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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul’un 30/07/2015 tarihli ve 5713-15 sayılı Kararı ile, LPG-BAY/941-54/09705 numaralı (22/10/2014 tarihli ve 

35795 sayılı Karar ile sonlandırılan) otogaz bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol 

Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’nin; 

a) LPG otogaz istasyonunu lisans iptali yapılmadan, Kurul izni olmaksızın Cihangir Sümer’e kullandırmak suretiyle 

5307 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin sırasıyla birinci ve ikinci fıkrasındaki hükümler ile 25/06/2009 tarihli ve 2413 sayılı 

Kurul Kararının bayilik lisanslarının Genel Hükümler başlıklı birinci bölümünde yer alan "Lisans sahibinin, piyasa 

faaliyetine konu tesislerini lisans amaçları doğrultusunda başkalarına kullandırılması Kurulun iznine bağlıdır" hükmüne 

aykırı hareket ettiği, 

b) Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi’nden dağıtıcısı dışında otogaz LPG ikmal etmek 

suretiyle 5307 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrası ve aynı maddenin ikinci fıkrasının (1) numaralı bendi ile 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin 1 inci fıkrası ve 26 ncı maddesinin 1 

inci fıkrasının (c) bendine aykırı hareket ettiği, 

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit 

edilmesi amacıyla, 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak 

Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi 

uyarınca Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma 

açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 

üncü maddesi gereğince düzenlenen 14/10/2015 tarihli ve 64 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere 

ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde 

süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

olunur. 

10533/1/1-1 

————— 

Kurul’un 01/10/2015 tarihli ve 5810-26 sayılı Kararı ile; 16/09/2014 tarihli denetimde tespit edildiği üzere, LPG-

BAY/941-54/09705 numaralı (22/10/2014 tarihli ve 35795 sayılı Kararla sonlandırılan) otogaz bayilik lisansı kapsamında 

faaliyet gösteren Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited Şirketi tarafından 

LPG otogaz istasyonunda mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmamasının 5307 sayılı Sıvılaştırılmış 

Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 4 üncü 

maddesinin dördüncü fıkrasının (h) bendine, 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (6) nolu bendine ve Kanunun 14 üncü 

maddesine, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “LPG Otogaz Bayilik Lisansı Sahiplerinin 

Yükümlülükleri” başlıklı 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası 

Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle hakkında, 5307 sayılı 

Kanun’un “İdari para cezaları” başlıklı 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince belirlenen 76.142- TL 

tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 76.142- 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 edilir. 

10533/2/1-1 

————— 

Kurul’un 30/07/2015 tarihli ve 5713-19 sayılı Kararı ile BAY/939-82/29641 numaralı (08/03/2013 tarihli 9254 sayılı 

Kararla sonlandırılan) bayilik lisansı sahibi Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi’nin bayilik 

lisansı sahibi Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’ne yeniden satış amaçlı 

akaryakıt satışı gerçekleştirmesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans 



Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendi hükümlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir 

şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari 

yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret 

ve Pazarlama Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar 

edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 14/10/2015 tarihli ve 65 

sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde 

süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

olunur. 

10533/3/1-1 

————— 

Kurul’un 30/07/2015 tarihli ve 5713-20 sayılı Kararı ile, LPG-BAY/941-54/11997 numaralı otogaz bayilik lisansı 

sahibi Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi’nin otogaz bayilik lisansı sahibi Açin Otomotiv 

Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’ne yeniden satış amaçlı otogaz satışı 

gerçekleştirmesinin 5307 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 

Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 26 ncı maddesinin (g) bendi hükümlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, 

konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5307 sayılı 

Kanunun 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi uyarınca Alko Petrol Ürünleri 

Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde 

kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 

14/10/2015 tarihli ve 64 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ 

edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde 

süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

olunur. 

10533/4/1-1 

————— 

Kurul’un 03/09/2015 tarihli ve 5769-45 sayılı Kararı ile; BAY/939-82/31904 numaralı bayilik lisansı 

sahibi Baymar Tarım Gıda İnşaat Nakliye Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin otomasyon sistemini devre dışı 

bırakarak piyasa faaliyeti göstermesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine 

aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve 5015 Sayılı 

Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince 

belirlenen 72.751,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 72.751,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 

17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. 

