
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurulun 08.06.2011 tarihli ve 3270-19 sayılı Kararı ile; 18.02.2009 tarih ve CNG/1981-1/182 sayılı CNG 
Sıkıştırılmış Doğal Gaz (İletim ve Dağıtım) lisansı sahibi ANG Doğal Gaz Taşımacılık Dönüşüm Sanayi ve Ticaret 
Ltd.Şti.’nin istenilen bilgi ve belgeleri vermemesinin, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 7 nci maddesi ve Doğal 
Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesi ile Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinin 8 inci maddesine 
aykırılık teşkil ettiği ve konuya ilişkin savunma yapmadığı anlaşıldığından, Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu 
maddesinin birinci fıkrası uyarınca ANG Doğal Gaz Taşımacılık Dönüşüm Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti’ne mevzuata 
aykırılıkların 30 günlük süre içerisinde giderilmesi için yazılı ihtarda bulunulması kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul kararı uyarınca mevzuata aykırılıkların, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde giderilmesi hususu, 
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

6786/1/1-1 
———— 

Kurul’un 08/06/2011 tarih ve 3270-30 sayılı Kurul Kararı ile Afyonkarahisar Kütahya Karayolu 12.Km 
Afyonkarahisar adresinde faaliyet gösteren 09/10/2007 tarihli ve BAY/939-82/23108 sayılı bayilik lisansı sahibi Babacan 
Akaryakıt LPG Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyat Dağıtım Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin tesisi nezdinde 
03/07/2009 ve 29/09/2009 tarihlerinde yapılan denetimler sonucunda; 

- TÜBİTAK MAM’ın 12/10/2009 tarihli ve M-09/2977 sayılı raporu ile Şirketin; yeterli şart ve seviyede ulusal 
marker içermeyen akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci 
maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci 
maddesinin (f) bendine; teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi nedeniyle 5015 
sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü 
fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü 
fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği,  

- Şirketin, 29.09.2009 tarihinde yapılan tespitte bağlı dağıtıcısı haricinde 03 EZ 522 plakalı bir kamyon aracılığıyla 
akaryakıt ikmali yapmak suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendinde 
düzenlenen “Bayiler, dağıtıcıları ile yapacakları tek elden satış sözleşmesine göre bayilik faaliyetlerini yürütürler. Bayiler 
lisanslarının devamı süresince; Bayisi olduğu dağıtıcı haricinde diğer dağıtıcı ve onların bayilerinden akaryakıt ikmali 
yapılmaması, ile yükümlüdür.” hükmüne aykırı hareket ettiği, 

- Şirketin, akaryakıt istasyonunda tespit edilen gizli yer altı tankını vaziyet planında bulunmamasına karşın 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, anlaşıldığından, Petrol 
Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın söz konusu tüzel kişinin 
yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na 
gönderilmesi, aksi takdirde savunmanın dikkate alınmayacağı, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

6786/2/1-1 
———— 

Adana Vergi Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği raporların (26/12/2007 tarih VDENR-2007-1780/48, VDENR-2007-
1780/50, VDENR-2007-1780/49, VDENR-2007-1780/51 ve VDENR-2007-1780/47 sayılı raporlar) incelenmesi neticesi, “D-
750 Karayolu Üzeri Pozantı / ADANA” adresinde Can Aslan Petrolcülük Sanayi A.Ş.’nin (EUROİL) istasyonlu bayisi olarak 
faaliyet göstermek üzere 07/08/2006 tarih BAY/859-57/19173 sayılı bayilik lisansı sahibi (Kendi talebi üzerine 16/04/2008 
tarihli ve 1496 sayılı Başkanlık Olur'u ile iptal edilmiştir.) Baykanlar Petrol Boya İma. Gıda Hay. Tar. Ür. İnş. Mal. Madeni 
Yağ. Haf. Nak. Mad. Oto. Deniz Ür. Naren. İş Mak. Yedek Parça Oto. Lastik. Al. ve Sat. Büro Mal. Kır. Mal. Al. Sat. Elek. 
Mal. Med. Tem. Teks. Tur. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.’nin dağıtıcısı haricinde kaynaklardan akaryakıt tedarik ettiğinin 
anlaşılması nedeniyle Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın 
06/01/2011 tarih 3010-167 sayılı Kurul Kararı gereği istenen yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığının konuya 
ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup; 

a) Baykanlar Petrol Boya İma. Gıda Hay.Tar.Ür. İnş. Mal. Madeni Yağ. Haf. Nak. Mad. Oto. Deniz Ür. Naren. İş 
Mak. Yedek Parça Oto.Lastik. Al.ve Sat. Büro Mal. Kır. Mal. Al. Sat. Elek. Mal. Med. Tem. Teks. Tur. İth. İhr. San. Tic.Ltd 
Şti.’nin dağıtıcısı haricinde kaynaklardan akaryakıt tedarik ettiğinin anlaşılmasının 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin 
birinci fıkrası ile aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) 
ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği,  

b) İlgili tüzel kişinin süresi içerisinde yazılı savunma göndermediği anlaşıldığından, Baykanlar Petrol Boya İma. Gıda 
Hay.Tar.Ür. İnş. Mal. Madeni Yağ. Haf. Nak. Mad. Oto. Deniz Ür. Naren. İş Mak. Yedek Parça Oto.Lastik. Al.ve Sat. Büro 
Mal. Kır. Mal. Al. Sat. Elek. Mal. Med. Tem. Teks. Tur. İth. İhr. San. Tic.Ltd Şti. hakkında; 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı 



Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası 
uyarınca belirlenen 120.000.-TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu 27/04/2011 tarih 3188-10 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 120.000.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi 
izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 
sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, 
Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, 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 Yasası uyarınca ilanen tebliğ 
edilir. 

