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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

15.10.2014 tarih BAY/939-82/34761 sayılı istasyonlu bayilik lisansı (25.10.2016 tarihli 40250 sayılı kararla 

sonlandırılmıştır) sahibi Netler Petrol Turizm İnşaat Otomotiv Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt 

istasyonunda 10/09/2015 tarihinde yapılan denetimlerde; otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmadığının tespit 

edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin 

2 nci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği ve süresi içerisinde yazılı savunma gönderilmediği anlaşıldığından Netler Petrol Turizm 

İnşaat Otomotiv Ticaret Limited Şirketi hakkında; 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası ve 5015 Sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 

80.106-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş ve bu yöndeki 26/04/2017 tarihli ve 7050-43 sayılı Kurul 

Kararı ilgilisine (Orhangazi-Bursa Yolu Üzeri 2. km, Çeltikçi Köyü Altı Orhangazi Bursa ve Altıntepsi Mah/Semt Yahya 

Kemal Cad. Kapı No 93 -6 Daire No 1 Bayrampaşa İstanbul adreslerine) gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

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, tebellüğ tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası 

Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı 

hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın bildirim 

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

konusu idari para cezasının tebellüğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde 

%25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre 

içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası 

uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

6225/1/1-1 

————— 

Ostim Vergi Dairesinin 3420326700 sayılı mükellefi Zirve Grup Petrol Ür. Hırd. İnş. Mad. Yağ Paz. Tic. Ltd. 

Şti.’nin, 26/09/2014 tarih 2014-A-1162/28 sayılı Vergi Tekniği Raporunda tespit edildiği üzere 2010-2011-2012 yıllarında 

lisanssız dağıtım faaliyetinde bulunduğunun tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (b) 

bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına aykırılık teşkil ettiği ve süresi 

içerisinde yazılı savunma gönderilmediği anlaşıldığından Zirve Grup Petrol Ür. Hırd. İnş. Mad. Yağ Paz. Tic. Ltd. Şti. 

hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendi ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 

Uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 815.555-TL tutarında 

idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş ve bu yöndeki 24/05/2017tarihli ve 7094-50 sayılı Kurul Kararı ilgilisine 

(Erciyes İşyerleri 10. Cadde Kapı No:104 Yenimahalle Ankara) gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 815.555-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 

17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası 

Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı 

hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın bildirim 

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

konusu idari para cezasının tebellüğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde 

%25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre 

içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası 

uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

6225/2/1-1 

————— 

“Samsun Yolu 47.Km. Arpaç Mevkii Elmadağ / ANKARA” adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda 04/02/2008 tarih 

ve BAY/939-82/23756 numaralı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Zümrüt Akaryakıt Dağıtım Gıda Tekstil Nakliyat 

İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin lisansına konu akaryakıt istasyonunda 30/07/2012 tarihinde yapılan 

denetimlerde tespit edilen hususlara ilişkin olarak, Zümrüt Akaryakıt Dağıtım Gıda Tekstil Nakliyat İnşaat Turizm Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi’nin, lisansına konu akaryakıt istasyonunda tağşiş/hile amacıyla akaryakıta karıştırılabilecek ürün 

bulundurarak 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, İstasyon otomasyon sistemine müdahale ederek 1240 sayılı 

Kurul Kararının 5 inci maddesi hükümleri ile 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine 

aykırı hareket ettiği, “Samsun Yolu 47.Km. Arpaç Mevkii Elmadağ / ANKARA” adresindeki akaryakıt istasyonu içerisinde 



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 ve süresi içerisinde yazılı savunma gönderilmediği anlaşıldığından Zümrüt Akaryakıt Dağıtım 

Gıda Tekstil Nakliyat İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında istasyonunda tağşiş/hile amacıyla akaryakıta 

karıştırılabilecek ürün bulundurması sebebiyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) 

numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 

Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 815.555-TL tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası 

hükümleri gereği 163.111-TL olarak uygulanması, istasyon otomasyon sistemine müdahale etmesi sebebiyle, 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 

