
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurulun; 19/03/2015 tarihli ve 5523-99 sayılı Kurul Kararı ile Adalet Akaryakıt Taşımacılık Isı Sistemleri Ambalaj 

Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin dağıtıcı lisansı almaksızın “Afyonkarahisar - İzmir 

Karayolu 13. Km. (Ada: - , Pafta: 27, Parsel: 2687) Merkez/AFYONKARAHİSAR” adresinde faaliyet göstermek üzere 

Kurumdan 23/08/2011 tarihli ve LPG-BAY/941-54/11997 sayılı LPG Otogaz Bayilik Lisansı alan Alko Petrol Ürünleri 

Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi’ne 2013 yılında muhtelif tarihlerde LPG-Otogaz satışı yapmasının; 5307 sayılı 

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

“Lisansların tabi olacağı usul ve esaslar” başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrası ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) 

Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin “Lisans” başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve “Lisans gerektiren 

faaliyetler” başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aykırı olduğu anlaşıldığından, Adalet Akaryakıt Taşımacılık Isı 

Sistemleri Ambalaj Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5307 sayılı Kanunun 

16 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin birinci fıkrası ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) Piyasası Kanunu ve 

Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak 

Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 732.640.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 732.640.-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 TR06 0001 5001 5800 7292 

2300 41 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 İdare Mahkemesi’nde dava açma 

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

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

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

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

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

3993/1/1-1 

————— 

Kurulun; 19/03/2015 tarihli ve 5523-94 sayılı Kurul Kararı ile “Batı Mah Ankara Cad No:17 Pendik/İSTANBUL” 

adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 13/02/2009 tarihli ve BAY/939-82/25602 sayılı akaryakıt bayilik lisansı 

alan Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi’nin; 2012 yılında Adalet Akaryakıt Taşımacılık Isı 

Sistemleri Ambalaj Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden, muhtelif tarihlerde adlarına 

düzenlenen faturalar ile akaryakıt ikmali yaparak dağıtıcıları dışında akaryakıt ikmali yapmasının; Kanunun “Bayiler” 

başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrasında “bayiler, dağıtıcıları ile yapacakları tek elden satış sözleşmesine göre bayilik 

faaliyetlerini yürütürler….” hükmü yanında, aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde “bayisi olduğu dağıtıcı haricinde 

diğer dağıtıcı ve onların bayilerinden akaryakıt ikmali yapılmaması” hükmü ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 

“Bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülükleri” başlıklı 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan sırasıyla bayilik 

lisansı sahiplerinin faaliyetlerinin dağıtıcılar ile tek elden satış sözleşmesine göre yürütüleceği ve bayilerin bayisi oldukları 

dağıtıcı haricinde akaryakıt temini yapamayacakları hükümlerine aykırı olduğu anlaşıldığından, Alko Petrol Ürünleri Sanayi 

Ticaret ve Pazarlama 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 2012 Yılında 

Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 163.111.- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına 

karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111.- 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 Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 

Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma 

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

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

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

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

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

3993/2/1-1 

————— 

Kurulun; 19/03/2015 tarihli ve 5523-95 sayılı Kurul Kararı ile “Veysel Karani Mahallesi Ankara Yolu Küme Evler 

No: 56 (Pafta:9, Ada:-, Parsel: 329)/AFYONKARAHİSAR” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 17/06/2011 tarihli 

ve BAY/939-82/29641 sayılı akaryakıt bayilik lisansı alan Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited 

Şirketi’nin; 2013 yılında Adalet Akaryakıt Taşımacılık Isı Sistemleri Ambalaj Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve 



Ticaret Limited Şirketi’nden, muhtelif tarihlerde adlarına düzenlenen faturalar ile akaryakıt ikmali yaparak dağıtıcıları 

dışında akaryakıt ikmali yapmasının; Kanunun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrasında “bayiler, dağıtıcıları ile 

yapacakları tek elden satış sözleşmesine göre bayilik faaliyetlerini yürütürler….” hükmü yanında, aynı maddenin ikinci 

fıkrasının (a) bendinde “bayisi olduğu dağıtıcı haricinde diğer dağıtıcı ve onların bayilerinden akaryakıt ikmali yapılmaması” 

hükmü ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin “Bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülükleri” başlıklı 38 inci maddesinin 

(c) ve (d) bentlerinde yer alan sırasıyla bayilik lisansı sahiplerinin faaliyetlerinin dağıtıcılar ile tek elden satış sözleşmesine 

göre yürütüleceği ve bayilerin bayisi oldukları dağıtıcı haricinde akaryakıt temini yapamayacakları hükümlerine aykırı 

olduğu anlaşıldığından, Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 

uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin 3 üncü fıkrası ile yine aynı maddenin ikinci fıkrasının (d) bendi ve Petrol 

Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince 

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

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

17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili 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 Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 

Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma 

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

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

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

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

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

3993/3/1-1 

————— 

Kurulun; 19/03/2015 tarihli ve 5523-96 sayılı Kurul Kararı ile “Afyonkarahisar-İzmir Karayolu, 13. Km. (Pafta: 27, 

Parsel: 2687)/AFYONKARAHİSAR” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 16/08/2011 tarihli ve BAY/939-

82/29899 sayılı akaryakıt bayilik lisansı alan Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi’nin; 2012 

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

Şirketi’nden, muhtelif tarihlerde adlarına düzenlenen faturalar ile akaryakıt ikmali yaparak dağıtıcıları dışında akaryakıt 

ikmali yapmasının; Kanunun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci  fıkrasında “bayiler, dağıtıcıları ile yapacakları tek 

elden satış sözleşmesine göre bayilik faaliyetlerini yürütürler….” hükmü yanında, aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) 

bendinde “bayisi olduğu dağıtıcı haricinde diğer dağıtıcı ve onların bayilerinden akaryakıt ikmali yapılmaması” hükmü ile 

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin “Bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülükleri” başlıklı 38 inci maddesinin (c) ve (d) 

bentlerinde yer alan sırasıyla bayilik lisansı sahiplerinin faaliyetlerinin dağıtıcılar ile tek elden satış sözleşmesine göre 

yürütüleceği ve bayilerin bayisi oldukları dağıtıcı haricinde akaryakıt temini yapamayacakları hükümlerine aykırı olduğu 

anlaşıldığından, Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama 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 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 163.111.- TL 

tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111.- 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 Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 

Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma 

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

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

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

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

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

3993/4/1-1 

————— 

Kurulun; 19/03/2015 tarihli ve 5523-97 sayılı Kurul Kararı ile “Sandıklı-Afyonkarahisar Karayolu 8. Km. (Pafta:16, 

Ada:-, Parsel: 2900) Ekinhisar/AFYONKARAHİSAR” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 28/12/2012 tarihli ve 

BAY/939-82/31952 sayılı akaryakıt bayilik lisansı alan Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited 

Şirketi’nin; 2013 yılında Adalet Akaryakıt Taşımacılık Isı Sistemleri Ambalaj Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi’nden, muhtelif tarihlerde adlarına düzenlenen faturalar ile akaryakıt ikmali yaparak dağıtıcıları 

dışında akaryakıt ikmali yapmasının; Kanunun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci  fıkrasında “bayiler, dağıtıcıları ile 

yapacakları tek elden satış sözleşmesine göre bayilik faaliyetlerini yürütürler….” hükmü yanında, aynı maddenin ikinci 



fıkrasının (a) bendinde “bayisi olduğu dağıtıcı haricinde diğer dağıtıcı ve onların bayilerinden akaryakıt ikmali yapılmaması” 

hükmü ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin “Bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülükleri” başlıklı 38 inci maddesinin 

(c) ve (d) bentlerinde yer alan sırasıyla bayilik lisansı sahiplerinin faaliyetlerinin dağıtıcılar ile tek elden satış sözleşmesine 

göre yürütüleceği ve bayilerin bayisi oldukları dağıtıcı haricinde akaryakıt temini yapamayacakları hükümlerine aykırı 

olduğu anlaşıldığından, Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 

uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin 3 üncü fıkrası ile yine aynı maddenin ikinci fıkrasının (d) bendi ve Petrol 

Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince 

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

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

17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili 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 Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 

Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma 

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

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

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

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

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

3993/5/1-1 

————— 

Kurulun; 19/03/2015 tarihli ve 5523-98 sayılı Kurul Kararı ile “Afyonkarahisar - İzmir Karayolu 13. Km. (Ada: - , 

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

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

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

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

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

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

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

başlıklı 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine aykırı olduğu anlaşıldığından, Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve 

Pazarlama Limited Şirketi hakkında 5307 sayılı Kanunun 16 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin birinci fıkrası ve 

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

16 ncı Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 366.319.-TL 

tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 366.319.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 

17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde 

Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 

2300 41 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 İdare Mahkemesi’nde dava açma 

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

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

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

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

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

3993/6/1-1 

————— 

Kurul’un 03.03.2015 tarihli ve 5505/14 sayılı Kararı ile; 19.06.2012 tarih ve ITS/AKSA/0208 Numaralı İç Tesisat ve 