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 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 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 Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil 

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

10533/5/1-1 

————— 

Kurul’un 10/09/2015 tarihli ve 5784-30 sayılı Kararı ile; BAY/939-82/32507 numaralı bayilik lisansı kapsamında 

faaliyet gösteren Buzpet Akaryakıt Nakliyat Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin otomasyon sistemini devre dışı 

bırakarak piyasa faaliyeti göstermesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine 

aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve 5015 Sayılı 

Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince 

belirlenen 72.751,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 72.751,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 

17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. 

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 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 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 Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil 

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

10533/6/1-1 

————— 

Kurul’un 03/09/2015 tarihli ve 5769-29 sayılı Kararı ile; BAY/939-82/30745 numaralı bayilik lisansı kapsamında 

faaliyet gösteren Destan Petrol Nakliye Otomotiv Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin otomasyon sistemini 

devre dışı bırakarak piyasa faaliyeti göstermesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası 

hükümlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin yedinci 

fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi uyarınca 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 ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. 

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 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 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 Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil 

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

10533/7/1-1 

————— 

Kurul’un 27/03/2015 tarihli ve 5534-71 sayılı Kararı ile; 18/10/2010 tarihli ve BAY/939-82/28436 numaralı 

(14/03/2013 tarihli 10107 sayılı Başkanlık Olur'u ile iptal edilen) bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren HB Nakliyat 

Otomotiv Petrol Ürünleri Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 08/11/2012 tarihinde lisansın verdiği hakların 

dışında faaliyette bulunarak Reha-Pet Petrol Ürünleri Turizm Nakliyat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne yeniden 

satış amacıyla akaryakıt satışı gerçekleştirmesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve 

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 

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

Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince 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 tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. 

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 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 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 Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil 

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

10533/8/1-1 

————— 

Kurul’un 30/12/2014 tarihli ve 5397-44 sayılı Kararı ile; 16/11/2011 tarih BAY/939-82/30246 numaralı (03/06/2013 

tarih ve 20125 Sayılı Karar ile sonlandırılan) bayilik lisansı sahibi Horapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi’nin, 2012 yılı içerisinde, BAY/939-82/30053 numaralı bayilik lisansı kapsamında faaliyet 

gösteren Ateşbay Petrol Taşımacılık Tesis İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne yeniden satış amaçlı akaryakıt 

satışı gerçekleştirmesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendi hükümlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu 

maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 

2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince 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 tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. 

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 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 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 Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil 

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

10533/9/1-1 

————— 

Kurul’un 10/09/2015 tarihli ve 5785/18 sayılı kararı ile 02.05.2013 tarihli ve DAĞ/4385-1/32551 sayılı dağıtıcı 

lisansı sahibi KRN Enerji Petrol İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin bayisi 26.09.2013 tarihli ve BAY/939-

82/33255 sayılı bayilik lisansı sahibi Tatbakoğlu Petrol Gıda Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt 

istasyonunda 

a) 13.06.2014 tarihinde yapılan denetimde vaziyet planında yer alan yer altı tankının otomasyon sistemine bağlı 

olmaması ve bayisinde istasyon otomasyon sistemini fiilen faaliyete geçirmemesi nedeniyle 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 4 üncü ve 5 inci maddesi hükümlerine, 

b) 30.09.2014 tarihinde yapılan denetimde otomasyon sisteminin kurulmaması ve istasyon otomasyon sistemini fiilen 

faaliyete geçirmemesi nedeniyle 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 4 üncü ve 5 inci maddesi 

hükümlerine, 

aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki 

durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 

Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu 

maddesi hükümleri uyarınca KRN Enerji Petrol İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma 

açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi 

gereğince düzenlenen 06.10.2015 tarihli ve 47 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine 

gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde 

süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

olunur. 