19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 339.814-TL 

tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri gereği 67.962-TL olarak uygulanması, akaryakıt 

istasyonunda gizli yer altı düzenek ve tertibatı bulundurması sebebiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 

maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 

2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 67.962-TL tutarındaki idari para cezasının 

aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri gereği 13.592-TL olarak uygulanması ile toplamda 244.665-TL idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiş ve bu yöndeki 24/05/2017 tarihli ve 7094-5 sayılı Kurul Kararı ilgilisine (Samsun Yolu 47. 

Km. ArpaçMevkii Elmadağ Ankara adresine) gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 244.665-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 

17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası 

Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı 

hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın bildirim 

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

konusu idari para cezasının tebellüğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde 

%25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre 

içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası 

uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

6225/3/1-1 

————— 

Kurulun 23/11/2016 tarihli ve 6615-42 sayılı Kararı ile “14 Kasım Mahallesi Nihat Polat Caddesi No:1 IĞDIR” 

adresinde faaliyet göstermek üzere 10/03/2005 tarih ve BAY/450-46/02033 sayılı istasyonlu bayilik lisansı alan (20/06/2012 

tarihinde sona erdirilmiştir.) Ahmet AKYOL-Akyol Petrol’ün “14 Kasım Mahallesi Nihat Polat Caddesi No:1 IĞDIR” 

adresinde kurulu tesisinde 12/12/2011 günü yapılan denetimde alınan numunenin TÜBİTAK’ta yapılan analizi sonucunda 

düzenlenen M-11/3727 numaralı motorin muayene raporuna göre yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermemesi ve ilgili 

teknik düzenlemelere aykırı olmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi 

ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci 

maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine, aykırılık teşkil ettiği 

değerlendirildiğinden, Ankara 12. İdare Mahkemesinin E.2016/1367 sayılı kararında belirtilen gerekçe çerçevesinde, konunun 

detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun 

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 Ahmet AKYOL-Akyol Petrol hakkında doğrudan 

soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu 

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 29/05/2017 tarihli ve 684 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. 

6225/4/1-1 

————— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 02.05.2017 tarihli ve 20124 sayılı Başkanlık Olur'u ile 13.08.2015 tarihli ve 

DAĞ/5729-3/35880 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Tripet Petrolcülük Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin uzaktan erişim 

sistemini Kuruma açma yükümlülüğünü yerine getirmediği ve bu suretle mezkur lisans sahibince, 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası ve aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası 

Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve Kurumun sisteme erişimin sağlanabilmesi için yürürlüğe 

giren 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümlerine aykırılık teşkil ettiği 

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunuzun 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 hakkında soruşturma açılmasına karar verilmiş olup, lisans sahibi nezdinde düzenlenen 12.05.2017-598 sayılı 

Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere usulüne uygun olarak 15.05.2017 tarih ve 24476 sayılı tebligat yazımızla adı 

geçen lisans sahibinin adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı 

savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde 

gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ 

olunur. 

6225/5/1-1 

————— 

Kurumun 10/04/2017 tarihli ve 16907 evrak numaralı Başkanlık Makamı 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, 16/03/2006 

tarihli ve LPG-BAY/691- 99/01108 sayılı LPG otogaz bayilik lisans numarasıyla faaliyet göstermekte olan 

Mustafa ÖZTÜRK’e ait tesiste 07/05/2014 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, LPG Sorumlu Müdür Belgesi’nin 

ibraz edilememesi nedeniyle , yapılan soruşturma sonucu tanzim edilen 10/05/2017-576 sayılı Soruşturma Raporu, aynı 

Yönetmeliğin 22 nci maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine 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. 