6786/3/1-1 
———— 

26/05/2011 tarihli ve 3238-44 sayılı Kurul Kararı ile Ankara Karayolu 27.Km Merkez (J25c-3d Pafta - 939 Parsel) / 
ESKİŞEHİR adresinde faaliyet göstermiş olan ve 17/04/2009 tarihli ve BAY/939-82/25907 sayılı istasyonlu bayilik lisansı 
17/09/2010 tarihli ve 2883 sayılı Başkanlık Olur'u ile iptal edilen Bekiroğlu Petrol Uluslararası Taşımacılık Turizm Gıda 
İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen 13305, 13306 sayılı analiz raporuna 
göre, akaryakıta ağır ürün karıştırarak tağşiş etme eyleminin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci 
fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine,  gerekli şart ve seviyede ulusal 
marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü 
maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik 
Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 7 nci maddesinin (d) ve (f) 
bentlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, 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. 

6786/4/1-1 
———— 

Kurulun 08.06.2011 tarihli ve 3270-20 sayılı Kararı ile; 12.06.2008 tarih ve DİL/1641-2/173 sayılı  İletim Lisansı 
(LNG) sahibi Bozoklar Petrol Ürünleri Otomotiv ve Ticaret Limited Şirketi’nin istenilen bilgi ve belgeleri vermemesinin, 
4646 sayılı Doğal Gaz  Piyasası Kanunu’nun 7 nci maddesi ve Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesi ile 
Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinin 8 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği ve konuya ilişkin savunma yapmadığı  
anlaşıldığından, Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca  Bozoklar Petrol Ürünleri 
Otomotiv ve Ticaret Limited Şirketi’ne mevzuata aykırılıkların 30 günlük süre içerisinde giderilmesi için yazılı ihtarda 
bulunulması kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul kararı uyarınca mevzuata aykırılıkların, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde giderilmesi hususu, 
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

6786/5/1-1 
———— 

Kurul’un 08.06.2011 tarih ve 3270-17 sayılı Kararı uyarınca; “Selçuk Mah. Mezbaha Cad. Yavuz apt. No:36/A 
NİĞDE ” adresinde faaliyet gösteren İTS/N.008-052 numaralı İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Çınar Doğalgaz 
Tesisat ve Mühendislik firmasının abonesi olduğu kendi tesisatına Kapadokya Doğal Gaz Dağıtım A.Ş’nin bilgisi dışında 
dağıtıcı şirkete ait olmayan bir sayacı takmasının ve dolayısıyla izni olmaksızın gazlı hatlara müdahale etmesinin, Doğal Gaz 
Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 37 nci maddesinin birinci fıkrası ve 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası 
ile 09/02/2006 tarih ve 652 sayılı Kurul Kararının 6 ncı maddesine aykırı olduğu ve Çınar Doğalgaz Tesisat ve Mühendislik 
firmasının konuya ilişkin yazılı savunma yapmadığı değerlendirilmiş olup söz konusu firmaya 4646 sayılı Doğal Gaz 
Piyasası Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca ihtarda bulunulmasına karar vermiştir.   

Söz konusu Kurul Kararı 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 
6786/6/1-1 

———— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurul’u 26/05/2011 tarihli ve 3238-38 sayılı Kararı ile Emirdağ-Sivrihisar Karayolu 

13.km Aşağıkepen Köyü Avcıören Mevkii Pafta No:56 Parsel No:1999 Sivrihisar / ESKİŞEHİR adresinde, 11/09/2009 tarihli 
ve BAY/939-82/26535 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet göstermiş olan ve lisansı 20/05/2010 tarihli ve 
1703 sayılı Başkanlık Olur'u ile iptal edilen Erdoğan Aslanhan’ın 55 K 1403 plakalı araçtan akaryakıt ikmal ederek dağıtıcısı 
dışında akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının 
(a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı olduğu gerekçesiyle 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. 

6786/7/1-1 
———— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurul’u 26/05/2011 tarihli ve 3238-39 sayılı Kararı ile Emirdağ-Sivrihisar Karayolu 
13.km Aşağıkepen Köyü Avcıören Mevkii Pafta No:56 Parsel No:1999 Sivrihisar / ESKİŞEHİR adresinde, 11/09/2009 tarihli 
ve BAY/939-82/26535 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet göstermiş olan ve lisansı 20/05/2010 tarihli ve 
1703 sayılı Başkanlık Olur'u ile iptal edilen Erdoğan Aslanhan’ın 06 AV 8945 plakalı çekici ve 06 AV 8946 dorse plakalı tır 
aracında yüklü Sn-100 Base Oıl’i akaryakıt istasyonundaki tanklara ikmal ederek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 
“Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının  (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin 
(e) bendine aykırı olarak tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri istasyonda bulundurması nedeniyle 
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. 

6786/8/1-1 
———— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurul’u 26/05/2011 tarihli ve 3238-40 sayılı Kararı ile Emirdağ-Sivrihisar Karayolu 
13.km Aşağıkepen Köyü Avcıören Mevkii Pafta No:56 Parsel No:1999 Sivrihisar / ESKİŞEHİR adresinde, 11/09/2009 tarihli 
ve BAY/939-82/26535 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet göstermiş olan ve lisansı 20/05/2010 tarihli ve 
1703 sayılı Başkanlık Olur'u ile iptal edilen Erdoğan Aslanhan’ın TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen 1142 ve 1143 
sayılı analiz raporuna göre, gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali 
eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin 
dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü 
fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, 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. 

