
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

13.03.2014 tarih ve 4919-44 sayılı Kurul Kararı ile Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 176 Ada 8 Nolu Parsel 

Akdeniz/MERSİN adresinde, 11.05.2010 tarih ve MYG/2559-4/27696 sayılı Madeni Yağ Lisansı kapsamında faaliyet 

gösteren Apeks Petrokimya Akaryakıt Nak. Hurda San. ve Tic. Ltd.Şti.’nin, 2010, 2011 ve 2012 yılında ithal ettiği baz yağını 

doğrudan ya da yoğunluklarını inceltmek suretiyle amacı dışında akaryakıt olarak kullanılmak üzere piyasa faaliyetine konu 

ederek, lisansının verdiği haklar dışında faaliyette bulunmak eylemine ilişkin, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön 

Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, 28.11.2013 

tarih ve 4737/37 sayılı Kurul Kararı gereği talep edilen yazılı savunmanın, anılan tüzel kişi tarafından yapılmadığı saptanmış 

ve Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup, 

Apeks Petrokimya Akaryakıt Nak. Hurda San. ve Tic. Ltd.Şti.’nin; 

a) Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın 11.04.2013 tarih ve 2013-A-1445/21 sayılı Vergi Tekniği 

Raporuna göre; 2010, 2011 ve 2012 yılında ithal ettiği baz yağını doğrudan ya da yoğunluklarını inceltmek suretiyle amacı 

dışında akaryakıt olarak kullanılmak üzere piyasa faaliyetine konu ederek, lisansının verdiği haklar dışında faaliyette bulunmak 

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

Yönetmeliğinin 23 ve 24 üncü maddeleri ve Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğin 9 uncu 

maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket ettiği, 

b) Usulüne uygun olarak talep edilmesine karşın, süresi içerisinde yazılı savunma sunmadığı, anlaşıldığından, anılan 

tüzel kişi hakkında, sahip olduğu lisansının verdiği haklar dışında faaliyette bulunmak eylemi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ile Petrol Piyasası Kanununun 19 

uncu 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.- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 

17 nci maddesinin 6ncı 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 petrol piyasasına ilişkin cezalar için 

TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci 

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

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

30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesaplarına 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. 

8563/1/1-1 

————— 

Kurulun 15/05/2014 tarih ve 5014/31 sayılı sayılı Kararı uyarınca; “Bayındır Mahallesi 336. Sokak (Ada:6487, Pafta:-

, Parsel:17)Muratpaşa/ANTALYA” adresinde faaliyet göstermek üzere 18/02/2011 tarih ve BAY/939-82/29033 

numaralı istasyonsuz bayilik lisansı bulunan Bayram BERKE – Berke Petrol Ticaret’in, dağıtıcısı Teco Petrolcülük San. ve Tic. 

A.Ş. ile aralarındaki bayilik sözleşmesinin dağıtıcısı tarafından tek taraflı olarak feshedildiğini tebellüğ ettiği 05/03/2014 

tarihinden itibaren 05/04/2014 tarihine kadar bir aylık süresi olmasına rağmen sözleşme iptali konusunda Kuruma bildirimde 

bulunmamasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 

18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile 38 inci maddesinin (ı) 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. 

8563/2/1-1 

————— 

23.05.2013 tarih ve 4421-49 sayılı Kurul Kararı ile 07/08/2006 tarih ve DAĞ/859-2/19123 numaralı dağıtıcı lisansı ile 

faaliyet gösterenEropet Akaryakıt Dağıtım Taşımacılık İnşaat Pazarlama Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi’nin; 

- Lisansına işlenmiş bulunan tescilli markasını bir başka kişiye devrettiği, devir tarihinden bugüne tescilli markası 

olmaksızın faaliyette bulunduğu ve 5015 saylı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve 7 nci maddesinin altıncı 

fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı hareket ettiği, 

- Yazılı savunmasının mevzuatta belirtilen süre içerisinde Kuruma intikal etmediği, 

anlaşıldığından, Eropet Akaryakıt Dağıtım Taşımacılık İnşaat Pazarlama Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası hükümlerine göre 

70.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 



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

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

Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait petrol piyasasına ilişkin cezalar için 

TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci 

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

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

30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesaplarına 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. 

