
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurulun 27/03/2014 tarih ve 4942/48 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, 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 olduğu 

değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, anılan bayinin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

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

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

5332/1/1-1 

————— 

18.08.2005 tarih ve BAY/537-64/14099 sayılı bayilik lisansı kapsamında Köprübaşı Köyü Mevkii Buldan Yolu 

Kenarı Köprübaşı Sarayköy / DENİZLİ adresinde faaliyet gösteren Altınay Petrol Turizm Otomotiv İnşaat Taşımacılık Tarım 

Hayvancılık Madencilik Seracılık Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve 

teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal ettiği, ayrıca tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri 

akaryakıta kattığı TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nin 08/03/2011 tarih ve 1560 nolu analiz raporu ile tespit edilmiş 

olup; Kurul’un 25/04/2013 tarih ve 4380-30 sayılı Kararı ile mezkr tüzel kişinin yazılı savunmasının alınmasına karar 

verilmiştir. 

Konuya ilişkin olarak süresi içinde yazılı savunma gönderilmemiş olması üzerine, konu 09/01/2014 tarihli Kurul 

toplantısında yeniden değerlendirilmiş olup, alınan 4826-26 sayılı Karar ile; Altınay Petrol Turizm Otomotiv İnşaat 

Taşımacılık Tarım Hayvancılık Madencilik Seracılık Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin, akaryakıt istasyonunda yeterli 

şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmal etmek, ayrıca tağşiş 

ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıta katmak suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 

üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine, Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının  (b) bendine, Kanunun 18 inci 

maddesinin dördüncü fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine, Petrol Piyasasında 

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

Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı hareket ettiğine ve bu nedenle hakkında, 5015 sayılı Kanunun 

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 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 

Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince 147.933,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 147.933,-TL (yüzkırkyedibindokuzyüzotuzüç-TL) tutarındaki idari para cezasının 

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 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, 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 idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin 

üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

5332/2/1-1 

————— 

BAY/537-64/14099 sayılı bayilik lisansı kapsamında Köprübaşı Köyü Mevkii Buldan Yolu Kenarı Köprübaşı 

Sarayköy / DENİZLİ adresinde faaliyet gösteren Altınay Petrol Turizm Otomotiv İnşaat Taşımacılık Tarım Hayvancılık 

Madencilik Seracılık Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda yapılan 08/03/2012 ve 09/03/2012 

tarihli denetimde; 35 KKP 30 plakalı akaryakıt tankerinin istasyona boşaltım yaptığı, bunun yanı sıra istasyondaki otomasyon 

sistemine müdahale edilmiş olduğu tespit edilmiştir. 

Konuyu değerlendiren Kurul, 13/03/2014 tarih ve 4919-18 sayılı Kararında; Altınay Petrol Turizm Otomotiv İnşaat 

Taşımacılık Tarım Hayvancılık Madencilik Seracılık Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin, dağıtıcısı harici yerden akaryakıt 

tedarik etmek suretiyle 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, istasyon otomasyon sistemine müdahale 

etmek suretiyle 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin 14 numaralı alt bendi ile 5015 sayılı Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına aykırı hareket ettiği değerlendirilmiş ve 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, konuyla ilgili yazılı savunmasının alınmasına karar vermiştir. 



Söz konusu husus ile ilgili yazılı savunmanın ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde Kurum’un 

“Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 

Yüzüncüyıl/ANKARA” adresine gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususları 

7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

5332/3/1-1 

————— 

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan 11/01/2010 tarihli denetim ile Vergi Müfettişi 

Hasan ÖZYETGİN tarafından hazırlanan 26/07/20102 tarihli ve 2012-A-530/20 sayılı Raporda yer alan tespitlere göre, 

Akçeşme Mahallesi Menderes Bulvarı No:204 Gümüşler / DENİZLİ adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda, 01/01/2007 ile 

25/11/2009 tarihleri arasındaki dönemde lisanssız olarak bayilik faaliyetinde bulunduğu gerekçesiyle, 09/05/2013 tarih ve 

4401-60 sayılı Kurul Kararı ile hakkında idari para cezası uygulanan Anadolu Pazarları Tuhafiye Konfeksiyon Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi’nin durumu, bilahare yapılan inceleme neticesinde 16/01/2014 tarihli Kurul toplantısında yeniden 

değerlendirilmiş olup, alınan 4834-20 sayılı Karar ile; 11/01/2010 tarihli denetimin Akçeşme Mahallesi Menderes Bulvarı 

No:204 Gümüşler / DENİZLİ adresindeki akaryakıt istasyonunda değil, Akçeşme Mahallesi Menderes Bulvarı No:159 

Gümüşler / DENİZLİ adresindeki akaryakıt istasyonunda gerçekleştirildiği, Anadolu Pazarları Tuhafiye Konfeksiyon Sanayi 

ve Ticaret Limited Şirketi’nin Akçeşme Mahallesi Menderes Bulvarı No:204 Gümüşler / DENİZLİ adresinde lisanssız 

bayilik faaliyetinde bulunmadığı anlaşıldığından, 09/05/2013 tarih ve 4401-60 sayılı Kurul Kararının geri alınmasına, diğer 

taraftan, Anadolu Pazarları Tuhafiye Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 12/03/2005 tarih ve BAY/454-

1253/04563 sayılı  (18/10/2011 tarihinde iptal) bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösterdiği İzmir Asfaltı Üzeri Menderes 