6786/9/1-1 
———— 

Kurul’un 14/06/2011 tarih ve 3278/34 sayılı Kurul Kararı ile Kırıkkale-Samsun Karayolu 45.Km Büyükyağlı 
Kasabası Delice/Kırıkkale adresinde faaliyet gösteren 13/03/2007 tarih ve BAY/939-82/21601 sayılı bayilik lisansı sahibi 
Esinpet Petrol Ürünleri Turizm Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin; tesisi nezdinde 28.09.2009 
tarihinde yapılan denetim sonucunda, bağlı dağıtıcısı olan Pet-Line Petrol Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi haricinde 
19/03/2005 tarih ve BAY/459-506/06579 sayılı bayilik lisansı sahibi Gürbüzler Otomotiv ve Petrol Ürünleri Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi’nden akaryakıt ikmali yapmak suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 8 inci maddesinin 1 
inci fıkrasında düzenlenen “Bayiler, dağıtıcıları ile yapacakları tek elden satış sözleşmesine göre bayilik faaliyetlerini 
yürütürler.”hükmü ile 2 nci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen “Bayiler lisanslarının devamı süresince;  Bayisi olduğu 
dağıtıcı haricinde diğer dağıtıcı ve onların bayilerinden akaryakıt ikmali yapılmaması, ile yükümlüdür.” hükmüne aykırı 
hareket ettiği anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın 
söz konusu tüzel kişinin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na 
gönderilmesi, aksi takdirde savunmanın dikkate alınmayacağı, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

6786/10/1-1 
———— 

Kurul’un 22/06/2011 tarih ve 3282/53 sayılı Kurul Kararı ile Kırıkkale-Samsun Karayolu 45.Km Büyükyağlı 
Kasabası Delice/Kırıkkale adresinde faaliyet gösteren 13/03/2007 tarih ve BAY/939-82/21601 sayılı bayilik lisansı sahibi 
Esinpet Petrol Ürünleri Turizm Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, tesisi nezdinde 16/12/2009 
tarihinde yapılan denetim sonucunda; 

- TÜBİTAK MAM’ın 30/12/2009 tarihli ve M-09/5127 sayılı raporu ile Şirketin; yeterli şart ve seviyede ulusal 
marker içermeyen akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci 
maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci 
maddesinin (f) bendine; teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi nedeniyle 5015 
sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü 
fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü 
fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği,  

- Şirketin, bağlı dağıtıcısı haricinde 06 JNZ 28 plakalı bir tanker aracılığıyla akaryakıt ikmali yapmak suretiyle, 
Kanun’un 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasında düzenlenen “Bayiler, dağıtıcıları ile yapacakları tek elden satış sözleşmesine 



göre bayilik faaliyetlerini yürütürler.”hükmü ile 2 nci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen “Bayiler lisanslarının devamı 
süresince;  Bayisi olduğu dağıtıcı haricinde diğer dağıtıcı ve onların bayilerinden akaryakıt ikmali yapılmaması, ile 
yükümlüdür.” hükmüne aykırı hareket ettiği, 

- Şirketin, akaryakıt istasyonunda tespit edilen gizli yer altı tankını 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, anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma 
ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve 
soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın söz konusu tüzel kişinin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na 
gönderilmesi, aksi takdirde savunmanın dikkate alınmayacağı, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

6786/11/1-1 
———— 

Kurul’un 30/06/2011 tarih ve 3298/34 sayılı Kararı ile Düzağaç Kasabası Fatih Mahallesi Kayraklı Kümesi No:18 
Sinanpaşa/Afyonkarahisar adresinde faaliyet gösteren 13/01/2009 tarihli ve BAY/939-82/25466 sayılı bayilik lisansı sahibi 
Fırat Petrol Uluslararası Taşımacılık Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin tesisi nezdinde 17.11.2009 tarihinde 
yapılan denetim sonucunda;  

- TÜBİTAK MAM’ın 16/02/2010 tarihli ve M-09/4862 sayılı raporu ile Şirketin; yeterli şart ve seviyede ulusal 
marker içermeyen akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci 
maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci 
maddesinin (f) bendine; teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi nedeniyle 5015 
sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü 
fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü 
fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği,  

- Şirketin, akaryakıt istasyonunda vaziyet planında yer almayan gizli yer altı tankı tespit edilmesi nedeniyle 5015 
sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve onbirinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 
inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği, anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma 
ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve 
soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın söz konusu tüzel kişinin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na 
gönderilmesi, aksi takdirde savunmanın dikkate alınmayacağı, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

6786/12/1-1 
———— 

Kurulun; 12/05/2011 tarihli ve 3216-19 sayılı Kurul Kararı ile; “Çeltikova Mevkii (Pafta:1 Ada:- Parsel:2192) 
Vezirhan/BİLECİK” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumumuzdan 07/05/2010 tarihli ve BAY/939-82/27683 sayılı 
istasyonlu akaryakıt bayilik lisansı alan Günak Akaryakıt Otomotiv Petrol Ürünleri Nakliyat ve Turizm Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi’nin;  

