması, kontrol görevini gerektiği gibi yerine getirmemesi, mevcut 

olumsuzlukları zamanında tespit edip Kuruma bildirmemesi ile ilgili olarak 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 Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi 

hakkında 17.11.2017 tarihli ve 48780 sayılı Başkanlık Olur'u kapsamında hazırlanan 21.11.2017 tarihli ve 1454 sayılı 

Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde 

giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı 

uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda süresinde savunma yapmayan Jooil Akaryakıt 

Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı 

alt bendi ve "Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" 

uyarınca belirlenen 972.717,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 972.717,-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 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 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 edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca 

ilanen tebliğ edilir. 

8144/9/1-1 

————— 

Kurul 26.07.2018 tarihli ve 7983-45 sayılı Kararı ile “Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı 

3B/2 Beylikdüzü İstanbul” adresinde faaliyet gösteren 25.11.2013 tarihli ve BAY/939-82/33457 sayılı (24.10.2017 tarih ve 

Başkanlık Olur'u ile lisans sonlandırılmıştır.) bayilik lisansı sahibi Kaya Tur Petrol Ürünleri İnşaat Taşımacılık Otomotiv 

Dağıtım Pazarlama Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi'nin akaryakıt istasyonunda 02.12.2015 tarihinde yapılan denetimde 

tespit edildiği üzere; gazyağı tankından otomasyon sistemine bağlı olmayan seyyar aktarım düzeneği ile satış yapmasının ve 

01.08.2015-31.12.2015 tarihleri arasındaki otomasyon verilerinden gaz yağı ve motorin verilerinin tamamına yakınının sağlıklı 

olmaması, dağıtıcının haricinde Naz Ege Petrol Ürünleri inşaat Turizm Gıda Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti.'nden 30.11.2015 

tarihli ve Seri A50002 sayılı irsaliyeli fatura ile akaryakıt satın alması ile ilgili olarak 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 Kaya Tur Petrol Ürünleri İnşaat Taşımacılık Otomotiv 

Dağıtım Pazarlama Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında 17.11.2017 tarihli ve 48780 sayılı Başkanlık Olur'u 

kapsamında hazırlanan 21.11.2017 tarihli ve 1454 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca 

değerlendirilmiş olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak 

durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda 

süresinde savunma yapmayan Kaya Tur Petrol Ürünleri İnşaat Taşımacılık Otomotiv Dağıtım Pazarlama Sanayi İç ve Dış 



Ticaret Limited Şirketi hakkında gazyağı tankından otomasyon sistemine bağlı olmayan seyyar aktarım düzeneği ile satış 

yapması ve 01.08.2015-31.12.2015 tarihleri arasındaki otomasyon verilerinden gaz yağı ve motorin verilerinin tamamına 

yakınının sağlıklı olmamasına rağmen akaryakıt satışı yapması eylemlerinde bulunarak lisansın tanımış olduğu haklar dışında 

faaliyet göstermesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun     19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) numaralı 

bendinin (2) numaralı alt bendi ve 19 uncu maddenin ikinci fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi 

Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 80.106,-TL, dağıtıcısı haricinde 

akaryakıt ikmal yapmak suretiyle lisansın tanımış olduğu haklar dışında faaliyet göstermesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) numaralı bendinin (2) numaralı alt bendi ve 19 uncu maddenin 

ikinci fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 

Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 80.106,-TL olmak üzere toplamda 160.212,-TL tutarında idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 160.212,-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 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 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 edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca 

ilanen tebliğ edilir. 

8144/10/1-1 

————— 

Kurul 09/08/2018 tarihli ve 8004-19 sayılı Kararı ile, Yeni Yalova Yolu 6. Km. Panayır Köyü Kavşağı Merkez Bursa 

adresinde mukim 27.07.2010 tarihli ve BAY/939-82/28053 sayılı bayilik lisansı sahibi Özaydınlar Otomotiv Tekstil Turizm 

Gıda İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 06.08.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit 

edildiği üzere lisansın verdiği haklar dışında faaliyet göstererek kurulu lisanslı tesisini Kurul izni almadan Göksupet Petrol 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne kullandırması ile ilgili olarak 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 Özaydınlar Otomotiv Tekstil Turizm Gıda İthalat İhracat 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 07.12.2017 tarihli ve 51902 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma 

sonrasında düzenlenen 12.12.2017 tarihli ve 1647 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca 

değerlendirilmiş olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak 

durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda 

süresinde savunma yapmayan Özaydınlar Otomotiv Tekstil Turizm Gıda İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 

hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 

(f) bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ 

gereğince belirlenen 80.106,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 80.106,-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 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 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 edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca 

ilanen tebliğ edilir. 