Bulvarı Akçeşme Mah. No:159 Gümüşler / DENİZLİ adresinde kurulu akaryakıt istasyonundan, 11/01/2010 tarihli 

denetimde alınan akaryakıt numunelerinin TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinde yapılan analizlerinde, söz konusu 

numunelerin yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermediği ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı olduğunun 04/05/2010 

tarihli ve 5210 nolu analiz raporu ile tespit edildiği, dolayısı ile Anadolu Pazarları Tuhafiye Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi’nin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile 18 inci 

maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci 

maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı hareket 

ettiği değerlendirildiğinden, 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 

mezkûr tüzel kişinin konuya ilişkin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu husus ile ilgili yazılı savunmanın ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde Kurum’un 

“Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 

Yüzüncüyıl/ANKARA” adresine gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususları 

7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

5332/4/1-1 

————— 

Mevlana Mahallesi, Halef Hoca Caddesi, No:51 Talas/ KAYSERİ adresinde 09/11/2009 tarihli ve BAY/939-

82/26780 numaralı (09/09/2013 tarihli ve 30132 sayılı Kararla sonlandırılan)  istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet 

gösteren Anayurt Petrol ve Ürünleri İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, 5015 sayılı Kanuna aykırı faaliyet gösterdiğinin tespit 

edilmesi nedeniyle yazılı savunma yapılması için 27/08/2013 tarihli ve 50424 sayılı yazımız 10/09/2013 tarihinde tebliğ 

edilmiş olmasına karşılık Kurumumuza süresi içinde herhangi bir yazılı savunma ulaşmamış olup Kurulun 06/03/2014 tarihli 

ve 4909-60 sayılı Kararı ile Anayurt Petrol ve Ürünleri İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 2012 yılında yeniden satış 

amaçlı akaryakıt satışı yaparak sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet göstermesi nedeniyle 5015 sayılı 

Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol 

Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri 

gereğince belirlenen 67.962.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 

nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilanen tebliğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar 

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

numaralı hesaba yatırılabileceği ve aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma 

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

5332/5/1-1 

————— 

Herhangi bir dağıtıcı firma ile tüplü LPG bayilik sözleşmesi bulunmayan Arif YAMAN’ın (T.C. Kimlik No: 

35725246778), Sümer Mahallesi 2457 Sokak No:15 Sevindik / DENİZLİ adresindeki işyerinde, 04/01/2012 tarihli tespite 

göre çeşitli marka ve ebatlarda 41 adet, 16/02/2012 tarihli tespite göre çeşitli marka ve ebatlarda 29 adet ihtiyaç fazlası LPG 

tüpü bulundurmasına ilişkin olarak, 17/07/2013 tarih ve 4507-24 sayılı Kurul Kararı gereği ilgiliden yazılı savunma 



istenmesine karşın ilgili tarafından konuyla ilgili yazılı savunma gönderilmemesi üzerine konu, Kurul’un 06/02/2014 tarihli 

toplantısında değerlendirilmiş olup, alınan 4871-65 sayılı Karar ile; Arif YAMAN’ın ihtiyaç fazlası LPG tüpü bulundurmak 

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

Yapılmasına Dair Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Arif YAMAN hakkında, 

her bir mevzuata aykırılık tespiti için ayrı ayrı olmak üzere, 5307 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 16 ncı 

maddesinin dördüncü fıkrası ile “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” 

hükümleri gereğince 1.358,-TL olmak üzere, toplamda 2.716,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 2.716,-TL (ikibinyediyüzonaltı-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 

TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği, 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, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı 

olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

5332/6/1-1 

————— 

Kurulun; 03/04/2014 tarihli ve 4959-37 sayılı Kurul Kararı ile 24/10/2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği 

üzere, “Ömertepe (Elmalık) Köyü Köy Sokağı No:98/A (Ada:- Pafta:- Parsel:378) Merkez/BOLU” adresinde faaliyet 

göstermek üzere Kurumdan 10/10/2013 tarihli ve BAY/939-82/33316 sayılı akaryakıt bayilik (istasyonlu) lisansı alan Bolpet 

Petrol Ürünleri Nakliye Gıda Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin, “Yeni Mahalle Bandırma Karayolu 1. Km. (Pafta:4950.S, 

Ada:83, Parsel:118) Susurluk/BALIKESİR” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 06/05/2010 tarihli ve BAY/939-

82/27664 sayılı akaryakıt bayilik (istasyonlu) lisansı alan Reypet Akaryakıt ve Lpg Ürünleri Nakliye Gıda Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi’nden akaryakıt ikmal etmek suretiyle dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmali yapmasının; Kanunun “Bayiler” 

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

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

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

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

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

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

Nakliye Gıda Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) 

bendinin üçüncü fıkrası, yine aynı maddenin ikinci fıkrasının (d) bendi gereğince belirlenen 170.000.-TL tutarında idari para 

cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

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

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

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

2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 

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

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

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

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

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

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

5332/7/1-1 

————— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 01.08.2013 tarih ve 4534-43 sayılı Kararı ile yazılı savunması 

istenilen ancak savunma tebligatı ulaşmadığı için 28 Kasım 2013 tarih ve 28835 sayılı Resmi Gazetede yazılı savunma 

yapması için ilanen tebligat yapılan Efa Otomotiv Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ nin yasal süresi 

içerisinde yazılı savunmasını yapmaması üzerine soruşturma konusu ve yazılı savunmasını yapmaması hususu tekrar Kurul 

gündemine intikal ettirilmiş olup, konuyu değerlendiren Kurul 20.03.2014 tarih ve 4930-127 sayılı Kararı ile Efa Otomotiv 

Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 308.194- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 

vermiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 308.194- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler 

Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan tarihini 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 ilan 



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

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

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

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

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

uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

5332/8/1-1 

————— 

Kurulun 27.03.2014 tarihli ve 4942-45 sayılı kararı ile; “Düzçalı Mevkii Selimiye Köyü İzmir Yolu 20. Km. 