- 29/01/2011 tarihinde alınan numunelere ilişkin olarak düzenlenen 10/02/2011 tarihli ve M-11/200-201 sayılı analiz 
raporlarına göre, yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmal 
etmek, tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıta katmak suretiyle Petrol Piyasası Kanununun 
18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci 
maddesinin (f) bendi ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 
üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 
inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine; 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanunu’nun “Bayiler” başlıklı 8 nci maddesinin ikinci fıkrasına; Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Bayilik 
Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri” başlıklı 38 inci maddesinin (e) bendine; 

- 29/01/2011 tarihinde yapılan tespitte yer aldığı üzere, istasyonunda bulunan iki pompada diğer pompalarda mevcut 
olmayan düzenek bulundurmak suretiyle Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ve 4 
üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendi ile 18 
inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına; aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak 
Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi 
uyarınca ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın Günak Akaryakıt Otomotiv Petrol Ürünleri Nakliyat ve 
Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgili yazılı savunmanın 15 (Onbeş) gün içerisinde gerekli tüm belgeler de 
eklenmek suretiyle “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 
06530 Yüzüncüyıl-ANKARA” adresine gönderilmesi, ayrıca süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate 
alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

6786/13/1-1 
———— 



Kurul’un 24/03/2011 tarih ve 3137/58 sayılı Karar’ı ile, 20.04.2010 tarih ve BAY/939-82/27590 numaralı istasyonlu 
bayilik lisansı sahibi Hamza BAYRAK’ın 22/08/2010 tarihinde dağıtıcı dışında 63 YF 895 plakalı tankerden akaryakıt ikmali 
eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci 
maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket olması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının 
(a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi 
Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 137.356.-TL.  
tutarındaki idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 137.356.-TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde 
Vakıflar Bankası Bahçelievler/Ankara Şubesi (Şube Kodu: 014) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait 
TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 IBAN numaralı hesaba yatırılabileceği, söz konusu idari para cezasının yazımızın 
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde 
yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususunda, ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 
21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 
aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

6786/14/1-1 
———— 

Kurul’un 24/03/2011 tarih ve 3137/57 sayılı Karar’ı ile, 20.04.2010 tarih ve BAY/939-82/27590 numaralı istasyonlu 
bayilik lisansı sahibi Hamza BAYRAK’ın 22/08/2010 tarihinde yapılan denetim sonucu; istasyonunda gizli yer altı tankı 
bulundurma eyleminin, eyleminin 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ile 4 üncü 
maddesinin  üçüncü ve dördüncü fıkraları ve  Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendi ile 18 inci 
maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı hareket olması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü 
fıkrası ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında 
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 11.446 -TL. tutarındaki idari para cezasının 
uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 11.446 -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 
nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar 
Bankası Bahçelievler/Ankara Şubesi (Şube Kodu: 014) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 
0001 5001 5800 7292 2300 32 IBAN numaralı hesaba yatırılabileceği, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ 
edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde 
yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususunda, ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 
21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 
aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

6786/15/1-1 
———— 

Kurulun 24/03/2011 tarih ve 3137/56 sayılı Kararı ile, 20.04.2010 tarih ve BAY/939-82/27590 numaralı istasyonlu 
bayilik lisansı sahibi Hamza BAYRAK’ın 22/08/2010 tarihinde istasyonunun arka kısmında kurulu bulunan gizli yer altı 
tankından ve bu tanka ikmal yapan 63 YF 895 plakalı tankerden alınan motorin numunelerinin TÜBİTAK’ta yapılan analizi 
sonucunda düzenlenen M-10/3492 ve M-10/3493 numaralı analiz raporlarına göre; akaryakıta ağır ve hafif ürün karıştırılarak 
tağşiş etmek eyleminin; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol 
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine, gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili 
teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eyleminin; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü 
fıkrasının (ı) bendine ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında 
Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) aykırı hareket ettiği ve 
yazılı savunmasında öne sürdüğü hususların ilgili mevzuata aykırı faaliyet gösterilmesini haklı gösterecek gerekçeler 
olamayacağı anlaşıldığından, Hamza BAYRAK hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) 
bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 
2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 137.356.-TL.  idari para cezası 
uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 137.356.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 
17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde 
Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 
5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma 



hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda 
kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil 
edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

6786/16/1-1 
———— 

Kurul’un 22/06/2011 tarihli ve 3282/47 sayılı kararı ile 09.06.2008 tarih ve BAY/939-82/24562 numaralı istasyonlu 
bayilik lisansı sahibi Okyanus Petrolleri Nakliyat Gıda Temizlik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt 
istasyonundan; 

• 23/07/2010 ve 06.09.2010 tarihlerinde alınan motorin numunelerine ilişkin TÜBİTAK MAM’ın 05.10.2010 tarihli 
ve M-10/3161, M-10/3162, M-10/3163, M-10/3164, M-10/3165 ile 25.10.2010 tarihli ve M-10/3751 sayılı analiz raporlarına 
göre, Okyanus Petrolleri Nakliyat Gıda Temizlik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin Akaryakıta ağır ve hafif ürün 
karıştırılarak tağşiş etmek eyleminin; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile 
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine,  Gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve 
ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 
dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler 
Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine, 

•17/06/2010 tarihinde alınan motorin numunelerine ilişkin TÜBİTAK MAM’ın 15.09.2010 tarihli ve M-10/2680 
sayılı analiz raporuna göre Okyanus Petrolleri Nakliyat Gıda Temizlik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin Gerekli şart ve 
seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eyleminin, 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol 
Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 
7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine, aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön 
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön 
araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın konu ile ilgili olarak Okyanus Petrolleri Nakliyat Gıda Temizlik 
Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.  