6225/6/1-1 

————— 

Kurumun 18/04/2017 tarihli ve 18143 evrak numaralı Başkanlık Makamı 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, "Süleyman 

Demirel Bulvarı, Şelale Mahallesi No:103 Varsak/ANTALYA" adresinde faaliyet göstermek üzere, 25/02/2011 tarihinde 

alınan LPG-BAY/941-54/11304 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı 06/11/2015 tarihinde sonlandırılan Mirşah Petrol Turizm 

Taşımacılık İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait tesiste 05/05/2014 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği 

üzere, LPG Sorumlu Müdür Belgesi’nin ibraz edilememesi nedeniyle, yapılan soruşturma sonucu tanzim edilen 10/05/2017-

578 sayılı Soruşturma Raporu, aynı Yönetmeliğin 22 ncimaddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine 

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. 

6225/7/1-1 

————— 

Kurumun 20/04/2017 tarihli ve 18820 evrak numaralı Başkanlık Makamı 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, 

"Burunucu Mevkii E 24 Karayolu Kenarı Parsel:601Çakış Köyü Manavgat/ANTALYA" adresinde faaliyet göstermek üzere, 

28/05/2013 tarihinde alınan LPG-BAY/941-54/13880 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı 22/04/2015 tarihinde sonlandırılan 

Kanyon Petrol Ürünleri Otomotiv İnşaat Taşımacılık Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait tesiste 06/05/2014 

tarihinde yapılan denetimde, LPG Sorumlu Müdür Belgesi’nin ibraz edilememesi nedeniyle, yapılan soruşturma sonucu tanzim 

edilen 10/05/2017-580 sayılı Soruşturma Raporu, aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere 

ilgilisine 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. 

6225/8/1-1 

————— 

31/05/2017 tarihli ve 24537 sayılı Başkanlık Oluru ile Camikebir Mah. Başar Sok. No:7/2 GEYVE SAKARYA 

adresinde mukim 04.04.2012 tarihli ve MYĞ/3762-3/30781 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Akenerji Geri Dönüşüm Sanayi 

Ve Ticaret Limited Şirketi (Sakarya Geri Dönüşüm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi)’nin tesisinde 18.08.2014 tarihinde 

yapılan denetimde TÜBİTAK MAM’ın 23.09.2014 tarihli ve 9408 sayılı kimyasal içerik analiz raporuna göre P ve L üretim 

tanklarından alınan numunenin mineral yağ, bitkisel yağ ve motorin karışımından oluştuğunun belirlenmesi sebebiyle sahip 

olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet göstermesi, kapasite raporunda ve madeni yağ üretiminde yer almayan ürün ve 

karışımın tesiste bulunması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ile 2 inci 

fıkrasına, 3 üncü maddesinin 9 uncu fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 23 üncü ve 24 üncü maddelerine ve 

Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ’in 9 uncu maddesinin 2  nci fıkrası ile 11 inci 



maddesinin 1 inci fıkrasına 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 Akenerji Geri Dönüşüm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (Sakarya Geri 

Dönüşüm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi) hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde 

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

durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin bilinmesi ve yürütülen soruşturma sonucu 

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 05/06/2017 tarihli ve 718 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. 

6225/9/1-1 

————— 

24/02/2017 tarihli ve 9383 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında 27.08.2009 tarihli ve 2224/41 sayılı Kurul Kararının 

Danıştay 13. Dairesinin E.2010/4563, K.2013/1774 sayılı Mahkeme Kararında “savunma istem yazısının usule aykırı olarak 

tebliğ edilmesi” gerekçesi çerçevesinde iptal edilmesi nedeniyle İpekyolu üzeri No:78 Van adresinde mukim 21/03/2005 tarihli 

ve BAY/463-386/09021 sayılı bayilik lisansı sahibi Yalvaçlar Akaryakıt ve Taşımacılık Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited 

Şirketi (Yalvaçlar Akaryakıt Taşıma. İnş. Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti.)’nin Afyonkarahisar - Ankara 