(Pafta:İ19B04A Parsel:2355) Balıkesir” adresinde faaliyette bulunmak üzere 13.06.2011 tarihli ve BAY/939-82/29618 sayılı 

bayilik lisansı alan Egemar Petrol Gıda Nakliye Tarım İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 23.11.2012 tarihli ve 

8284 ve 8285 numaralı irsaliyeli faturalar ile BAY/939-82/28436 sayılı bayilik lisansı sahibi HB Nakliyat Otomotiv Petrol 

Ürünleri Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne gazyağı olduğunu beyan ederek ikmal ettiği akaryakıtın Tübitak 

MAM’ın 17.12.2012 tarihli ve 19484 sayılı analiz raporu ile jet yakıtı olduğu tespit edilmiş olup; 

a) Söz konusu lisans sahibinin jet yakıtı ikmal ederek 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci 

fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile aynı yönetmeliğin 44 

üncü maddesinin altıncı fıkrasına, 

b) Söz konusu jet yakıtını dağıtıcısı dışında temin ederek 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile 

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine,  

c) Söz konusu jet yakıtını yeniden satış amacıyla satarak 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci 

fıkraları ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, 

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, Egemar Petrol Gıda 

Nakliye Tarım İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza 

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

5332/9/1-1 

————— 

Kurulun 27/03/2014 tarih ve 4942/47 sayılı Kararı uyarınca; “Aydın İzmir Karayolu 19.Km Ömerbeyli Köyü 

Germencik /AYDIN” adresi için 07/03/2008 tarih ve BAY/939-82/23969 numaralı bayilik lisansı alan ETAPET Akaryakıt 

Nak. İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, bayilik lisansının Yönetmelik hükümleri çerçevesinde dağıtıcı lisansı sahibi ile 

sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesinden itibaren üç ay içerisinde herhangi bir dağıtıcı ile sözleşme yapmaması 

sebebiyle 26/09/2011 tarih ve 4390 sayılı olurla iptal edilmesine rağmen, 2012 yılında lisanssız olarak “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 akaryakıt satışı yapmasının 5015 sayılı 

Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine ve 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 Yönetmelik”in 25 inci maddesi uyarınca, anılan bayinin yazılı 

savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

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

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

5332/10/1-1 

————— 

Kurulun 20.03.2014 tarihli ve 4930-21 sayılı kararı ile; “Adnan Menderes Cad. Atagün İş Merkezi No: 1/406 Kat:4 

Adapazarı Sakarya” adresinde faaliyette bulunmak üzere 20.05.2010 tarihli ve DAĞ/2566-8/27738 numaralı Dağıtıcı lisansı 

alan Goldser Turizm Otelcilik ve Petrol San. Tic. A.Ş.’nin söz konusu Kurul Kararının ekindeki listede belirtilen dönemlerde 

listede belirtilen bayilerinin Petrol Piyasası Bilgi Sistemi aracılığı ile “Aylık Akaryakıt Stok ve Alım Satım Raporu”nda 

bildirilmemesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin altıncı fıkrasına ve 1240 sayılı Kurul kararının 5 

inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı olduğu değerlendirildiğinden, 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, Goldser Turizm Otelcilik ve Petrol San. Tic. A.Ş.’nin yazılı 

savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza 

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

5332/11/1-1 

————— 



BAY/939-82/29558 sayılı bayilik lisansı kapsamında Şahinler Mahallesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı No:21/A 

Pınarkent / DENİZLİ adresinde faaliyet gösteren Horoz Petrol Ürünleri Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne 

ait akaryakıt istasyonundan, 27/01/2012 tarihli denetimde alınan akaryakıt numunelerinin, İnönü Üniversitesi 

Akaryakıt/Petrol Analiz Laboratuvarında yapılan analizleri sonucunda, söz konusu numunelerin tağşiş ve/veya hile amacıyla 

akaryakıta katılabilecek ürün içerdiği tespit edilmiştir. 

Konuyu değerlendiren Kurul, 13/02/2014 tarih ve 4880-35 sayılı Kararında; Horoz Petrol Ürünleri Gıda Nakliyat 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, akaryakıt istasyonunda tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün 

bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının  (b) bendine ve Petrol 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiğine ve bu sebeple, 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, konuyla ilgili yazılı savunmasının alınmasına 

karar vermiştir. 

Söz konusu husus ile ilgili yazılı savunmanın ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde Kurum’un 

“Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/ 

ANKARA” adresine gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususları 7201 sayılı 

Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

5332/12/1-1 

————— 

Kurul’un 13/02/2014 tarihli ve 4880/41 sayılı kararı ile 15.11.2012 tarihli ve DAĞ/4122-1/31774 sayılı dağıtıcı 

lisansı sahibi Acıbadem Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Taşımacılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin; 

a) Bayisi 14.03.2012 tarihli ve BAY/939-82/30708 sayılı bayilik lisansı sahibi Aslanpençe İletişim Gıda Tarım 

Hayvancılık Petrol Ürünleri Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin D-650 Karayolu Üzeri, Örencik Köyü 

(Pafta: 1 Ada: - Parsel: 403), Arifiye/SAKARYA adresindeki istasyonunda 18-19/04/2013 tarihinde yapılan denetimde; 

otomasyon sisteminin çalışmaması sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası ile 6 

Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1240 sayılı Kurul Kararının “İstasyon 

Otomasyon Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı 5 inci maddesinin (8) inci ve (11) inci bendine aykırı hareket ettiği, 

b) 01.06.2013 tarihinde yapılan denetimde, bayisi olan 14.03.2012 tarihli ve BAY/939-82/30708 sayılı bayilik lisansı 

sahibi Aslanpençe İletişim Gıda Tarım Hayvancılık Petrol Ürünleri Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 

D-650 Karayolu Üzeri, Örencik Köyü (Pafta: 1 Ada: - Parsel: 403), Arifiye/SAKARYA adresindeki istasyonunda bulunan 

amblemlerin Kurumca belirlenen usul ve esaslara uygun olup olmadığını kontrol etme ve istasyonda dağıtıcıya ilişkin 

kurumsal kimlik çalışmalarını tamamlama yükümlülüklerini yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 

üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları hükümlerine, aynı Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası hükümlerine ve 

27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (g) bendine aykırı hareket ettiği, 

c) 18-19.04.2013 ve 01.06.2013 tarihlerinde yapılan denetimde bayisine gerçekleştirdiği akaryakıt satışına ilişkin 

düzenlediği faturada Aslanpençe İletişim Gıda Tarım Hayvancılık Petrol Ürünleri Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi’nin lisans numarasına yer vermeyerek 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin sekizinci fıkrasına aykırı hareket ettiği, değerlendirildiğinden, 

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 yazılı savunmanızın 

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. 

5332/13/1-1 

————— 

Kurul’un 27/02/2014 tarihli ve 4890-70 sayılı Kararı ile 02.11.2012 tarihli ve BAY/939-82/31724 sayılı istasyonlu 

bayilik lisansı kapsamında Ladik Kasabası Yeni Mah. Cumhuriyet Cad. No:120 (PAFTA: 42 ADA: PARSEL: 5515) 

Sarayönü/KONYA adresinde bulunan Ağpet Akaryakıt Tur. İnş. Bitk. Mad. Yağ Oto. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.’ne ait istasyonda 

26/06/2013 tarihinde yapılan denetim sonucunda; istasyonda bulunan iki adet tankın (1 ve 4 nolu tankların bölünmüş 

kısımları) otomasyon sistemine bağlı olmadığının tespit edilmesi ve bu eylemin; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa aykırı 

olması nedeniyle Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın Ağpet Akaryakıt Tur. İnş. Bitk. Mad. Yağ 

Oto. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu husus ile ilgili yazılı savunmanın ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde Kurum’un 

“Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl-



ANKARA” adresine gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususları 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

5332/14/1-1 

————— 

Kurul’un 24/12/2013 tarih ve 4788/6 sayılı Kararı ile; "Tire Yolu 10. Km Akkoyunlu, Tire, İZMİR" adresinde mukim 

10.03.2008 (5.11.2012'DE İPTAL) tarih ve LPG-BAY/941-54/07569 sayılı otogaz bayilik lisansı sahibi BKD PEYZAJ 

PETROL ÜRÜNLERİ TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin 20.06.2012 tarihli 

tespite göre otogaz istasyonunda sorumlu müdür bulundurmamak suretiyle, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 

Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü 

fıkrasının (h) bendine ve 14 üncü maddesine, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 26 ncı 

maddesinin 1/h bendine ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sorumlu Müdür Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinin 

birinci fıkrasına aykırı hareket ettiği, ayrıca BKD PEYZAJ PETROL ÜRÜNLERİ TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin konu ile ilgili yazılı savunma yapmadığı anlaşıldığından BKD PEYZAJ PETROL 

ÜRÜNLERİ TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 5307 sayılı Kanun'un "İdari 

para cezaları" başlıklı 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının c bendi ile 5307 sayılı Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2012 

Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 67.962 TL tutarında idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiştir." 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962 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 TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ayrıca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 

gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para 

cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde 

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

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

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

uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

5332/15/1-1 

————— 

Kurul’un 24/12/2013 tarih ve 4788/7 sayılı Kararı ile; "Yeni Mahalle Sasabey Caddesi. No:12, Tire, İZMİR" 

adresinde mukim 09.02.2006 tarih ve LPG-BAY/655-31/00189 sayılı otogaz bayilik lisansı sahibi ARDA PETROL 

ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 20.06.2012 tarihli tespite göre otogaz istasyonunda sorumlu 

müdür bulundurmamak suretiyle, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası 

Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (h) bendine ve 14 üncü 

maddesine, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin 1/h bendine ve 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sorumlu Müdür Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı 

hareket ettiği, ayrıca ARDA PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin konu ile ilgili yazılı 

savunma yapmadığı anlaşıldığından ARDA PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hakkında 

5307 sayılı Kanun'un "İdari para cezaları" başlıklı 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının c bendi ile 5307 sayılı Kanunun 16 ncı 

Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 67.962 TL tutarında idari 

para cezası uygulanmasına karar verilmiştir." 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962 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 TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ayrıca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 

gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para 

cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde 

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

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

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

uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

5332/16/1-1 

————— 

Kurul’un 09/01/2014 tarih ve 4826/55 sayılı Kararı ile; 4/9/2012 tarihinde yapılan denetimde İbrahim AKIN 

tarafından bayilik lisansı olmaksızın "6107/6 Sok. No:8 Işıkkent Bornova, İZMİR" adresinde kurulu tesiste araçlara akaryakıt 

ikmal edildiği tespit edilmesi nedeniyle hakkınızda idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 



    Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5332/17/1-1 

————— 

Kurul’un 09/01/2014 tarih ve 4826/54 sayılı Kararı ile; 20/9/2012 tarihinde yapılan denetimde Bülent KIRMIZI 

tarafından bayilik lisansı olmaksızın "6107/6 Sok. No:8 Işıkkent Bornova, İZMİR" adresinde kurulu tesiste araçlara akaryakıt 

ikmal edildiği tespit edilmesi nedeniyle hakkında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5332/18/1-1 

————— 

Kurul’un 05/12/2013 tarih ve 4749/93 sayılı Kararı ile; "14.3.2012 tarihli tespite göre "İzmir-Aliağa Yolu Üzeri 

No:68 Türkelli, Menemen, İZMİR" adresinde bulunan LPG tesislerinde numune kabı bulundurmadığı tespit edilen LPG-

DAĞ/1202-1/06532 (İPTAL) sayılı LPG dağıtıcı lisansı sahibi EGEPET Akaryakıt ve LPG Sanayi Ticaret Limited 

Şirketi'nin bu fiilinin 5307 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile benzer şekilde düzenlenen LPG 

Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve 15.10.2009 tarihli ve 2274 sayılı Kurul 

Kararı'na aykırılık teşkil ettiği, ayrıca EGEPET Akaryakıt ve LPG Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin yazılı savunmasında yer 

alan hususların idari para cezası ve/veya idari yaptırım uygulanmasını engelleyecek bilgi ve belgeleri ihtiva etmediği 

anlaşıldığından EGEPET Akaryakıt ve LPG Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 5307 sayılı Kanun'un "İdari para 

cezaları" başlıklı 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile 5307 sayılı Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2012 

Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 339.814 TL tutarında idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiştir." 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814 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 T.C. Vakıflar 

Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait "TR06 0001 5001 5800 7292 

2300 41" numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve 

Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18 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. 

5332/19/1-1 

————— 

Kurul’un 5.11.2013 tarih ve 4692-95 sayılı Kararı ile; 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat 

çerçevesinde; Üçok İklimlendirme Isıtma Soğutma Sistemleri İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.'nin 2011 yılında sertifika sahibi 

olmaksızın doğal gaz piyasasında yapım ve hizmet faaliyeti göstermek suretiyle 4646 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 

birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan "doğal gazla ilgili herhangi bir yapım ve hizmet faaliyetinin, sertifika sahibi 

olmayan kişiler tarafından gerçekleştirilemeyeceği" hükmüne aykırı hareket ettiği anlaşıldığından Doğal Gaz Piyasası 



Kanunu'nun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca Üçok İklimlendirme Isıtma Soğutma Sistemleri İnşaat San. Tic. Ltd. 

Şti.'nin mevzuat hükümlerine uygun davranmakta daha dikkatli olunması hususunda ihtar edilmesine karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

5332/20/1-1 

————— 

Kurul’un 5.11.2013 tarih ve 4692-94 sayılı Kararı ile; "4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat 

çerçevesinde; "İTS/ZMR/389" sayılı iç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi Kozan Doğal Gaz Isıtma Soğutma Makine 

İnşaat Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin 2011 yılında mevcut sertifikasını üçüncü kişilere kullandırmak suretiyle, Doğal Gaz 

Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin "Devir yasağı" başlıklı 23 üncü maddesinde yer alan "sertifika sahipleri ve yetki belgesi 

sahiplerinin, sertifikalarını veya yetki belgelerini başkalarına devredemeyecekleri veya kullandıramayacakları" hükmüne 

aykırı hareket ederek 4646 sayılı Kanun'un 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan ve "yapım ve hizmet faaliyetinde 

bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin Kurum tarafından hazırlanan yönetmelik ve yayımlanacak tebliğlere uygun faaliyet 

göstermek zorunda oldukları" nın belirtildiği hükme aykırı hareket ettiği anlaşıldığından Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun 9 

uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca Kozan Doğal Gaz Isıtma Soğutma Makine İnşaat Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin 

mevzuat hükümlerine uygun davranmakta daha dikkatli olunması hususunda ihtar edilmesine karar verilmiştir." 

Söz konusu Kurul Kararı, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

5332/21/1-1 

————— 

Kurul’un 28/12/2013 tarih ve 4601/67 sayılı Kararı ile; "20.5.2010 tarih ve DAĞ/2566-8/27738 (İPTAL) sayılı 

dağıtıcı lisansı sahibi Goldser Turizm Otelcilik ve Petrol San. Tic. A.Ş.'nin 2.5.2012 tespite göre; tanzim ettiği irsaliyede satış 

yapılan muhatabın lisans numarasını belirtmeyerek 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; 

"Lisans ile tanınan haklar; bu Kanunun, ilgili diğer mevzuatın ve lisansta yer alan kayıtlı hususların yerine getirilmesi 

koşuluyla kullanılır." hükmü ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 18 inci maddesine aykırı hareket ettiği ayrıca konu ile 

ilgili olarak herhangi bir yazılı savunma yapmadığı anlaşıldığından, Goldser Turizm Otelcilik ve Petrol San. Tic. A.Ş.'ye, 

işlenen kabahatin haksızlık içeriği ile failin kusuru ve ekonomik durumu birlikte göz önünde bulundurularak, 5015 sayılı 

Petrol Piyasası Kanunu'nun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ile belirlenen 70.000 TL tutarında idari para cezasının 

uygulanması karar verilmiştir." 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000 TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5332/22/1-1 

