
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul’un 31/03/2014 ve 4946/75 sayılı Kararı ile; Hoşdere Cad. No:157 Y. Ayrancı/ANKARA adresinde faaliyet 

gösteren İçkaleEnerji Elektrik Üretim ve Tic. A.Ş.’nin, 01/04/2009 tarih ve EÜ/1583-1/1145 sayılı lisansa sahip Erzincan ilindeki 

tesisi için Eylül 2009 dönemine ait İlerleme Raporunu mevzuatta öngörülen süreler içerisinde Kurumumuzca belirlenen ilerleme 

raporu formatına uygun olarak sunmadığı tespit edilmiş olup 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinin birinci 

fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca bahse konu aykırılığı 30 gün içerisinde düzeltmesi için ihtar edilmesine karar verilmiştir. 

Söz konusu aykırılığın belirtilen süre içerisinde düzeltilmesi ve sonucundan Kurumumuza bilgi verilmesi gerekmektedir. 

Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırılığın giderilmemesi durumunda mezkur şirket hakkında idari para cezası uygulanacağının 

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

9730/1/1-1 

————— 

Kurul’un 31/03/2014 ve 4946/234 sayılı Kararı ile; Merkez Mah. Güngören Cad. No: 69 Bağcılar-İstanbul adresinde faaliyet 

gösterenÖzşah Örme Sanayii A.Ş.’nin, 16/02/2006 tarih ve EO/658-3/614 sayılı lisansa sahip İstanbul ilindeki tesisi için Ocak 2010, 

Mayıs 2010, Eylül 2010, Ocak 2011, Temmuz 2011, Ocak 2012, Temmuz 2012 dönemlerine ait İlerleme Raporlarını mevzuatta 

öngörülen süreler içerisinde Kurumumuzca belirlenen ilerleme raporu formatına uygun olarak sunmadığı tespit edilmiş olup 6446 

sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca bahse konu aykırılığı 30 gün 

içerisinde düzeltmesi için ihtar edilmesine karar verilmiştir. 

Söz konusu aykırılığın belirtilen süre içerisinde düzeltilmesi ve sonucundan Kurumumuza bilgi verilmesi gerekmektedir. 

Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırılığın giderilmemesi durumunda mezkur şirket hakkında idari para cezası uygulanacağının 

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

9730/2/1-1 

————— 

Kurul’un 31/03/2014 ve 4946/41 sayılı Kararı ile; Hilal Mah. 696. sok No:2/8 Yıldız Çankaya Ankara adresinde faaliyet 

gösteren İs-Tur İnşaat ve Beton Elemanları San. Turizm ve Tic. Ltd. Şti.’nin, 10/04/2008 tarih ve EÜ/1565-2/1134 sayılı lisansa 

sahip Giresun ilindeki tesisi için Temmuz 2012 dönemine ait İlerleme Raporunu mevzuatta öngörülen süreler içerisinde 

Kurumumuzca belirlenen ilerleme raporu formatına uygun olarak sunmadığı tespit edilmiş olup 6446 sayılı Elektrik Piyasası 

Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca bahse konu aykırılığı 30 gün içerisinde düzeltmesi için 

ihtar edilmesine karar verilmiştir. 

Söz konusu aykırılığın belirtilen süre içerisinde düzeltilmesi ve sonucundan Kurumumuza bilgi verilmesi gerekmektedir. 

Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırılığın giderilmemesi durumunda mezkur şirket hakkında idari para cezası uygulanacağının 

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

9730/3/1-1 

————— 

Kurul’un 31/03/2014 ve 4946/152 sayılı Kararı ile; Turan Güneş Bulvarı No:17/4 Çankaya/ANKARA adresinde faaliyet 

gösteren BBD Elektrik Üretim Ticaret Ltd. Şti.’nin, 29/09/2011 tarih ve EÜ/3433-4/2079 sayılı lisansa sahip Artvin ilindeki tesisi 

için Ocak 2012 dönemine ait İlerleme Raporunu mevzuatta öngörülen süreler içerisinde Kurumumuzca belirlenen ilerleme raporu 

formatına uygun olarak sunmadığı tespit edilmiş olup 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının 

(b) bendi hükmü uyarınca bahse konu aykırılığı 30 gün içerisinde düzeltmesi için ihtar edilmesine karar verilmiştir. 