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

6786/17/1-1 
———— 

Kurul’un 14/06/2011 tarihli ve 3278/55 sayılı kararı ile 19.12.2008 tarih ve BAY/939-82/25350 sayılı bayilik lisansı 
sahibi Toropet Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Nakliyat Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin istasyonda 
26.05.2010 tarihi itibariyle 

• Tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurmak suretiyle Petrol Piyasası Kanunu’nun 8 inci 
maddesinin (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği ve 
süresinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, Toropet Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Nakliyat Sanayi İç ve Dış Ticaret 
Limited Şirketi hakkında Petrol Piyasası Kanununun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) 
bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 
2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince 137.356-TL, 

• Akaryakıt istasyonunda bulunan yer altı akaryakıt depolama tankını vaziyet planında bulunmamasına karşın piyasa 
faaliyetine konu etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve on birinci fıkrası ile 
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği ve süresinde savunma yapmadığı 
anlaşıldığından; Toropet Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Nakliyat Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında 
Petrol Piyasası Kanununun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı maddenin dördüncü 
fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ 
gereğince 11.446-TL, olmak üzere toplamda 148.802-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 148.802-TL (yüzkırksekizbinsekizyüziki TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi 
izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait 
TR00158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma 
hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda 
kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil 
edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 



6786/18/1-1 
———— 

Kurul’un 12.05.2011 tarih ve 3216-11 sayılı Kararı uyarınca; 22.07.2005 tarihli ve BAY/523-65/13004 sayılı bayilik 
lisansı faaliyet gösteren Erdal İnşaat Turizm Tekstil Petrol Gıda İthalat İhracat Ticaret Ltd. Şti.nin 2006 yılı içerisinde Ayça 
Akaryakıt Ürünleri Temizlik İnşaat Dayanıklı Tüketim Malları Nakliye Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. unvanlı bayiye 
akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinin başlıklı 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı olması sebebiyle, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile 
Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön 
araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın anılan kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi 
Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın ilan 
tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın 
dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

6786/19/1-1 
———— 

Kurul’un 18.05.2011 tarihli ve 3229-49 sayılı Kararı ile; 27.10.2010 tarihli tespite göre “6250 Sk. No:1 Işıkkent 
Bornova/İZMİR” adresinde bayilik lisansı almaksızın akaryakıt satışı yapan Ahmet YARAMIŞLI’nın 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, hakkında 5015 
sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve aynı maddenin dördüncü 
fıkrası hükümleri gereğince 57.232-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu Kurul Kararı 
uyarınca, 57.232-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 ve 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı 
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

6786/20/1-1 
———— 

Kurul’un 26.05.2011 tarihli ve 3238-82 sayılı Kararı ile; 04.03.2011 tarihli tespite göre “4065 Sk. Üzeri Bila Sayılı 
Oto Yıkama Yeri Yeşilova Bornova/İZMİR” adresinde bayilik lisansı almaksızın akaryakıt satışı yapan Sabri TAN’ın 5015 
sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 
hakkında 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve aynı maddenin 
dördüncü fıkrası hükümleri gereğince 61.638-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu 
Kurul Kararı uyarınca, 61.638-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 ve 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu 
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

6786/21/1-1 
———— 

Kurul’un 08/06/2011 tarihli ve 3270-45 sayılı Kararı ile; “Ay-Çe Petrol Turizm Nakliye Gıda İnşaat Taahhüt Sanayi 
ve Ticaret Limited Şirketi’nin lisansına konu akaryakıt istasyonunda tağşiş/hile amacıyla akaryakıta karıştırılabilecek ürün 
bulundurarak 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 
inci maddesinin (e) bendi hükümlerine aykırı hareket ettiği, Lisans sahibinin yazılı savunmasının süresi içerisinde Kuruma 
intikal etmediği anlaşıldığından, Ay-Çe Petrol Turizm Nakliye Gıda İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 
hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve 
Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” 
hükümlerince belirlenen 686.784,-TL tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası gereği 137.356,-TL 
olarak uygulanmasına” karar verilmiştir. 

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

6786/22/1-1 
———— 

Kurul’un 12/05/2011 tarih ve 3216/20 sayılı Kararı ile 24/05/2007 tarih ve BAY/939-82/22122 sayılı bayilik lisansı 
sahibi Kaplan-lar Pet.Ürün.Akry.Turz.İnş.Nak.İml.Tic. San.Ltd. Şti.’nin, 10.10.2009 tarihinde yapılan tespitte bağlı dağıtıcısı 
olan Altınbaş Petrol ve Ticaret A.Ş. haricinde 33 HJV 83 plakalı tanker aracılığıyla akaryakıt ikmali yapmak suretiyle, 
Kanun’un 8 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen “Bayiler, dağıtıcıları ile yapacakları tek elden satış 



sözleşmesine göre bayilik faaliyetlerini yürütürler. Bayiler lisanslarının devamı süresince; Bayisi olduğu dağıtıcı haricinde 
diğer dağıtıcı ve onların bayilerinden akaryakıt ikmali yapılmaması, ile yükümlüdür.” hükmüne aykırı hareket ettiği 
anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın söz 
konusu tüzel kişinin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na 
gönderilmesi, aksi takdirde savunmanın dikkate alınmayacağı, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