————— 

Kurul’un 23/01/2014 tarih ve 4850/27 sayılı Kararı ile; BAY/939-82/22314 sayılı bayilik lisansı sahibi As Adana 

Seyahat Turizm Akaryakıt İnşaat Gıda Tekstil ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin 12.4.2013 tarihinde yapılan tespite göre 

“Yalı Mahallesi, Hürriyet Caddesi, No: 490/3 (Parsel:384) Aliağa / İzmir” adresinde kurulu Kamalak Petrol Ürünleri Yakıt 

Taşımacılık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait istasyona akaryakıt ikmal etmek ve bu suretle yeniden satış amaçlı 

satış gerçekleştirmek nedeniyle hakkınızda idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir." 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5332/23/1-1 

————— 



Kurul’un 23/01/2014 tarih ve 4850/27 sayılı Kararı ile;  "Yıldırım Beyazıt Mahallesi Uzay Caddesi No:13 

Melikgazi/KAYSERİ" adresinde faaliyette bulunan Ersu Sıhhi Tesisat Limited Şirketi’nin sertifikası olmadığı halde yapım 

ve hizmet faaliyeti alanında faaliyetler gerçekleştirdiği tespit edilmesi nedeniyle hakkınızda ihtarda bulunulmasına karar 

verilmiştir." 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca bundan böyle ilgili mevzuata uygun hareket etmeniz hususu, 7201 sayılı Tebligat 

Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

5332/24/1-1 

————— 

Kurulun 03/04/2014 tarihli ve 4959-31 sayılı Kararı ile; 21/02/2013 tarih ve DAĞ/4286-2/32224 sayılı dağıtıcı lisansı 

sahibi Petsa Petrolcülük Anonim Şirketi’nin, bayisi ASFA 33 Nakliyat Madencilik Gıda İnşaat Petrol Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi’nin Dağardı Köyü Avşar Mahallesi No: 97-A 97-B 97-C (Ada:-, Pafta: -, Parsel: 1532) Tosya / Kastamonu 

adresinde faaliyet gösteren istasyonunda 20/06/2013 tarihinde yapılan denetimde, bayinin istasyonunda vaziyet planında yer 

almayan gizli tank ve düzenek tespit edilmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının 

(l) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Lisanslarda Asgari Olarak Yer Alacak Hususlar” başlıklı 11 inci 

maddesinin (e) bendin aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

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

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

5332/25/1-1 

————— 

Kurulun 13/02/2014 tarih ve 4880-25 sayılı sayılı Kararı ile; 04.05.2011 tarih ve MYĞ/3203-1/29413 sayılı madeni 

yağ lisansı kapsamında “Organize Sanayi Bölgesi 1. Bulvar No:17 Derik / MARDİN” adresinde faaliyet gösteren Karaşin 

İthalat İhracat ve Ticaret Limited Şirketi’nin (21.05.2012 tarihinde ticari unvanı Şahkim İthalat İhracat ve Ticaret Limited 

Şirketi olarak değişen) ithal ettiği baz yağını ticari faaliyete konu etmek suretiyle Madeni Yağların Ambalajlanması ve 

Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ’in 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü 

maddesinin 1 inci fıkrası ile aynı maddenin 2 nci fıkrasına aykırı olarak sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet 

gösterdiği; ticari unvan değişikliğine ilişkin lisans tadilini süresi içerisinde gerçekleştirmemek suretiyle de Petrol Piyasası 

Lisans Yönetmeliği'nin 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ve yine 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü 

maddesinin 1 inci fıkrası ile aynı maddenin 2 nci fıkrasına aykırı faaliyet gösterdiği değerlendirildiğinden, 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, Karaşin İthalat İhracat ve Ticaret Limited 

Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

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

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

5332/26/1-1 

————— 

Kurulun 13/02/2014 tarih ve 4880-47 sayılı Kararı ile; “Merkez Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No.2 

Yazıkonak / ELAZIĞ” adresinde faaliyette bulunan 04.12.2012 tarih ve BAY/939-82/31847 sayılı istasyonlu bayilik lisansı 

sahibi Ozan-Geçit Petrol İnşaat Nakliye Harfiyat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin; 14-15.04.2013 tarihlerinde 

bayisi olduğu dağıtıcı haricinde Göktaşoğulları Petrol Nakliye İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nden akaryakıt temin 

etmesinin, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ve Petrol 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı olması sebebiyle, Ozan-Geçit Petrol İnşaat 

Nakliye Harfiyat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 

uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ve aynı maddenin ikinci fıkrasının (d) bendi hükmü 

gereğince 170.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

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

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

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.(Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu'na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine 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 olunur. 

5332/27/1-1 

————— 



13/03/2014 tarihli ve 4919-8 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile Hamamyolu Köyü Kızılcabayır 

Mevkii Günyüzü Eskişehir adresinde 13/02/2007 tarihli ve BAY/939-82/21347 sayılı bayilik lisansı ile faaliyet gösteren 

IRKAY Petrol ve İnşaat San. Tic.Ltd.Şti’nin 

1 - 14/08/2013 tarihli denetimde tespit edildiği üzere başka bir dağıtım şirketi ile ilgili belirtileri kaldırmamak 

suretiyle, 5015 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci 

maddesinin birinci fıkrasının (f)  bendine aykırı hareket ettiği, 

2 - Otomasyon sisteminde meydana gelen arızayı 24 saat içerisinde sözleşme yaptığı dağıtım şirketine 

bildirmemesinin Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 ve 2 nci fıkrasına ve 27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı 

Kurul Kararı’ nın 5 inci maddesinin 14 numaralı bendine aykırı olduğu, 

Düşünüldüğünden 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. 