Karayolu Alagüney Mevkii Bayat AFYONKARAHİSAR adresinde kurulu tesisini Kurul’un izni olmaksızın Başar Trans 

Petrol Ürünleri Nakliyat Mermer Maden İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne kullandırmak suretiyle, 5015 sayılı 

Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasındaki hükümler ile bayilik lisanslarının Genel Hükümler 

başlıklı birinci bölümünde yer alan hükmüne 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 Yalvaçlar Akaryakıt ve Taşımacılık Hizmetleri Sanayi 

Ticaret Limited Şirketi (Yalvaçlar Akaryakıt Taşıma. İnş. Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti.) 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 ihbar edilmesi ve 20 nci madde kapsamında 

ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 02/03/2017 tarihli ve 296 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. 

6225/10/1-1 

————— 

01/02/2017 tarihli ve 5671 sayılı Başkanlık Olur’u ile Gerdek Köyü (Ada: - , Pafta: - , Parsel:331) BOZOVA 

ŞANLIURFA adresinde faaliyet gösteren 09.03.2012 tarihli ve BAY/939-82/30691 sayılı bayilik lisansı sahibi Kazım Güneş - 

Yusuf Petrol’ün akaryakıt istasyonunda 17.09.2014 tarihli denetimde tespit edildiği üzere akaryakıt fiyat panosunda akaryakıt 

fiyatının ilan edilmemesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin 9 uncu fıkrası ve 5015 sayılı Petrol 

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

12 ncimaddesinin 3 üncü fıkrasına ve yine aynı yönetmeliğin "Fiyat İlanı" başlıklı 13 üncü maddesinin (a) bendine, dağıtıcısı 

ile ilgili belirtileri bulundurmamasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine aykırı olduğu 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 ve 12/01/2017 tarihli ve 6864-3 sayılı Kurul Kararı 

hükümleri uyarınca Kazım Güneş - Yusuf Petrol hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, Akaryakıt fiyat 

panosunda fiyat ilan edilmesi ve dağıtıcı ile ilgili belirtilerin bulunması gerekmekte olup aksi halde 5015 sayılı Kanunun "İdari 

yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Daire Başkanlığınca, 

hakkında soruşturma açılan gerçek veya tüzel kişiye başlatılan soruşturma bildirilerek, varsa ilgili mevzuat hükümlerine 

aykırılığın on beş günlük süre içinde giderilmesi gerektiği, aksi halde yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için 

durdurulabileceği veya lisansının doğrudan iptal edilebileceği…………." hükümlerinin uygulama alanı bulacağının ihbar 

edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 inci maddesi gereğince düzenlenen 17/02/2017 tarihli ve 239 

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. 

6225/11/1-1 



————— 

Kurul’un 13/04/2017 tarihli ve 7027-6 sayılı Kararı ile; 01/03/2012 tarihli ve DAĞ/3715-1/30655 sayılı dağıtıcı lisansı 

sahibi Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 03/02/2017 tarihli ve 5965 sayılı Başkanlık Oluru 

kapsamında yapılan soruşturma sonucunda iki adet bayiinde otomasyon sistemini kurmaması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 

19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi 

Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” gereğince her bir bayi için 815.555-TL olmak üzere 

toplam 1.631.110-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.631.110-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 İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın 

saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

6225/12/1-1 

————— 

Kurul’un 13/04/2017 tarihli ve 7027-15 sayılı Kararı ile; “Gap Mahallesi Tpao Bulvarı No:212 /BATMAN” adresinde 

faaliyet gösteren 29.03.2011 tarihli ve BAY/939-82/29218 sayılı bayilik lisansı (09.10.2014 tarihli 34282 sayılı kararla 

sonlandırılmıştır.) sahibi Ke-Nac Petrol Temizlik Turizm İnşaat Nakliye Madencilik Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi’ne ait tesiste 13/03/2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere istasyonda vaziyet planında yer almayan gizli 

tank bulunması nedeniyle 30/03/2016 tarihli ve 6190-15 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucunda Ke-