6786/23/1-1 
———— 

Kurulun 08.06.2011 tarihli ve 3270-21 sayılı Kararı ile; 24.08.2006 tarih ve DİL/897-9/135 sayılı İletim Lisansı 
(LNG) sahibi Kayalar Likit Naturel Gaz İletim Petrol Ürünleri Nakliyat İnşaat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Limited 
Şirketi’nin istenilen bilgi ve belgeleri vermemesinin, 4646 sayılı Doğal Gaz  Piyasası Kanunu’nun 7 nci maddesi ve Doğal 
Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesi ile Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinin 8 inci maddesine 
aykırılık teşkil ettiği ve konuya ilişkin savunma yapmadığı  anlaşıldığından, Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu 
maddesinin birinci fıkrası uyarınca  Kayalar Likit Naturel Gaz İletim Petrol Ürünleri Nakliyat İnşaat İthalat İhracat Ticaret ve 
Sanayi Limited Şirketi’ne mevzuata aykırılıkların 30 günlük süre içerisinde giderilmesi için yazılı ihtarda bulunulması 
kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul kararı uyarınca mevzuata aykırılıkların, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde giderilmesi hususu, 
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

6786/24/1-1 
———— 

Kurulun 26/05/2011 tarih ve 3238-78 sayılı Kararı ile;  
Nevşehir Yolu 10.Km (L32a26 Pafta, 1433 Parsel) / AKSARAY adresinde, 04/04/2008 tarih BAY/939-82/24119 

sayılı istasyonlu bayilik lisansı ile faaliyet gösteren, Kıvanç Petrol Ürünleri Nakliye İnşaat Tekstil Gıda Temizlik Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi tarafından 27/02/2009 tarihinde Çukurova Devlet Hastanesi Başhekimliğine teslim edilen kalorifer 
yakıtından (33 TR 764 plakalı araçtan) alınan numunelere ilişkin yapılan analiz sonucunda TÜBİTAK MAM tarafından 
düzenlenen 25/03/2009 tarih 2798-5077 sayılı Analiz Raporu ile alınan numunenin Kinematik Viskozite parametresinin TS 
2177 Fuel Oil-4 Kalorifer Yakıtı sınır değerlerine uygun olmadığının belirlenmesi hususunun 5015 sayılı Kanunun 4 üncü 
Maddesinin 4 üncü fıkrasının (ı) bendine, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci 
Maddesinin 3 üncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine, 7 nci Maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından 
Kıvanç Petrol Ürünleri Nakliye İnşaat Tekstil Gıda Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi, aynı maddenin 4 üncü fıkrası 
ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükümleri ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında 
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 56.000.-TL. tutarındaki idari para cezasının uygulanmasına 
karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 56.000.-TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 
nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye 
Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na 
ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin 
üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava 
açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde 
yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil 
edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

6786/25/1-1 
———— 

13/01/2011 tarihli ve 3031-49 sayılı Kurul Kararı ile, 07/09/2006 tarihli ve BAY/911-14/19832 numaralı istasyonsuz 
bayilik lisansı sahibi Mersin Marin Denizcilik Petrol Turizm Nak. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin; 06/12/2006 tarihli ve 5238 
no’lu fatura, 24/11/2006 tarihli ve 247982 no’lu fatura ile, 09/11/2006 tarihli ve BAY/939-82/20506 numaralı istasyonlu 
bayilik lisansı sahibi Ataylar İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne akaryakıt satışı yaptığı, 10/01/2007 tarihli ve 
248016 no’lu, 18/01/2007 tarihli ve 248023 no’lu faturalarla, 21/03/2005 tarih ve BAY/463-193/08828 sayılı istasyonlu 
bayilik lisansı sahibi Çağlayan Petrol Ürünleri İnşaat Taahhüt Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ne akaryakıt satışı yaptığı 
tespit edildiğinden 28/01/2010 tarihli ve 2412/42 sayılı Kurul Kararı uyarınca istenen yazılı savunması ve Denetim Dairesi 
Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup Mersin Marin Denizcilik Petrol Turizm Nak. İnş. San. ve 
Tic. Ltd. Şti. hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ve Petrol Piyasası 
Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı hareket etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu 



maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası uyarınca 50.000-TL 
tutarındaki idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 50.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 
nci maddesinin 6 ncı fıkrası  ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye 
Vakıflar Bankası T.A.O. Bahçelievler Şubesi /ANKARA nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait 
00158007292230032 (TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32) numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası 
Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul 
Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma 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. 

6786/26/1-1 
———— 

Kurul’un 26/05/2011 tarih ve 3238/72 sayılı Kararı ile Afyonkarahisar Kütahya Karayolu Sadıkbey Köyü 10.Km 
Afyonkarahisar adresinde faaliyet gösteren 29/12/2008 tarih ve BAY/939-82/25393 sayılı bayilik lisansı sahibi Nurtek İnşaat 
Petrol Nakliye Tekstil Gıda Emlak Müşavirliği Sağlık Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti’nin, tesisi nezdinde 
11/02/2009 tarihinde yapılan denetim sonucunda; TÜBİTAK MAM’ın 10.03.2009 tarihli ve D-09/407 sayılı analiz raporu ile 
tespit edildiği üzere adı geçenin, teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmal etmek suretiyle, 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) 
bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) 
ve (b) bentlerine ve aynı yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ederek, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu 
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen “4 üncü madde hükümlerinin ihlali” fiilini 
işlediği tespit edildiğinden, bu fiili işleyen Nurtek İnşaat Petrol Nakliye Tekstil Gıda Emlak Müşavirliği Sağlık Hizmetleri 
Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. hakkında, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) 
bendinin (3) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön 
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükümleri ile Petrol 
Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince 
belirlenen 56.000.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, 

karar verilmiştir. 
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 56.000.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 