10533/10/1-1 

————— 

Kurul’un 10/09/2015 tarihli ve 5785/17 sayılı kararı ile 26.09.2013 tarihli ve BAY/939-82/33255 sayılı bayilik lisansı 

sahibi Tatbakoğlu Petrol Gıda Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin 

a) 13.06.2014 tarihinde yapılan denetimde vaziyet planında yer alan yer altı tankının otomasyon sistemine bağlı 

olmaması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları 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 maddesine aykırı hareket ettiği, 

b) 30.09.2014 tarihinde yapılan denetimde otomasyon sisteminin çalışmaması ve otomasyon sistemi çalışmamasına 

rağmen satışların devam etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları 

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 maddesine aykırı hareket ettiği, 

c) 11.02.2015 tarihinde yapılan denetimde otomasyon sistemi, istasyonunun ödeme kaydedici cihaz mali hafıza 

raporlarından ve istasyonda bulunan ürünlere ilişkin fatura, irsaliye vb. belgeler sunmaması sonucunda istasyonunda menşei 

belli olmayan akaryakıt bulundurması nedeniyle dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 

sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38’inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği, vaziyet planında yer alan 3 

numaralı yer altı tankının otomasyon sistemine bağlı olmaması ve otomasyon sisteminin çalışmaması nedeniyle 5015 sayılı 

Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları 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 maddesine aykırı hareket ettiği, 

d) 28.02.2015 tarihinde yapılan denetimde otomasyon sistemi, istasyonunun ödeme kaydedici cihaz mali hafıza 

raporlarından ve istasyonda bulunan ürünlere ilişkin fatura, irsaliye vb. belgeler sunmaması sonucunda istasyonunda menşei 



belli olmayan akaryakıt bulundurması nedeniyle dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 

sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38’inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği, 

e) 24.07.2015 tarihinde yapılan denetimde Mimag Petrol Akaryakıt Dağıtım Ve Depolama Sanayi Ticaret Anonim 

Şirketi bayisi olmasına rağmen istasyonunda KRN Enerji Petrol İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait amblemleri 

bulundurarak Petrol Piyasası Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci 

maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine, otomasyon sisteminin çalışmaması, otomasyon sistemine müdahale edilmesi ve 

otomasyon sistemi çalışmamasına rağmen satışların devam etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü 

maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları 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 maddesine aykırı hareket 

ettiği, 

f) 09.08.2015 tarihinde yapılan denetimde otomasyon sistemi, istasyonunun ödeme kaydedici cihaz mali hafıza 

raporlarından ve istasyonda bulunan ürünlere ilişkin fatura, irsaliye vb. belgeler sunmaması sonucunda istasyonunda menşei 

belli olmayan akaryakıt bulundurması nedeniyle dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 

sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38’inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği, otomasyon sisteminin 

çalışmaması, otomasyon sistemine müdahale edilmesi ve otomasyon sistemi çalışmamasına rağmen satışların devam etmesi 

nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları 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 maddesine aykırı hareket ettiği, 

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit 

edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak 

Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 

hükümleri uyarınca Tatbakoğlu Petrol Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma 

açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi 

gereğince düzenlenen 06.10.2015 tarihli ve 49 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine 

gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde 

süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

olunur. 

10533/11/1-1 

————— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/10/2015 tarih ve 5819-37 sayılı Kararı ile “Karacaoğlan Mahallesi 6170 

Sokak No:15/B Işıkkent Bornova-İZMİR adresinde, 26/05/2011 tarih ve MYĞ/3233-1/29503 sayılı madeni yağ lisansı ile 

faaliyet gösteren Marka Madeni Yağ Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin; 02/04/2014 tarihinde yapılan denetimde lisansında 

kayıtlı bulunan tesisinden alınan numunelerin Ege Üniversitesi PAL Laboratuvarında yapılan analizi sonucunda düzenlenen 