Söz konusu aykırılığın belirtilen süre içerisinde düzeltilmesi ve sonucundan Kurumumuza bilgi verilmesi gerekmektedir. 

Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırılığın giderilmemesi durumunda mezkur şirket hakkında idari para cezası uygulanacağının 

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

9730/4/1-1 

————— 

Kurul’un 31/03/2014 ve 4946/114 sayılı Kararı ile; Özalper Mah. Turgut Özal Cad. Kardelen 4. Sit. B Blok No:1 

Merkez/Malatya adresinde faaliyet gösteren Ekotel enerji Üretimi İletişim Elektronik Elektrikli Cihaz ve San. Tic. Paz. Ltd. 

Şti.’nin, 17/02/2011 tarih ve EÜ/3076-7/1831 sayılı lisansa sahip Malatya ilindeki tesisi için Temmuz 2011, Ocak 2012, Temmuz 

2012 dönemlerine ait İlerleme Raporlarını mevzuatta öngörülen süreler içerisinde Kurumumuzca belirlenen ilerleme raporu 

formatına uygun olarak sunmadığı tespit edilmiş olup 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının 

(b) bendi hükmü uyarınca bahse konu aykırılığı 30 gün içerisinde düzeltmesi için ihtar edilmesine karar verilmiştir. 

Söz konusu aykırılığın belirtilen süre içerisinde düzeltilmesi ve sonucundan Kurumumuza bilgi verilmesi gerekmektedir. 

Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırılığın giderilmemesi durumunda mezkur şirket hakkında idari para cezası uygulanacağının 

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



9730/5/1-1 

————— 

Kurul’un 31/03/2014 ve 4946/151 sayılı Kararı ile; Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı Altı TRABZON adresinde 

faaliyet gösteren Trabzon Ballıca Elektrik Üretim A.Ş.’nin, 15/09/2011 tarih ve EÜ/3417-1/2064 sayılı lisansa sahip Trabzon 

ilindeki tesisi için Ocak 2012 dönemine ait İlerleme Raporunu mevzuatta öngörülen süreler içerisinde Kurumumuzca belirlenen 

ilerleme raporu formatına uygun olarak sunmadığı tespit edilmiş olup 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinin 

birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca bahse konu aykırılığı 30 gün içerisinde düzeltmesi için ihtar edilmesine karar verilmiştir. 

Söz konusu aykırılığın belirtilen süre içerisinde düzeltilmesi ve sonucundan Kurumumuza bilgi verilmesi gerekmektedir. 

Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırılığın giderilmemesi durumunda mezkur şirket hakkında idari para cezası uygulanacağının 

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

9730/6/1-1 

————— 

Kurul’un 31/03/2014 ve 4946/184 sayılı Kararı ile; Ziaurrahman Cad. 13/2 GOP ANKARA adresinde faaliyet gösteren 

Aktaş Grup Elektrik Üretim San. Ve Tic. A.Ş.’nin, 23/02/2012 tarih ve EÜ/3703-14/2253 sayılı lisansa sahip Düzce ilindeki tesisi 

için Temmuz 2012 dönemine ait İlerleme Raporunu mevzuatta öngörülen süreler içerisinde Kurumumuzca belirlenen ilerleme 

raporu formatına uygun olarak sunmadığı tespit edilmiş olup 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinin birinci 

fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca bahse konu aykırılığı 30 gün içerisinde düzeltmesi için ihtar edilmesine karar verilmiştir. 

Söz konusu aykırılığın belirtilen süre içerisinde düzeltilmesi ve sonucundan Kurumumuza bilgi verilmesi gerekmektedir. 

Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırılığın giderilmemesi durumunda mezkur şirket hakkında idari para cezası uygulanacağının 

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

9730/7/1-1 

————— 

Kurul’un 31/03/2014 ve 4946/36 sayılı Kararı ile; Birlik Mah. 9. Cadde No:42/7 Çankaya/Ankara adresinde faaliyet 

gösteren OrtuElektrik Üretim ve Tic. Ltd. Şti.’nin, 24/01/2008 tarih ve EÜ/1471-4/1067 sayılı lisansa sahip Giresun ilindeki tesisi 

için Eylül 2009 dönemine ait İlerleme Raporunu mevzuatta öngörülen süreler içerisinde Kurumumuzca belirlenen ilerleme raporu 

formatına uygun olarak sunmadığı tespit edilmiş olup 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının 

(b) bendi hükmü uyarınca bahse konu aykırılığı 30 gün içerisinde düzeltmesi için ihtar edilmesine karar verilmiştir. 

Söz konusu aykırılığın belirtilen süre içerisinde düzeltilmesi ve sonucundan Kurumumuza bilgi verilmesi gerekmektedir. 

Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırılığın giderilmemesi durumunda mezkur şirket hakkında idari para cezası uygulanacağının 

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

9730/8/1-1 

————— 

Kurul’un 31/03/2014 ve 4946/66 sayılı Kararı ile; Birlik Mah. 9. Cad. 42/7 Çankaya/ANKARA adresinde faaliyet 

gösteren OrtuElektrik Üretim ve Tic. Ltd. Şti.’nin, 11/02/2009 tarih ve EÜ/1972-4/1403 sayılı lisansa sahip Rize ilindeki tesisi için 

Eylül 2009, Ocak 2010, , Eylül 2010, Ocak 2011, Temmuz 2011, Ocak 2012, Temmuz 2012 dönemlerine ait İlerleme Raporlarını 

mevzuatta öngörülen süreler içerisinde Kurumumuzca belirlenen ilerleme raporu formatına uygun olarak sunmadığı tespit edilmiş 

olup 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca bahse konu aykırılığı 

30 gün içerisinde düzeltmesi için ihtar edilmesine ve hakkında 339.814,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 

verilmiştir. 

Söz konusu aykırılığın belirtilen süre içerisinde düzeltilmesi ve sonucundan Kurumumuza bilgi verilmesi gerekmektedir. 

Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırılığın giderilmemesi durumunda mezkur şirket hakkında uygulanacak para cezası her defasında 

bir önceki idari para cezasının iki katı oranında attırılarak uygulanacaktır. 

Söz konusu Kurul Kararı ile belirlenen 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 

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

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

TR80 0001 5001 5800 7292 2300 67 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 4628 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca 

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

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

hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip 

eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

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

uyarınca ilanen tebliğ edilir. 



9730/9/1-1 

————— 

Kurulun 07/08/2014 tarih ve 5163/54 sayılı Kararı uyarınca; “Ödemiş Beydağ Karayolu Üzeri Çaylı Ödemiş / İZMİR” 

adresi için 29/03/2012 tarih ve BAY/939-82/30762 numaralı bayilik lisansı alan ABD Akaryakıt Taş. Nak. Turz. Gıda San. Tic. 

Ltd. Şti.’nin, sahibi olduğu lisansın kendisine verdiği hakların dışına çıkarak, 2012 ve 2013 yıllarında “Fatih Mah. Çandır Bulvarı 

No:5 Çandır Beldesi Serik / ANTALYA” adresinde 21/10/2009 tarih ve BAY/939-82/26690 numaralı bayilik lisansı ile faaliyet 

gösteren ERF Petrol Taş. İnş. Gıda San.ve Tic. Ltd. Şti. unvanlı bayiye yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı yapmasının 5015 sayılı 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine 

aykırı olması sebebiyle anılan bayi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının 