5332/28/1-1 

————— 

20.03.2014 tarih ve 4930-71 sayılı Kurul Kararı ile 18.04.2013 tarih ve BAY/939-82/32479 sayılı  bayilik lisansı 

kapsamında Kırca Köyü Yanık Hayat Mevkii İstanbul Yol Üzeri Km/10 Gümüşhacıköy/Amasya adresinde bulunan  MAVİ-

GÖL PETROL NAKLİYE KUYUMCULUK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait istasyonda 

24.09.2013 tarihinde yapılan denetimde; 

a-) Tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin akaryakıta katılmaması ve istasyonunda 

bulundurulmaması fiili; 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8’inci maddesi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Bayilik Lisansı 

Sahibinin Yükümlülükleri” başlıklı 38’ inci maddesinin (a) ve (e)  bentlerine, 

b-) Ulusal marker seviyesi geçersiz ve ilgili teknik standartlara aykırı akaryakıt ikmali fiili; 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin 

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

fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine, 

c-) Vaziyet planında olmayan gizli tank ve düzenek kullanmak fiili; 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendine, 

d) Denetim ile görevlilerin tesislerde inceleme yapılmasına müsaade etmemek ve görevli memurlara mukavemet 

etmek fiili; 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (g) bendinde ve aynı kanunun 14 üncü 

maddenin üçüncü fıkrasına, 

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 lisans sahibinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine, 

karar verilmiştir. 

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

gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

5332/29/1-1 

————— 

Kurul’un 31/03/2014 tarih ve 4946-267 sayılı Kararı ile, LPG-BAY/941-54/13601 sayılı LPG Otogaz Bayilik lisansı 

sahibi Metroport Akaryakıt Gıda Kozmetik Nakliyat İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin Kuruma ibraz ettiği LPG 

Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgesinin geçersiz olmasının 5307 sayılı Kanunun 7 inci 

maddesinin ikinci fıkrasının (2) numaralı bendi ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin lisans 

başvurularını düzenleyen 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aykırı olması sebebiyle hakkında 5307 sayılı Kanunun 16 ncı 

maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ile “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve 

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

Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 366.319, -TL.; yanı sıra, otogaz istasyonunda sorumlu müdür 

çalıştırılmamasının ise 5307 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (h) bendine ve aynı Kanunun 14 üncü 

maddesi ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) 

bendi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinin 13 üncü maddesine aykırı 

olması sebebiyle de 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları 

(LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 



2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca ayrıca 73.263, -TL. olmak üzere toplam 

439.582, -TL. tutarında idari para cezası uygulanması kararlaştırmıştır.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 439.582, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 

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

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

TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin 

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

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

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

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

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

dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu,  

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

5332/30/1-1 

————— 

E-24 Karayolu Üzeri Onbirnisan Beldesi Yol Ayrımı Suruç / ŞANLIURFA adresinde kurulu tesiste yapılan 

02/03/2012 tarihli denetimde, lisanssız olarak bayilik faaliyeti yapıldığının tespit edilmesine ilişkin konu, Kurul’un 

09/01/2014 tarihli Kurul toplantısında değerlendirilmiş olup, alınan 4826-73 sayılı Karar ile; Orhan ÜLGEN’in (TC Kimlik 

No:56815534568) lisanssız olarak bayilik faaliyetinde bulunmak suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirilmiş ve 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 mezkûr gerçek kişinin yazılı savunmasının alınmasına karar 

verilmiştir. 

Söz konusu husus ile ilgili yazılı savunmanın ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde Kurum’un 

“Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 

Yüzüncüyıl/ANKARA” adresine gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususları 

7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

5332/31/1-1 

————— 

06/03/2014 tarihli ve 4909-63 sayılı Kurul Kararı uyarınca; 06.05.2010 tarihli ve DAĞ/2552-4/27680 sayılı dağıtıcı 

lisansı sahibi Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin düzenlediği 

30.11.2012 tarihli ve 046810 numaralı faturada muhatabın lisans numarasını belirtmemek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 4 

üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 18 inci maddesinin son fıkrasına aykırı 

hareket ettiği anlaşıldığından Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi 

hakkında, düzenlediği 30.11.2012 tarihli ve 046810 numaralı faturada muhatabın lisans numarasını belirtmemesi nedeniyle, 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 

70.000.-TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.   

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 

nci maddesinin 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. 

5332/32/1-1 

————— 

Kurul’un 03/04/2014 tarih ve 4959-47 sayılı Kararı ile, BAY/939-82/31672 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi S 

Pet Petrol Ürünleri San. İç ve Dış Tic.Ltd.Şti.’ne ait tesiste 08/04/2013 tarihinde gerçekleştirilen denetimde alınan motorin 

numunesinin ilgili teknik düzenlemelere aykırı olduğunun tespit edilmiş olmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 

dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 

üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine aykırı olması sebebiyle ilgili tüzel 

kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi ile aynı 

fıkranın (f) bendi hükümleri gereğince 70.000, -TL.; yanı sıra, söz konusu bayinin BAY/519-37/12799 sayılı bayilik lisansına 

haiz Keleş Petrol Tur. Özel Eğitim İnş. ve Tarım Ür. San. ve Tic.Ltd.Şti.’nden 2013 yılı Mart ayında akaryakıt temin etmiş 

olduğunun tespit edilmesinin ise 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 aykırı olması sebebiyle ilgili lisans 

sahibi hakkında 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) 



numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (d) bendi hükümleri gereğince 170.000, -TL. olmak üzere toplam 240.000, -TL. tutarında 

idari para cezası uygulanmasını kararlaştırmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 240.000, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 

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

Bankası Bahçelievler Şubesi (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. 