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

6786/27/1-1 
———— 

Kurulun 18/05/2011 tarihli ve 3229-22 sayılı Kararı ile; D-400 Karayolu Kösreli Yol Kavşağı (310 Parsel) Ceyhan / 
ADANA adresinde, 12/03/2009 tarih BAY/939-82/25722 sayılı istasyonlu bayilik lisansı (14/05/2010 tarihli ve 1632 sayılı 
Olur ile iptal) ile faaliyet gösteren, Palmiye Petrol Ürünleri Nakliyet Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt 
istasyonunda 05/06/2009 tarihinde 01 EM 447 plakalı tankerden akaryakıt boşaltılması sırasında yapılan denetimde 
istasyondaki pompadan, tanktan ve 01 EM 447 plakalı tankerden alınan numunelere ilişkin yapılan analiz sonucunda 
TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen M-09/2106, M-09/2107, M-09/2108 sayılı Kırsal Motorin Muayene Raporlarında, 
alınan numunelerin marker seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemelerde yer alan özelliklere aykırı olduklarının 
belirlenmesi hususunun 5015 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin 4 üncü fıkrasının (ı) bendine, 18 inci Maddesinin 4 üncü 
fıkrasına, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci Maddesinin 3 üncü fıkrasının (a) 
ve (b) bentleri ile 7 nci Maddesinin (d) ve (f) bentlerine,  dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmalinde bulunmasının 5015 sayılı 
Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği düşünüldüğünden, Petrol Piyasasında Yapılacak 
Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi 
uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, Palmiye Petrol Ürünleri Nakliyet Ticaret Limited 
Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığının yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Yazılı 
savunmanın, 15 gün içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Cad. 



No:51/C 06530 Yüzüncüyıl Ankara adresindeki Daire Başkanlığına gönderilmesi, süresinde gönderilmeyen savunmanın 
dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

6786/28/1-1 
———— 

Kurul’un 12/05/2011 tarih ve 3216/54 sayılı Kararı ile; Albayrak Lojistik Petrol Turizm İnşaat Tekstil Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi’nden 19/11/2008 tarihinde yapılan denetim sonucunda alınan numunelerin teknik düzenlemelere 
uygun olmadığının 05/12/2008 tarih ve M-08/3903 numaralı analiz raporu ile tespit edildiği ve 5015 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve söz konusu Şirketin Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler 
Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) bendine aykırı 
hareket ettiği anlaşıldığından,  5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi, aynı maddenin dördüncü 
fıkrası ve “Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik”in 26 ncı maddesi hükümleri gereğince 50.000.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 
verilmiştir. 

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

6786/29/1-1 
———— 

Kurulun 02/06/2011 tarihli ve 3256-16 sayılı Kararı ile; Kurtuluş Mahallesi D-750 Karayolu Üzeri No:2 (Ada:178, 
Parsel:1) Pozantı / ADANA adresinde, 15/01/2007 tarih BAY/939-82/21123 sayılı istasyonlu bayilik lisansı (04/05/2010 
tarih 1453 sayılı Olur ile iptal) ile faaliyet gösteren Safran Tarım Ürünleri Nakliye Madencilik Petrol Turizm Gıda Tekstil 
İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonundan 04/12/2009 tarihinde alınan 
numunelere ilişkin yapılan analizler sonucunda TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen 03/05/2010 tarih M-10/49 nolu 
Kırsal Motorin Muayene Raporu ile Ulusal Marker Ölçümünde marker seviyesinin geçersiz, Teknik Düzenlemelere de aykırı 
olduklarının belirlenmesi, söz konusu akaryakıt istasyonunda bulunan 01 TC 656 plakalı araç içerisindeki plastik tankta 
bulunan akaryakıttan 18/01/2010 tarihinde alınan numunelere ilişkin yapılan analiz sonucunda TÜBİTAK MAM tarafından 
düzenlenen 13/05/2010 tarih M-10/447 nolu Kırsal Motorin Muayene Raporu ile Ulusal Marker Ölçümünde marker 
seviyesinin geçersiz, Teknik Düzenlemelere de aykırı olduklarının belirlenmesi hususunun; 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında 
Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 7 nci 
maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil ettiği düşünüldüğünden ayrıca akaryakıt istasyonuna dağıtıcı harici ikmal 
yapıldığının 18/01/2010 tarihinde tespit edilmesi hususunun 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile aynı 
maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine 
aykırılık teşkil ettiği düşünüldüğünden Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek 
olmaksızın, Safran Tarım Ürünleri Nakliye Madencilik Petrol Turizm Gıda Tekstil İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi Limited 
Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığının yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Yazılı 
savunmanın, 15 gün içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Cad. 
No:51/C 06530 Yüzüncüyıl Ankara adresindeki Daire Başkanlığına gönderilmesi, süresinde gönderilmeyen savunmanın 
dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