(e) bendinin (2) numaralı alt bendi ve aynı maddenin ikinci fıkrasının (f) bendi uyarınca bayiler için beşte bir şeklinde dikkate 

alınmak suretiyle 70.000 TL tutarında idari para cezası uygulanması kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu para cezasının, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 

60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 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 İdare 

Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum 

hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, 60 günlük süre 

içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu para cezasının, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 

tahsil edileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

9730/10/1-1 

————— 

26/06/2014 tarihli ve 5099-60 sayılı Kurul Kararı uyarınca 11/04/2008 tarihli ve BAY/939-82/24165 sayılı bayilik lisansı 

kapsamında faaliyet gösteren Çukurhisar Güler Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 22/01/2014 tarihinde tebliğ 

edilen fesih ihbarına ilişkin bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 

üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (ı) bendine aykırı hareket 

ettiği anlaşıldığından Çukurhisar Güler Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, fesih ihbarına ilişkin 

bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmemesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla 

değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak 

Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 72.751.-TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 

verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 72.751-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. 

9730/11/1-1 

————— 

Kurul’un 10/07/2014 tarihli ve 5125-18 sayılı Kararı ile; “Atatürk Mah. 506. Sk. Studiolife Pro. 1. Blok No: 1/44 Esenyurt / 

İSTANBUL” adresinde faaliyet gösteren BAY/939-82/29795 ve BAY/939-82/29756 numaralı bayilik lisansı sahibi Full Nakliyat 

Petrol Gıda Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin; 2011 yılı içerisinde Ateşbay Petrol Taşımacılık Tesis İşletmeciliği 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne yaklaşık 580 bin TL tutarında, 150 bin lt akaryakıt satışı gerçekleştirmesinin 5015 sayılı 

Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci 

fıkralarına aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca yazılı savunmasının alınmasını 

kararlaştırmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 

Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

9730/12/1-1 

————— 

21.09.2012 tarihli ve BAY/939-82/31544 sayılı bayilik lisansı sahibi ve Turnacı Köyü Uzunköprü/EDİRNE adresinde 

faaliyet gösteren Marmara Turizm Hotel Restaurant Market İnşaat Nakliye Akaryakıt Madeni Yağ Cafe Bar Dahili Ticaret Limited 



Şirketinin, dağıtıcısı olan RMG Petrol Ürünleri Dağıtım Sanayi Anonim Şirketi tarafından tek taraflı yapılan fesih işlemini bir ay 

içerisinde Kuruma bildirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 ncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine aykırı hareket ettiği düşünüldüğünden, 17.04.2014 

tarihli ve 4976-7 sayılı Kurul kararı ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek 

olmaksızın söz konusu lisans sahibinin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 

Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

9730/13/1-1 

————— 

23.11.2012 tarihli ve BAY/939-82/31801 sayılı bayilik lisansı sahibi ve Yağmurca Köyü Uzunköprü/EDİRNE adresinde 

faaliyet gösteren Marmara Turizm Hotel Restaurant Market İnşaat Nakliye Akaryakıt Madeni Yağ Cafe Bar Dahili Ticaret Limited 

Şirketinin, dağıtıcısı olan RMG Petrol Ürünleri Dağıtım Sanayi Anonim Şirketi tarafından tek taraflı yapılan fesih işlemini bir ay 

içerisinde Kuruma bildirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 ncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine aykırı hareket ettiği düşünüldüğünden, 17.04.2014 

tarihli ve 4976-51 sayılı Kurul kararı ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek 

olmaksızın söz konusu lisans sahibinin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 

Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

9730/14/1-1 

————— 

Kurul’un 21/08/2014 tarih ve 5185/34 sayılı Kararı ile; DAĞ/2552-4/27680 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Raman 

Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin 2012 ve 2013 yıllarında Kuruma bilgi 

sunulmasını sağlayan sistemini sürekli olarak Kurumun erişimine sağlamadığı ve bayi denetim sistemine ilişkin eksiklikleri 

gidermediği tespit edildiğinden dolayı mezkur şirket hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) 

bendinin 3 üncü alt bendine göre 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 850.000,- TL 

tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, hakkınızda uygulanan 850.000,- 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 TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait "TR55 0001 

5001 5800 7292 2300 32" numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 

uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde 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. 