8563/3/1-1 

————— 

Kurulun 28/05/2014 tarihli ve 5040-47 sayılı Kararı ile; 13.10.2011 tarih ve BAY/939-82/30117 sayılı bayilik lisansı 

sahibi İliksoy Petrol Ürünleri İnşaat Taahhüt Hafriyat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin bayilik lisansı kapsamında 

aldığı akaryakıtı, 2012 yılında, BAY/939-82/30162 sayılı bayilik lisansı sahibi Ercan YENİER’e satmak suretiyle 5015 sayılı 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları yanında Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin bayilik lisansı sahiplerinin 

yükümlülüklerinin sayıldığı 38 inci maddesinin (g) bendinde aykırı hareket ettiği gerekçesi ile 09/01/2014 tarih ve 4826-23 

sayılı Kurul Kararı uyarınca yazılı savunma istenmesine rağmen, süresi içinde yazılı savunma yapılmaması nedeniyle, söz 

konusu tüzel kişi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi ve 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ 

uyarınca belirlenen 67.962,- TL 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 ncıfıkrası 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 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 hususları 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

8563/4/1-1 

————— 

Kurulun 19/06/2014 tarihli ve 5068-55 sayılı Kararı ile; Ankara Yolu 12. Km. Kadıkırı Köyü Mevkii (pafta:02c, ada:-

, parsel:42) Çorum adresinde 07.03.2012 tarihli ve BAY/939-82/30676 sayılı bayilik sahibi Jet Nakliyat Petrol Turizm Tarım 

İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin, 1320P00200001 sayılı TÜBİTAK MAM analiz raporuna göre, 01/03/2013 

tarihinde gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali hususunda, 

31/12/2013 tarih ve 4812/10 sayılı Kurul Kararı uyarınca yazılı savunma istenmesine rağmen süresi içinde yazılı savunma 

yapılmaması nedeniyle, söz konusu tüzel kişi hakkında; Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesi ve “Petrol Piyasası 

Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 

175.833.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 175.833.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 

17 nci maddesinin 6ncı 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 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 hususları 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

8563/5/1-1 

————— 

Kurulun 07/05/2014 tarihli ve 5005-29 sayılı Kararı ile; Ankara Yolu 12. Km. Kadıkırı Köyü Mevkii (pafta: 02c, ada: 

-, parsel: 42) Çorum adresinde 07.03.2012 tarihli ve BAY/939-82/30676 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Jet 

Nakliyat Petrol Turizm Tarım İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 10/07/2013 tarihinde istasyonda yapılan denetimde 

tespit edildiği üzere; Yalçınkayalar Paz. Dağ. Petrol Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti’nden Dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmek 

suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrasına, aynı maddenin ikinci 



fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine, İstasyonunda dağıtıcı 

dışında temin edilen akaryakıtın ikmali sırasında otomasyon sistemini devre dışı bırakılmak suretiyle, 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanunu’nun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Petrol Piyasasında Dağıtıcı 

Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı’nın “İstasyon Otomasyon 

Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı 5 inci maddesinin (14) numaralı bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, söz 

konusu tüzel kişinin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

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

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, konuya ilişkin olarak yazılı savunmanın 15 (onbeş) gün içinde 

aşağıda belirtilen Kurum adresine gönderilmesi gerektiği ve süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

8563/6/1-1 

————— 

Kurulun 28/05/2014 tarih ve 5040-21 sayılı Kararı ile; BAY/939-82/30676 sayılı lisans kapsamında işletilen Jet 

Nakliyat Petrol Turizm Tarım İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait akaryakıt istasyonunda 20/08/2013 tarihinde 

yapılan denetimde, söz konusu istasyonda 2 nolutankta otomasyon sisteminin çalışmadığı, Marker XP cihazıyla yapılan 

ölçümde motorin numunesinin ulusal marker seviyesinin geçersiz çıktığı; söz konusu istasyondan numune alınıp analiz için 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Yakıt Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’ne gönderildiği anlaşılmıştır. Söz konusu 

merkez tarafından düzenlenen E-130105/M ve 130106/M sayılı analiz raporları ile akaryakıt istasyonundan alınan motorin 

numunelerinin Ulusal Marker Ölçümünde marker seviyesinin GEÇERSİZ ve aynı zamanda Teknik Düzenlemelere aykırı ve 

Tağşiş edilmiş olduğu tespit edildiğinden, konuyla ilgili olarak söz konusu tüzel kişinin yazılı savunmasının alınmasına karar 

verilmiştir. 