6786/30/1-1 
———— 

12/05/2011 tarih ve 3216-52 sayılı Kurul Kararı ile, “Soğanlı Mah. M. Kemalpaşa Cad. No:142 Bahçelievler / 
İSTANBUL” adresinde bulunan Şan-Yar Petrol Ürünleri Madencilik İthalat İhracat İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi 
unvanlı firmanın bayilik lisansı olmaksızın Prestij Madencilik İnş. Nak. Gıda Oto San. Tic. Ltd. Şti. unvanlı firmaya 2010 yılı 
içinde muhtelif tarihlerde akaryakıt satışı gerçekleştirmesinin 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) 
bendi hükmüne aykırılık teşkil ettiği ve bu suretle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) 
numaralı alt bendinde belirtilen fiili işlediği anlaşıldığından, anılan tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu 
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ile “Petrol Piyasasında 
Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 26 ncı 
maddesi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında 
Tebliğ” uyarınca 57.232,- TL. tutarında idari para cezası uygulanmasını kararlaştırmıştır.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 57.232,- TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde 
Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 
5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü 



fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma 
hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda 
kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil 
edileceğinin bilinmesi hususu, 

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 
6786/31/1-1 

———— 
26/05/2011 tarihli ve 3238-21 sayılı Kurul Kararı ile Kütahya-Afyon Karayolu Üzeri 35. Km Pusan Köyü Altıntaş / 

KÜTAHYA adresinde faaliyet göstermiş olan 09/03/2006 tarihli ve BAY/681-111/16178 numaralı istasyonlu bayilik lisansı 
22/04/2011 tarihli ve 1420 sayılı Başkanlık Olur'u ile iptal edilen Mehmet Tonbak – Tonbak Petrol’ün TÜBİTAK MAM 
tarafından düzenlenen 6102, 6103 sayılı analiz raporuna göre, gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili 
teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü 
fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında 
Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil 
ettiği anlaşıldığından, 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. 

6786/32/1-1 
———— 

Yeterli şart ve seviyede marker ihtiva etmeyen ve teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmal etmesi ile 
ilgili olarak 12/01/2011 tarih ve 3026/21 sayılı Kurul Kararı doğrultusunda yazılı savunması istenen BAY/939-82/21597 
sayılı bayilik lisansı (02/12/2009 tarihinde iptal) sahibi Ulaş Otomotiv Petrol Turizm İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited 
Şirketi’nin, süresi içinde yazılı savunmada bulunmaması üzerine, konu Kurulun 21/04/2011 tarihli toplantısında yeniden 
değerlendirilmiş olup, alınan 3182-45 sayılı Kurul Kararı ile; Ulaş Otomotiv Petrol Turizm İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited 
Şirketi’nin, 01/05/2007 tarihinde alınan akaryakıt numunelerine ilişkin olarak TÜBİTAK MAM tarafından tanzim edilen M-
07/990 numaralı analiz raporuna göre, akaryakıt istasyonunda yeterli şart ve seviyede marker ihtiva etmeyen ve teknik 
düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali yapmak suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin 
dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendi 
ile 5015 sayılı Kanunun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) 
bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) 
ve (b) bentlerine ve aynı yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine aykırı hareket etmesi nedeniyle, mezkur tüzel kişi 
hakkında 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt 
bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası uyarınca 120.000.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 120.000,-TL (yüzyirmibin-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, öte yandan, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine 
Danıştay’da dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

6786/33/1-1 
———— 

Kurul’un 18/05/2011 tarih ve 3229/51 sayılı Kararı ile Yunus Emre Mahallesi Bahçelievler No:2 Yunuslar Kasabası 
Gediz/KÜTAHYA adresinde faaliyet gösteren Uşak Özay Petrol Ürünleri Gıda Nakliye Madencilik Sanayi ve Ticaret 
Ltd.Şti.’nin, 27/02/2007 tarihli ve BAY/939-82/21474 sayılı bayilik lisansının iptal edildiği 04.03.2009 tarihinden sonra 
lisanssız olarak akaryakıt satışı yapmak suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
(b) bendi hükmü uyarınca ilgili tesis bünyesinde yürüttüğü akaryakıt bayilik faaliyeti için bayilik lisansı almayarak, 5015 
sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen fiili işlediği 
anlaşıldığından, bu fiili işleyen mezkur tüzel kişi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) 
bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası, “Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda 
Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 26 ncı maddesi ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi 
Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 56.000.-TL tutarında idari para 
cezası uygulanmasına, 

karar verilmiştir. 
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 56.000.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 

nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar 
Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 
numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 



Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı 
olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen 
Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 
tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi 
hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

6786/34/1-1 
———— 

“Doğanyürek Mevkii Çiftehan / NİĞDE” adresinde 03/03/2005 tarihli ve BAY/446-84/01805 sayılı bayilik lisansı 
(28/06/2010 tarihinde iptal edilmiştir.) kapsamında faaliyette bulunan Bavertaş Petrol Turizm Taşımacılık Tekstil Gıda 
İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, “Kemalpaşa Mah, Sarpı Sokak, E-90 Karayolu Kenarı Ulukışla / NİĞDE” 
adresinde faaliyette bulunmak üzere 01/04/2010 tarihli ve BAY/939-82/27498 sayılı bayilik lisansı sahibi Öz Mugan Petrol 
Turizm Taşımacılık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden 14/04/2010 tarihinde akaryakıt temin ettiği tespit 
edilmiştir. 

Kurul’un 22/06/2011 tarihli ve 3282-39 sayılı Kararı ile, dağıtıcı dışında akaryakıt ikmal edilmesinin 5015 sayılı 
Petrol Piyasası Kanununun 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, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile 
Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca ön 
araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, Bavertaş Petrol Turizm Taşımacılık Tekstil Gıda İthalat İhracat 
Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin konu ile ilgili yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza 
gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

 