Nac Petrol Temizlik Turizm İnşaat Nakliye Madencilik Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı 

Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 

Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 14.652,-TL idari 

para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 14.652,-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 İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın 

saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

6225/13/1-1 

————— 

Kurul’un 23/02/2017 tarihli ve 6938-43 sayılı Kararı ile; “Esadiye Köyü, Bursa Karayolu 8. Km. Kalınbacak Mevkii / 

YALOVA” adresinde 10/12/2012 tarihli ve BAY/939-82/31863 sayılı bayilik lisansı ile faaliyette bulunan Mola Dinlenme 

Tesisleri Akaryakıt Nakliyat Kuyumculuk Gıda İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 18/04/2013 

günü yapılan tespite göre; istasyonda otomasyona bağlı olmayan tank bulundurulması ile ilgili olarak 12/01/2016 tarihli ve 

6070-16 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucunda lisans sahibinin istasyonda otomasyona bağlı olmayan 

tanklarda akaryakıt bulundurmadığı anlaşıldığından, lehe hüküm olmak bakımından 1240 sayılı Kurul Kararının yürürlükteki 

5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince, hakkında idari yaptırım uygulanmasına gerek olmaksızın yürütülmekte 

olan soruşturmanın sonlandırılmasına karar verilmiştir. 

6225/14/1-1 

————— 

14.06.2011 tarih ve DAĞ/3274-2/29624 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi olan ve daha sonra 24.12.2013 tarih ve 4789-1 

Sayılı Kurul Kararı ile lisansı iptal edilen ONEKS Akaryakıt Dağıtım San. ve Tic. A.Ş.’nin sözleşmeli bayisi olarak 17.08.2011 

tarih ve BAY/939-82/29905 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Tokacı Petrol Ürünleri Gıda Tic. 

Ltd. Şti.’nin lisansına konu akaryakıt istasyonunda 23/10/2013 tarihinde gerçekleştirilen denetimde tespit edilen hususlardan 

istasyonda bulunan otomasyon sisteminde arıza (hayali dolum) tespit edilmesinin ve bu arızanın 14.11.2013 tarihine kadar 

giderilmemesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü 

ve 5 inci maddesi hükümlerine ve Bayisine (Tokacı Petrol Ürünleri Gıda Tic. Ltd. Şti.) gerçekleştirmiş olduğu akaryakıt 

satışına ilişkin düzenlemiş olduğu sevk irsaliyesinde muhatabın (bayilik lisansı sahibinin) lisans numarasına yer vermemesinin 

5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin 

sekizinci fıkrasına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden Ankara 6. İdare Mahkemesinin 2015/646 E.,2016/258 K. sayılı 

kararında belirtilen gerekçe çerçevesinde 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 ve 05/05/2017 tarihli ve 20736 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında adı geçen tüzel kişi hakkında doğrudan 

soruşturma açılmasına karar verilmiş ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 08/05/2017 tarihli ve 572 sayılı 

Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiştir. 



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

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

6225/15/1-1 

————— 

Durasallı Köyü, Devlet Karayolu Üzeri, No: 64/A Nazilli-AYDIN adresinde, 20.03.2013 tarih ve BAY/939-82/32322 

sayılı istasyonlu bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Pehlivanoğlu Hafriyat Nakliyat İnşaat Madencilik Petrol Ve Kimya 

Ürünleri İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketinin, 06/01/2014 tarihli denetime konu olan akaryakıt harici petrol 

ürününü ticari faaliyete konu etmesi nedeniyle, 

konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla 5015 sayılı 

Kanunun "İdari Yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca adı geçen tüzel 

kişi hakkında 01/12/2016 tarih ve 6635-11 sayılı Kurul kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 

13/12/2016 tarih ve 1914 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş 

olup, 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/05/2017 tarih ve 7083-26 sayılı Kararı ile “….,BAY/939-82/32322 sayılı 

istasyonlu bayilik lisansı sahibi Pehlivanoğlu Hafriyat Nakliyat İnşaat Madencilik Petrol Ve Kimya Ürünleri İthalat İhracat 

Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında; 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) 

numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (f) bendi ve 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca 72.751,-

TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,” uygulanmasına karar verilmiştir. 