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

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, konuya ilişkin olarak yazılı savunmanın 15 (onbeş) gün içinde 

aşağıda belirtilen Kurum adresine gönderilmesi gerektiği ve süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

8563/7/1-1 

————— 

06/03/2014 tarih ve 4909/45 sayılı Kurul Kararı ile 06/05/2010 tarih ve DAĞ/2552-4/27680 numaralı dağıtıcı lisansı 

ile faaliyet gösteren Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin; 

- Lisansına işlenmiş bulunan tescilli markasını bir başka kişiye devrettiği, devir tarihinden bugüne tescilli markası 

olmaksızın faaliyette bulunduğu ve 5015 saylı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve 7 nci maddesinin altıncı 

fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı hareket ettiği, 

- Yazılı savunmasının mevzuatta belirtilen süre içerisinde Kuruma intikal etmediği, anlaşıldığından, Raman Akaryakıt 

Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi ilgili tüzel kişi hakkında 6455 sayılı Kanunla değişik 

5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası hükümlerine göre 70.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar 

verilmiştir. 

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

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

Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait petrol piyasasına ilişkin cezalar için 

TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci 

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

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

30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesaplarına 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. 

8563/8/1-1 

————— 

Kurul’un 20/03/2014 tarih ve 4930-104 sayılı Kararı ile, DAĞ/2552-4/27680 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Raman 

Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin adres değişikliğine ilişkin olarak 

mevzuatta belirtildiği üzere Kuruma bildirimde bulunmamış olmasının ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği 

gerekçesiyle, mezkur lisans sahibinin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın onbeş gün içinde Kuruma gönderilmesi, süresi içinde 

gönderilmeyen savunmaların dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir. 

8563/9/1-1 



————— 

Kurulun 19/06/2014 tarihli ve 5068-44 sayılı Kararı ile; 19.03.2005 tarih ve BAY/459-66/06139 sayılı istasyonlu 

bayilik lisansı sahibi Yüce Yayla Akaryakıt İstasyonu Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt 

istasyonundan 03/04/2013 tarihinde alınan akaryakıt numunesine ilişkin olarak tanzim edilen 4045 sayılı analiz raporuna göre; 

gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali hususunda 06/02/2014 tarih 

ve 4871/35 sayılı Kurul Kararı uyarınca yazılı savunma istenmesine rağmen süresi içinde yazılı savunma yapılmaması 

nedeniyle, Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2013 

Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 175.833.-TL idari para cezası uygulanmasına karar 

verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 175.833.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 

17 nci maddesinin 6ncı 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 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 hususları 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

8563/10/1-1 

————— 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci maddesinin (e) bendinde yer alan “Lisans 

başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine 

bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya lisans 

sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere Kurumca verilen ek sürenin sonuna 

kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi..” halinde lisansının sona erdirileceği hükmü uyarınca, BERKŞİM PETROL 

ÜRÜNLERİ NAKLİYAT CAM ÜRÜNLERİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ; Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 

verilmiş olan olan 10.02.2014 tarihli ve 5 sıra nolu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’nın Belediye Encümeninin 05.08.2014 

tarihli ve 899 sayılı Encümen Kararı ile iptal edilmesi nedeniyle “Horozluhan Mahallesi Vural Sokak No:1 Selçuklu KONYA” 

adresindeki tesisine ait ve MYĞ/4649-1/33333 numaralı madeni yağ lisansına kayıtlı Birinci Sınıf İşyeri Açma ve 

Çalışma Ruhsatı’nı Kurumumuza ibraz etmesi gerekmektedir. 

Söz konusu belgenin, ilânen tebliği tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol 

Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/ ANKARA” adresine gönderilmesi, süresi 

içerisinde gönderilmeyen belgenin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 