9730/15/1-1 

————— 

Kurul’un 21/08/2014 tarih ve 5186/2 sayılı Kararı ile; DAĞ/2552-4/27680 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Raman Akaryakıt 

Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin 2012 yılı içerisinde muhtelif tarihlerde denizcilik 

amaçlı teslim etmediği ÖTV'den muaf akaryakıtı denizcilik amaçlı satış olarak gösterdiği ve alınan yakıtın tamamını dağıtıcı lisansı 

kapsamında gerçekleştirilenihrakiye teslim faaliyeti kapsamında fiilen ikmal etmediği ve 5015 sayılı Kanun'a göre yapılan talep 

veya işlemlerde kanuna karşı hile veya gerçek dışı beyanda bulunduğu tespit edildiğinden mezkur şirket hakkında 5015 sayılı 

Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin 2 nci alt bendine göre 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında 

Tebliğ hükümleri gereğince 339.814,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, bunun yanı sıra, 5015 sayılı Kanun'un 

20 nci maddesinin beşinci fıkrasına aykırı hareket etmesi nedeniyle DAĞ/2552-4/27680 sayılı Dağıtıcı Lisansının iptal edilmesine 

karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, lisansınız iptal edildiğinden piyasa faaliyetinde bulunamayacağınızın ve 339.814,-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 TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait "TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32" numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası 

Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine İdare Mahkemelerinde 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. 

9730/16/1-1 

————— 

Kurul’un 03/07/2014 tarihli ve 5116-54  sayılı Kararı ile; 

10.01.2014 tarihinde sona erdirilmiş bulunan 03.10.2011 tarihli ve LPG-BAY/941-54/12121 sayılı Otogaz Bayilik Lisansı 

kapsamında “Kayseri Boğazlıyan Yolu 55.Km Elmalı Köyü Kocasinan / KAYSERİ”  adresinde faaliyet gösteren Bülent ERKAR’ın, 

10.12.2011 tarihinde dağıtıcısı olan Erciyes Gaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nden dökme LPG ikmal etmesinin 5307 sayılı 

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

(Kanun) 7 ncimaddesinin ikinci fıkrasının (3) numaralı alt bendine; aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Sıvılaştırılmış Petrol 

Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne gerek olmaksızın lisans sahibinin yazılı savunmasının alınması 

için Denetim Dairesi Başkanlığı'nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza 

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

9730/17/1-1 

————— 

Kurul’un 03/07/2014 tarihli ve 5116-55 sayılı Kararı ile; 

11.10.2011 tarihli ve LPG-BAY/941-54/12147 sayılı Otogaz Bayilik Lisansı kapsamında “Himmetdede Kasabası, Ankara 

Karayolu 48. km, Kumkılıçlı Kocasinan / KAYSERİ” adresinde faaliyet gösteren Bülent ERKAR’ın, 23.12.2011 tarihinde dağıtıcısı 

olan Erciyes Gaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nden dökme LPG ikmal etmesinin 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları 

(LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun (Kanun) 7 nci maddesinin ikinci 

fıkrasının (3) numaralı alt bendine; aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında 

Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü 

maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne gerek olmaksızın lisans sahibinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi 

Başkanlığı'nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza 

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

9730/18/1-1 

————— 

Kurul’un 14/08/2014 tarih ve 5174/36 sayılı Kararı ile Eskişehir Karayolu Üzeri 15.Km Çayırbağ Mevkii Afyonkarahisar 

adresinde faaliyet gösteren 23/09/2008 tarih ve BAY/939-82/25062 sayılı bayilik lisansı sahibi Mevkar Petrol Ürünleri Otomotiv 