2014-E14040401 numaralı analiz raporuna göre, sahibi olduğu madeni yağ lisansı ile üretebileceği ürünlerin dışında farklı 

kimyasal içeriğe ve özelliğe sahip ürünler olması ve madeni yağ lisansının kendisine verdiği haklar dışında faaliyet 

göstermesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak 

Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 

hükümleri uyarınca, Marka Madeni Yağ Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında alınan 09/04/2015 tarih ve 5555-16 sayılı 

Kurul Kararı kapsamında düzenlenen 01/06/2015 tarih ve DDB.39/2-2 sayılı Soruşturma Raporu ve Denetim Dairesi 

Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurul tarafından değerlendirilirmiş olup, 

a) Adı geçen lisans sahibinin bu eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve 

ikinci fıkraları ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 23 üncü ve 24 üncü maddeleri ile Madeni Yağların Ambalajlanması 

ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ’in 6’ıncı ve 9 uncu maddelerinin birinci fıkralarına aykırılık teşkil ettiği, 

b) Savunma istem yazısı usulüne uygun olarak tebliğ edilmesine rağmen süresi içinde yazılı savunmada 

bulunulmadığı, 

anlaşıldığından; 26/05/2011 tarih ve MYĞ/3233-1/29503 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Marka Madeni Yağ Sanayi 

Ticaret Limited Şirketi hakkında; 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının ( e) bendinin ikinci alt bendi ile 

Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereği, 

363.755,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.” 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 363.755,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 

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

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

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

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

Mahkeme'de 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 Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

10533/12/1-1 

————— 

Kurul’un 03/09/2015 tarih ve 5769/38 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, 23.01.2013 tarihli denetimde tespit 

edildiği üzere, BAY/939-82/27984 numaralı bayilik lisansı sahibi Dedem Petrol Tarım Turizm Nakliyat Hayvancılık Sanayi 

ve Ticaret Limited Şirketi’nin Afyonkarahisar-Kütahya Karayolu 40.Km (Pafta No. J24-C-21d , Ada No.101, Parsel No.53) 

İhsaniye/Afyonkarahisar adresinde kurulu akaryakıt istasyonundaki otomasyon sistemini sağlıklı çalıştırmaması ve mevcut 

otomasyon sisteminin arızasını süresi içinde gidermemesi suretiyle, 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (b) ve (d) bentleri ve 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri hükümleri (Mülga 1240 sayılı Kurul 

Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrası, birinci fıkrasının (a) bendi ve 5 inci maddesinin sekizinci ve onbirinci fıkrası 

hükümleri) ile 5015 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 6 ncı fıkrası hükümlerine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle adı geçen 

tüzel kişi hakkında 28.04.2015 tarihli ve 5584/56 sayılı Kurul Kararı gereğince açılan doğrudan soruşturma sonrası 

düzenlenen DDB.52/26-3 sayılı Soruşturma Raporu ve Denetim Dairesi Başkanlığı'nın konuya ilişkin görüşü 

değerlendirilmiş olup, lisans sahibinin konuya ilişkin süresi içinde yazılı savunmada bulunmadığı, 

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

hakkında, akaryakıt istasyonundaki otomasyon sistemini sağlıklı çalıştırmaması ve mevcut otomasyon sisteminin arızasını 

süresi içinde gidermemesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince 

belirlenen 850.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 850.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 

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

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

2300 32 numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 

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

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

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

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

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

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

10533/13/1-1 

————— 

Kurul’un 30/12/2014 tarihli ve 5397-43 sayılı Kararı ile; 2012 yılı içerisinde Şar-Pet Petrol Ürünleri ve Madeni Yağ 

Ticareti Arif ŞARPAL’ın, BAY/939-82/30053 numaralı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Ateşbay Petrol 

Taşımacılık Tesis İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne yaklaşık 1,2 milyon TL tutarında, 380 bin lt akaryakıt 

satışı gerçekleştirerek lisanssız dağıtım faaliyetinde bulunmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 

(b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırılık teşkil etmesi 

nedeniyle Arif ŞARPAL hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt 

bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” 

hükümleri gereğince belirlenen 815.555,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 815.555,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 

17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. 

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 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 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 Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil 

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

10533/14/1-1 

 