Servis Hatları Sertifikası sahibi Liya Mühendislik Doğalgaz Mekanik Tesisat Klima İnşaat Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi 

ve Ticaret Ltd. Şti.'nin proje onayı almadan iç tesisat imalatı yapmasının, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 5 inci 

maddesinin dördüncü fıkrası, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nin 37 nci maddesi ve Doğal 

Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği'nin 22 nci maddesi hükümlerine aykırı hareket ettiği anlaşılmış olup, Doğal Gaz 

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

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, Liya Mühendislik 

Doğalgaz Mekanik Tesisat Klima İnşaat Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin, konuya ilişkin yazılı 

savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

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

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

3993/7/1-1 



————— 

Kurul’un 19/03/2015 tarihli ve 5523-85 sayılı sayılı Kararı ile, 20.05.2010 tarih ve DAĞ/2566-8/27738 sayılı dağıtıcı 

lisansı (03.04.2013 tarihinde iptal edilmiştir.) kapsamında faaliyet gösteren Goldser Turizm Otelcilik ve Petrol Sanayi Ticaret 

A.Ş.’nin 

- 4 adet bayisi (Drk Petrol Nakliyat Gıda İnşaat Alternatif Enerji İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti., Lokman 

TÜRK-Abim Petrol, Mustafa AVCU-Avcu Petrol ve Mehmet TAYFAN-Tayfanlar Petrol) ile imzaladığı bayilik 

sözleşmelerinin feshedildiğini mevzuatta öngörülen süre içerisinde Kuruma bildirmesi nedeniyle herhangi bir idari yaptırım 

uygulanmamasına, 

- 5 adet bayisi (Şeyho Yıldırım Gap Petrol, İdil-Pet Petrol Ürünleri Turizm Tarım Hayvancılık Nakliyat İç ve Dış Tic. 

Ltd. Şti., Orsan Ambalaj Gıda Petrol İnşaat Taşımacılık Sanayi Ticaret A.Ş., Erkur Petrol Nakliye Turizm Ticaret Ltd. Şti. 

ve Mecitoğlu Taşımacılık Hayvancılık Petrol Sanayi Ticaret Ltd. Şti.) ile imzaladığı bayilik sözleşmelerinin feshedildiğini 

mevzuatta öngörülen süre geçtikten sonra Kuruma bildirmesi veya sona eren sözleşmelerle ilgili Kuruma hiç bildirimde 

bulunmamasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ile ikinci fıkrası, Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ve aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin (o) bendi hükümlerine 

aykırılık teşkil etmesi nedeniyle ilgili tüzel kişi hakkında 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 

19 uncu maddesinin yedinci fıkrası hükmü uyarınca belirlenen 70.000-TL tutarındaki idari para cezasının, her bir bayi için 

ayrı ayrı olmak üzere toplamda 350.000-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, 

karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 350.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 

17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar 

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

numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 

Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma 

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

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

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

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

edileceğinin bilinmesi hususunda, 

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

3993/8/1-1 

————— 

Kurul’un 12/02/2015 tarihli ve 5473-65 sayılı Kararı ile; Rode Petrol Kimya Depolama Ve Lojistik Sanayi Ticaret 

Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin yedinci 

fıkrası hükümleri uyarınca 70.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

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

17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve 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. 

3993/9/1-1 

————— 

Kurul’un 22/01/2015 tarihli ve 5439/56 sayılı kararı ile; Vedat Bayar’ın ( TC Kimlik No : 42880779768) bayilik 

lisansı olmaksızın 7.2.2013 tarihi itibariyle “Karacaoğlan Mah. 251 ile 6240 Sokağın Kesişme Noktası, Deligöz Binası 

Karşısı ATS Garajı Yanı Bornova, İZMİR” adresinde bulunan işyerinde kullanıcılara akaryakıt ikmal ettiği gerekçesiyle 

12.06.2013 tarih ve 4455-12 sayılı Kurul Kararıyla alınması kararlaştırılan yazılı savunma ile konuya ilişkin Denetim Dairesi 

Başkanlığı’nın görüşü değerlendirilmiş olup; Vedat Bayar’ın bayilik lisansı almaksızın araçlara akaryakıt ikmalinin, 5015 

sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı olduğu, anılan gerçek kişinin bu 

suretle fiil tarihi itibariyle yürürlükteki haliyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) 

numaralı alt bendinde belirtilen fiili işlediği, İlgilinin Yazılı savunmada bulunmadığı, anlaşıldığından bu fiili işleyen mezkur 

gerçek kişi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddenin 2 nci fıkrasının (e) bendinin (1) 

numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (f) bendi gereğince belirlenen 70.000.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, karar 

verilmiştir. 

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

17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye 

Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na 

ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin 

üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare 



mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 

30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya 

taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 

konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi 

dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

 