Gıda ve Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin tesisi nezdinde 01.03.2012 tarihinde gerçekleştirilen denetim ile ilgili olarak 

Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup adı geçenin: 

- TÜBİTAK MAM’in 03/04/2012 tarihli ve 1220P00260001 sayılı raporu ile Şirketin, yeterli şart ve seviyede ulusal marker 

içermeyen akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin 

dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendine; 

teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 

“Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında 

Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı 

yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine; tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıta kattığının tespit 

edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 

38 nci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği, konuya ilişkin olarak süresi içerisinde yazılı savunmada bulunmadığı, 

değerlendirildiğinden Mevkar Petrol Ürünleri Otomotiv Gıda ve Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında, yeterli 

şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali ile tağşiş ve/veya hile amacıyla 

akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıta kattığının tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci 

fıkrasının (a) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında 



Uygulanacak Para Cezalan Hakkında Tebliğ hükümleri 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 ncimaddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar 

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

numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın 

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

söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 

yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 

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

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

uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

9730/19/1-1 

————— 

Kurulun 07/08/2014 tarih ve 5163/56 sayılı Kararı uyarınca; “Uşak İzmir Karayolu 28.Km Çamyazı Köyü UŞAK” adresinde 

10/06/2011 tarih ve BAY/939-82/29611 numaralı bayilik lisansı ile Z Petrol Enerji Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti. bayiliği yapan 

MYS Petrol ve Petrol Ür. Nak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 2012 yılında dağıtıcısı dışında “Fatih Mah. Çandır Bulvarı No:5 Çandır 

Beldesi Serik / ANTALYA” adresinde 21/10/2009 tarih ve BAY/939-82/26690 numaralı bayilik lisansı ile faaliyet gösteren ERF 

Petrol Taş. İnş. Gıda San.ve Tic. Ltd. Şti. unvanlı bayiden akaryakıt ikmalinin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası 

ile ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı olması 

sebebiyle anılan bayi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile 

aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 

Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 163.111 TL tutarında idari para cezası uygulanması kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu para cezasının, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 

60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 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 İdare 

Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum 

hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, 60 günlük süre 

içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu para cezasının, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 

tahsil edileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

9730/20/1-1 

————— 

Kurul’un 14/08/2014 tarih ve 5174/35 sayılı Kararı ile Afyonkarahisar-Kütahya Karayolu 30.Km (26k4c Pafta 219 Ada 17 

Parsel)Anıtkaya /Afyonkarahisar adresinde faaliyet gösteren 15.10.2010 tarih ve BAY/939-82/28431 sayılı bayilik lisansı sahibi 

SüleymanÇATAK’ın tesisi nezdinde 03.05.2012 tarihinde gerçekleştirilen denetim ile ilgili olarak Denetim Dairesi Başkanlığının 

konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup adı geçenin: 

- ODTÜ PAM’in 28/05/2012 tarihli ve PAL-12-425-768 sayılı raporu ile adı geçenin, yeterli şart ve seviyede ulusal marker 

içermeyen akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin 

dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendine; 

teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 

“Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında 

Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı 

yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine; tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıta kattığının tespit 

edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 

38 nci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği, 

-Akaryakıt istasyonunda tespit edilen gizli tankı piyasa faaliyetine konu etmek suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve onbirinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine 

aykırı hareket ettiği, 

- Konuya ilişkin olarak süresi içerisinde yazılı savunmada bulunmadığı, 

değerlendirildiğinden Süleyman ÇATAK hakkında, yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik 

düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali ile tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıta 

kattığının tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ve aynı maddenin dördüncü 



fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezalan Hakkında Tebliğ 

hükümleri gereğince belirlenen 163.111,-TL tutarında, akaryakıt istasyonunda tespit edilen gizli tankı piyasa faaliyetine konu etmesi 

nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi 

Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 13.592,-TL tutarında olmak 

üzere toplamda 176.703,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 176.703,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 