8144/11/1-1 

————— 

07/08/2018 tarihli ve 37988 sayılı Başkanlık Oluru ile Mahkeme Kararı ile 02.05.2013 tarihli ve 4390/110 sayılı Kurul 

Kararı ile uygulanan idari para cezasının iptali çerçevesinde, Semerciler Mah. Dr. Nuri Bayar Sok. No:28 K:5 D:18 Adapazarı 

SAKARYA adresinde mukim 28.03.2011 tarihli ve BAY/939-82/29205 sayılı bayilik lisansı sahibi Hazar Petrol Madeni Yağ 

Gıda Nakliyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin TÜBİTAK MAM’dayapılan analiz neticesinde düzenlenen 

23.03.2012 tarihli ve 1220P00176001, 1220P00176002 sayılı analiz raporlarından numunelerin yağ ve solvent özelliği 

gösterdiğinin anlaşılması sebebiyle sahibi bulunduğu istasyonda 13.02.2012 tarihi itibariyle tağşiş ve/veya hile amacıyla 

akaryakıta katılabilecek ürün bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının 



(b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket 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 Hazar Petrol 

Madeni Yağ Gıda Nakliyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, 

mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin 

veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi ve yürütülen soruşturma sonucu 

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 29.08.2018 tarihli ve 1197 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma 

alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi 

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

8144/12/1-1 

————— 

09/08/2018 tarihli ve 38468 sayılı Başkanlık Oluru ile Mahmutbey Mah/Semt İnönü Cad. No:105/A Bağcılar 

İSTANBUL adresinde mukim, 19.01.2015 tarihli ve BAY/939-82/35100 sayılı bayilik lisansı sahibi Onur Petrolcülük Limited 

Şirketi’nin denetim tarihi 04.08.2016 itibariyle yeniden satış amaçlı akaryakıt satması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 4 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (g) 

bendine aykırı hareket 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 Onur Petrolcülük Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, 

mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin 

veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi ve yürütülen soruşturma sonucu 

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 29.08.2018 tarihli ve 1199 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma 

alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi 

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

8144/13/1-1 

————— 

Başkent Doğal Gaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin sertifikalı firmalarından Mehmet Tekin-Tekin 

Mühendislik Firmasının sertifikasız bir firmanın imal etmiş olduğu iç tesisat için proje onay/kontrol işlemlerini yürütmesinin 

mevzuata aykırılık teşkil ettiği değerlendirilerek, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki 

durumunun tespiti amacıyla 05/04/2018 tarih ve 17228 sayılı Başkanlık Oluru ile açılmış bulunan soruşturma kapsamında 

hazırlanan 13/04/2018 tarih ve 573 sayılı Soruşturma Raporunda yer alan hususlar ve Denetim Dairesi Başkanlığının görüşleri 

Kurul tarafından değerlendirilmiş olup; Mehmet Tekin-Tekin Mühendislik Firmasının, sertifikasız bir firmanın imal etmiş 

olduğu iç tesisat için proje onay/kontrol işlemlerini yürütmesinin Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri 

Yönetmeliğinin 37 nci maddesinin birinci fıkrasına, Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci 

fıkrasının (f) bendine aykırılık teşkil ettiği, sertifika sahibinin yazılı savunma sunmadığı, mevzuata aykırı durumun halihazırda 

giderilmiş olduğu anlaşıldığından 26/07/2018 tarih ve 7983/24 sayılı Kurul Kararı ile mezkur kişinin bundan böyle mevzuata 

uygun hareket etmesi için, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası ve Doğal Gaz 

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

Yönetmeliğin 21 inci maddesi uyarınca ihtar edilerek hakkındaki soruşturmanın sonlandırılmasına, karar verilmiş olduğu 7201 

sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 