Konu ile ilgili olarak 05/06/2017 tarih ve 27327 sayılı yazımız ile Pehlivanoğlu Hafriyat Nakliyat İnşaat Madencilik 

Petrol Ve Kimya Ürünleri İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketinin ticaret sicilinde kayıtlı Büklüm Sokak Büklüm 

İş Merkezi No:22-19 Kavaklıdere-ANKARA adresine yapılan tebligatın ilgilisine tebliğ edilemediği hususu tebliğ 

mazbatasından görülmüştür. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 72.751,-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.(Vakıf Bank), 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 İdari Mahkeme'de dava 

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

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

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

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

edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

6225/16/1-1 

————— 

Kurul, 11/05/2017 tarihli ve 7076-22 sayılı Kararı ile Selman TAŞKIN/Toros Petrol’ün, akaryakıt istasyonunda 

19.02.2014 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, ilgili lisans sahibinin Şubat 2013- Kasım 2013 döneminde 

akaryakıt istasyonunda otomasyon sistemine müdahale etmesi ve otomasyon sisteminin çalışmaması, dağıtıcısı dışında 

akaryakıt ikmal etmesi 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 Selman TAŞKIN/Toros Petrol nezdinde 13.02.2017 tarihli ve 7314 sayılı Başkanlık Oluru 

kapsamında hazırlanan 01.03.2017 tarihli ve 294 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunmayı değerlendirmiş olup; 

süresinde savunma yapmayan Selman TAŞKIN/Toros Petrol hakkında, otomasyon sistemine müdahale etmesi ve akaryakıt 

istasyonunda otomasyon sisteminin çalışmaması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 

19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ile "Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para 

Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince belirlenen 72.751,- TL tutarında ayrıca dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal 

etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ile 

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

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

vermiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 145.502,- 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. 

6225/17/1-1 

————— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 18/02/2016 tarih ve 6119-34 sayılı Kurul Kararı ile Başköy Mah. Akdeniz 

Bulvarı No: 750 Kepez / ANTALYA adresinde faaliyet gösteren 04/02/2010 tarih ve BAY/939-82/27172 numaralı istasyonlu 

bayilik lisansı sahibi (01.04.2013 tarihinde sonlandırılmıştır) Sıla Petrol Uluslararası Taşımacılık Turizm Gıda İnşaat Sanayi 

Ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 01-02/03/2011 tarihinde yapılan denetimde alınan M-11/501 ve B-

11/502 nolu motorin ve benzin numunelerinin TUBİTAK MAM'da yapılan analizlerine göre yeterli şart ve seviyede ulusal 

marker içermemesinin ve ilgili 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 ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) 

bentlerine; akaryakıta yağ ve solvent karıştırarak tağşiş etmesinin de 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının 

(b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine; istasyonda proje dışı tank bulundurmasının 

5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ile 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına ve dördüncü 

fıkrasının (b) bendine, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine ve 18 inci maddesinin üçüncü ve 

beşinci fıkralarına aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Danıştay Onüçüncü Dairesinin 2012/1848 E., Danıştay İdari 

Dava Daireleri Kurulu'nun 2014/4080 E., 2015/3918 K. sayılı kararlarında belirtilen gerekçe çerçevesinde konunun detaylı bir 

şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunuzun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 