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

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

numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın 

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

söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 

yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 

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

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

uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

9730/21/1-1 

————— 

Kurul’un 14/08/2014 tarih ve 5174-72 sayılı Kararı ile, BAY/462-20/07216 sayılı bayilik lisansı sahibi Şafak Petrol Ürünleri 

Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin, 2011 yılı içerisinde muhtelif tarihlerde, “BAY/459-317/06390 lisans numarasına haiz Zeren 

İnşaat Taah. San. ve Tic.Ltd.Şti.'ne akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına 

ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı olması sebebiyle Şafak Petrol Ürünleri Sanayi ve 

Ticaret Ltd. Şti. hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ve aynı 

maddenin dördüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 

Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 61.638, -TL. tutarında idari para cezası uygulanmasını kararlaştırmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 61.638, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 

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

Bahçelievler Şubesi (Şube Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 

32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 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 hakkının 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. 

9730/22/1-1 

————— 

Kurul’un 14/08/2014 tarih ve 5174/81 sayılı Kararı ile Kırıkkale Ankara Karayolu 8.Km Üniversite Kampüsü Karşısı 

Yahşihan/Kırıkkale adresinde faaliyet gösteren 19.11.2009 tarihli ve BAY/939-82/26839 sayılı bayilik lisansı sahibi Şemoil Petrol 

Ürünleri Akaryakıt Turizm İnşaat Gıda Nakliye İmalat Ticaret Sanayi Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonu nezdinde 

23.02.2012 tarihinde yapılan denetim ile ilgili olarak Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup 

adı geçenin; 33 NJV 83 plakalı tanker vasıtasıyla bağlı dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmali yapmak suretiyle, Kanun’un 8 inci 

maddesinin 1 inci fıkrasında düzenlenen “Bayiler, dağıtıcıları ile yapacakları tek elden satış sözleşmesine göre bayilik 

faaliyetlerini yürütürler.”hükmü ile 2 nci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen “Bayiler lisanslarının devamı süresince;  Bayisi olduğu 

dağıtıcı haricinde diğer dağıtıcı ve onların bayilerinden akaryakıt ikmaliyapılmaması, …ile yükümlüdür.” hükmüne aykırı hareket 

ettiği, konuya ilişkin olarak süresi içerisinde yazılı savunmada bulunmadığı değerlendirildiğinden, Şemoil Petrol Ürünleri Akaryakıt 

Turizm İnşaat Gıda Nakliye İmalat Ticaret Sanayi Limited Şirketi hakkında, bağlı dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmali yapması 

nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası 

Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezalan Hakkında Tebliğ hükümleri 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 ncimaddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar 

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

numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın 



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

söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 

yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 

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

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

uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

9730/23/1-1 

————— 

06/02/2014 tarihli ve 4909-16 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile Şerifali Mahallesi Kıble Sokak No:22 

Ümraniye İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren 01/03/2012 tarihli ve DAĞ/3715-1/30655 sayılı Dağıtıcı Lisansı sahibi Z Petrol 

Enerji Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin kendi bayisi olan 06/07/2011 tarihli ve BAY/939-82/29708 sayılı bayilik 

lisansı sahibi USL Lojistik Nakliyat Petrol Ürünleri Ticaret Limited Şirketi’ne ait “Bursa Karayolu Soğucak Köyü Otogar Yanı 

(Pafta:G22CIIA3 Ada:170 Parsel:3) / YALOVA” adresinde yer alan akaryakıt istasyonunda 18/09/2012 tarihinde yapılan 

denetimde, kurumsal kimlik çalışmalarını tamamlamadığının tespit edilmesi nedeniyle,  5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 

birinci ve ikinci fıkraları ile 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 27/06/2007 tarih 

ve 1240 sayılı Kurul Kararı’nın Denetim Sistemine ilişin Usul ve Esasların düzenlendiği 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının, (ç) 

ve (g) bentlerine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda 

Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek 

olmaksızın Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul kararı uyarınca yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

 