5332/33/1-1 

————— 

16/01/2014 tarih ve 4834-153 sayılı Kurul Kararı ile BAY/939-82/31803 sayılı Bayilik Lisansı sahibi Seran Petrol 

Nakliye Gıda İnşaat İletişim Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında; 04/01/2013 tarihli tespite göre; söz konusu lisans 

sahibinin, otomasyon sistemi çalışmadığı halde akaryakıt satışı yapmak suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 

üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesi hükümlerine aykırı hareket etmesi 

nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi 

ve aynı fıkranın (e) bendi uyarınca belirlenen 70.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu 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 İdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu 

hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

5332/34/1-1 

————— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 17.07.2013 tarih ve 4507/12 sayılı Kararı ile yazılı savunması istenilen 

ancak savunma tebligatı ulaşmadığı için 28 Kasım 2013 tarih ve 28835 sayılı Resmi Gazetede yazılı savunma yapması için 

ilanen tebligat yapılan Şefikoğlu Petrol LPG Madencilik Hayvancılık Gıda ve Isıtma Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Limited 

Şirketi’ nin yasal süresi içerisinde yazılı savunmasını yapmaması üzerine soruşturma konusu ve yazılı savunmasını 

yapmaması hususu tekrar Kurul gündemine intikal ettirilmiş olup, konuyu değerlendiren Kurul 31.03.2014 tarih ve 4946-247 

sayılı Kararı ile Şefikoğlu Petrol LPG Madencilik Hayvancılık Gıda ve Isıtma Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 

hakkında 135.924- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 135.924-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler 

Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar 

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

2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve 

Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın ilan 

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

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

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

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

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

uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

5332/35/1-1 

————— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 17.07.2013 tarih ve 4507/11 sayılı Kararı ile yazılı savunması istenilen 

ancak savunma tebligatı ulaşmadığı için 28 Kasım 2013 tarih ve 28835 sayılı Resmi Gazetede yazılı savunma yapması için 

ilanen tebligat yapılan Şefikoğlu Petrol LPG Madencilik Hayvancılık Gıda ve Isıtma Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Limited 

Şirketi’ nin yasal süresi içerisinde yazılı savunmasını yapmaması üzerine soruşturma konusu ve yazılı savunmasını 

yapmaması hususu tekrar Kurul gündemine intikal ettirilmiş olup, konuyu değerlendiren Kurul 31.03.2014 tarih ve 4946-246 



sayılı Kararı ile Şefikoğlu Petrol LPG Madencilik Hayvancılık Gıda ve Isıtma Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 

hakkında 81.554- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 81.554- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler 

Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan tarihini 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 ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı 

olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 

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

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

Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı 

Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

5332/36/1-1 

————— 

06/03/2014 tarihli ve 4909/11 sayılı Kurul Kararı ile, “Erdem Cad. No:182/A Buca / İZMİR” adresinde faaliyet 

gösteren, “İTS/ZMR/406” adresinde faaliyet göstermek üzere “İTS/ZMR/406” no lu İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası 

sahibi Ultra Doğalgaz Alt Yapı Hizmetleri- Esin Özge Sevim firmasının, proje onaysız iç tesisat yapması ve ilgili dağıtım 

firmasına istenilen bilgileri vermemesinin, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasına, 

Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 37 nci maddesine ve Doğal Gaz Piyasası Sertifika 

Yönetmeliği' nin “Sertifika Sahibinin Hak ve Yükümlülükleri” başlıklı 11 inci maddenin (c) bendine aykırı olduğu 

anlaşıldığından, Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne gerek olmaksızın, ilgili tüzel kişinin  

yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na 

gönderilmesi, aksi takdirde savunmanın dikkate alınmayacağı, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

5332/37/1-1 

————— 

Kurulun 20/03/2014 tarihli ve 4930/87 sayılı Kararı ile; Çiftlikler Mah. Samsun Karayolu 10. Km Osmancık 

ÇORUM” adresinde 19/01/2012 tarihli ve BAY/939-82/30476 (12.07.2013 Tarih ve 24395 Sayılı Karar ile 

Sonlandırılmıştır).  numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Vipet Akaryakıt İnş. San. ve Tic. Ltd. 

Şti’nin, 11/11/2012, 11/12/2012 ve 07/03/2013  tarihli tespitlere ve 28.03.02,  1220P01112001, 2013- E13031201 sayılı 

analiz raporlarına göre, iki kez istasyonlu akaryakıt bayisi olmasına karşın, sahip olduğu lisansının verdiği haklar dışında jet 

yakıtı ikmali yapmak, iki kez sözleşmeli dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmek, bir kez marker seviyesi geçersiz, bitkisel 

yağ ve geri kazanım solvent karışımını istasyonda bulundurmak ve bir kez akaryakıt istasyonundaki gizli düzeneği vaziyet 

planında bulunmamasına karşın piyasa faaliyetine konu etmek suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa ve ilgili 

mevzuata aykırı hareket ettiği ve süresi içinde yazılı savunma yapılmadığı anlaşıldığından, Vipet Akaryakıt İnş. San. ve Tic. 

Ltd. Şti hakkında,  5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca her fiil için ayrı ayrı olmak üzere toplamda: 646.409.-TL 

idari para cezası uygulanmana karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 646.409.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 

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

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

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

Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemelerinde 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 hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 