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

hakkın soruşturma açılmasına karar verilmiş olup, lisans sahibi nezdinde düzenlenen 14/03/2016-408 sayılı Soruşturma Raporu 

yazılı savunma alınmak üzere usulüne uygun olarak 17.03.2016 tarih ve 13566 sayılı tebligat yazımızla adı geçen lisans 

sahibinin adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı 

savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde 

gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ 

olunur.                                                                                                   

6225/18/1-1 

————— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 18/02/2016 tarih ve 6119-43 sayılı Kurul Kararı ile Başköy Mah. Akdeniz 

Bulvarı No: 750 Kepez / ANTALYA adresinde faaliyet gösteren 04/02/2010 tarih ve BAY/939-82/27172 numaralı istasyonlu 

bayilik lisansı sahibi (01.04.2013 tarihinde sonlandırılmıştır) Sıla Petrol Uluslararası Taşımacılık Turizm Gıda İnşaat Sanayi 

Ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 10/03/2011 tarihinde yapılan denetimde alınan M-

11/573 nolu numunenin TUBİTAK MAM'da yapılan analizine göre; yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermemesinin ve 

ilgili teknik düzenlemelere aykırı olmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) 

bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 

inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine; akaryakıtın tağşiş edilmesinin 

de 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci 

maddesinin (e) bendine; istasyonda proje dışı tank/düzenek bulundurmanızın ise 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 

yedinci ve dokuzuncu fıkraları ile 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına ve dördüncü fıkrasının (b) bendine, Petrol Piyasası 

Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine ve 18 inci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkralarına aykırılık teşkil ettiği 

değerlendirildiğinden Danıştay Onüçüncü Dairesinin 2012/1843 E.,2013/3922 K. ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 

2014/2952 E., 2015/3917 K. sayılı kararlarında belirtilen gerekçe çerçevesinde konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve 

ilgili mevzuat karşısındaki durumunuzun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun "İdari yaptırımlar" 

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

ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca lisans sahibi hakkında soruşturma açılmasına karar 

verilmiş olup, lisans sahibi nezdinde düzenlenen 15/03/2016-416 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere 

usulüne uygun olarak 17.03.2016 tarih ve 13564 sayılı tebligat yazımızla adı geçen lisans sahibinin adresine gönderilmesine 

rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı 

savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde 

gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ 

olunur. 



6225/19/1-1 

————— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 18/02/2016 tarih ve 6119-28 sayılı Kurul Kararı ile Başköy Mah. Akdeniz 

Bulvarı No: 750 Kepez / ANTALYA adresinde faaliyet gösteren 04/02/2010 tarih ve BAY/939-82/27172 numaralı istasyonlu 

bayilik lisansı sahibi (01.04.2013 tarihinde sonlandırılmıştır) Sıla Petrol Uluslararası Taşımacılık Turizm Gıda İnşaat Sanayi 

Ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 01/11/2010 tarihinde yapılan denetimde alınan M-

10/4450 nolu motorin numunesinin TÜBİTAK MAM'da yapılan analizine göre, yeterli şart ve seviyede ulusal marker 

içermemesinin ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı olmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 

dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler 

Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 ncimaddesinin (d) ve (f) bentlerine ayrıca 

akaryakıta ağır ürün karıştırılmasının 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası 

Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, 

Danıştay Onüçüncü Dairesi’nin E.2012/1840, K.2013/3766 ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun E.2014/2864, 

K.2015/3910 sayılı kararlarında belirtilen gerekçe çerçevesinde konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat 

karşısındaki durumunuzun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol 

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

Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca lisans sahibi hakkında soruşturma açılmasına karar verilmiş olup, lisans 

sahibi nezdinde düzenlenen 11/03/2016 tarih ve 402 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere usulüne uygun 

olarak 17.03.2016 tarih ve 13576 sayılı tebligat yazımızla adı geçen lisans sahibinin adresine gönderilmesine rağmen tebliğ 

edilememiştir. 

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı 

savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde 

gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ 

olunur. 

 


