
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul’un 13/11/2013 tarihli ve 4705/19 sayılı Kararı ile; DRM Havacılık Denizcilik İnşaat Sanayi Ticaret Anonim 

Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi, aynı 

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

Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 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 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 Mahkemesi’nde dava açma 

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

10567/1/1-1 

————— 

Kurul’un 13/08/2013 tarihli ve 4552/27 sayılı Kararı ile; Em-Ma Petrol Ürünleri Nakliyat Ticaret Limited Şirketi 

hakkında; Lisansına kayıtlı dağıtım şirketi dışında başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal etmesi sebebiyle, 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi “Petrol Piyasası Kanununun 19 

uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 815.555,-TL 

tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin dördüncü ve altıncı fıkrası hükümleri gereği 326.222,-TL olmak üzere, Teknik 

düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi sebebiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci 

fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında 

Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının aynı 

maddenin dördüncü ve altıncı fıkrası hükümleri gereği 67.962,-TL olmak üzere, Akaryakıtı amacı dışında kullanması 

(gazyağını piyasaya motorin olarak ikmal etmesi) sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 

ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında 

Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının aynı 

maddenin dördüncü ve altıncı fıkrası hükümleri gereği 67.962,-TL olmak üzere, Toplamda 462.146,-TL idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 462.146,-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 Mahkemesi’nde dava açma 

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

10567/2/1-1 

————— 

Kurul’un 12/09/2013 tarihli ve 4607/29 sayılı Kararı ile; Em-Ma Petrol Ürünleri Nakliyat Ticaret Limited Şirketi 

hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası 

Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 

815.555,-TL tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin dördüncü ve altıncı fıkrası hükümleri uyarınca 326.222,-TL 

olarak uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 326.222,-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 Mahkemesi’nde dava açma 

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

10567/3/1-1 

————— 

Kurul’un 03/10/2013 tarihli ve 4642/92 sayılı Kararı ile; Eta Madeni Yağ Müstahzarları Ve Kimyevi Maddeler İthalat 

İhracat İmalat Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 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” hükümleri uyarınca 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 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 Mahkemesi’nde dava açma 

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

10567/4/1-1 

————— 



Kurul’un 12/09/2013 tarihli ve 4607-39 sayılı Kararı ile Gürsoy Akaryakıt Otogaz Petrol Ürünleri Madencilik Ticaret 

Limited Şirketi hakkında 5307 sayılı Kanunun “İdari Para Cezaları” başlıklı 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 

2 numaralı alt bendi ve “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 

uyarınca 339.814,-TL 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 6 ncı fıkrası ve 5307 sayılı Kanunun 18 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 41 

numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı 

olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

10567/5/1-1 

————— 

Kurul’un 13/11/2013 tarihli ve 4705/17 sayılı Kararı ile; Kulu Grup Akaryakıt Ürünleri Otomotiv Taşımacılık İnşaat 

Taahhüt Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında; Teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi, lisansına 

kayıtlı dağıtım şirketi dışında başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal etmesi, akaryakıtı amacı dışında kullanması (gazyağını 

piyasaya motorin olarak ikmal etmesi), istasyonunda gizli yer altı tankı, düzenek ve tertibatı bulundurması ve istasyonda fiyat 

ilan panosu bulundurmaması sebebiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) 

bendinin (4) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (3) numaralı alt bendi, aynı maddenin üçüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası 

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

toplam 326.219,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 326.219,-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 Mahkemesi’nde dava açma 

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

10567/6/1-1 

————— 

Kurul’un 12/09/2013 tarihli ve 4607-40 sayılı Kararı ile Mercan Oto Emlak Petrol Otogaz İnşaat Turizm Ticaret 

Limited Şirketi hakkında 5307 sayılı Kanunun “İdari Para Cezaları” başlıklı 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 

2 numaralı alt bendi ve “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 

uyarınca 339.814,-TL 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 6 ncı fıkrası ve 5307 sayılı Kanunun 18 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 41 

numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı 

olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

10567/7/1-1 

————— 

Kurul’un 03/10/2013 tarihli ve 4642/17 sayılı Kararı ile; Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi 

İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) 

bendinin (2) numaralı alt bendi, aynı maddenin altıncı fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 

2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 339.814,-TL tutarındaki idari para 

cezasının aynı maddenin altıncı fıkrası hükümleri uyarınca 679.628,-TL olarak uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 679.628,-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 Mahkemesi’nde dava açma 

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

10567/8/1-1 

————— 

Kurul’un 13/08/2013 tarihli ve 4552/29 sayılı Kararı ile; Zahter Oto Aksesuar Petrol ve Petrol Ürünleri Akaryakıt 

Madeni Yağ İnşaat Nakliyat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 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 339.814,-TL idari para cezasının, aynı maddenin 

dördüncü fıkrası gereği 67.962,-TL olarak 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 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 Mahkemesi’nde dava açma 

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

10567/9/1-1 

————— 

Kurul’un 13/11/2013 tarihli ve 4705/11 sayılı Kararı ile; Zahter Oto Aksesuar Petrol ve Petrol Ürünleri Akaryakıt 

Madeni Yağ İnşaat Nakliyat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında lisansına kayıtlı dağıtım şirketi dışında başka 

bir kaynaktan akaryakıt ikmal etmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının 

(a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak 

Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 815.555,-TL tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin 

dördüncü fıkrası hükümleri gereği 163.111,-TL olmak üzere, Otomasyon sistemine bağlı olmayan tankları ve pompaları 

piyasa faaliyetine konu etmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) 

bendinin (3) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para 

Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin dördüncü 

fıkrası hükümleri gereği 67.962,-TL olmak üzere, Toplamda 231.073,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 231.073,-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 Mahkemesi’nde dava açma 

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

10567/10/1-1 

————— 

Kurul’un 13/08/2013 tarihli ve 4552/75 sayılı Kararı ile; ABC Grup Akaryakıt Petrol Ürünleri Nakliye Gıda İthalat 

İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin; Otomasyon sistemi bağlı olmayan yer altı tanklarını piyasa faaliyetine konu 

etmesi eyleminin 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesi hükümleri ile 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve 

ikinci fıkrası hükümlerine aykırılık teşkil ettiği, 2011 ve 2012 yılı içerisinde lisansına kayıtlı dağıtım şirketi haricinde başka 

bir kaynaktan akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Kanunun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları 

ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği, 2011 ve 2012 yılı 

içerisinde 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 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, ABC 

Grup Akaryakıt Petrol Ürünleri Nakliye Gıda İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının 

alınmasına karar verilmiştir. 

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

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

10567/11/1-1 

————— 

Kurul’un 13/11/2013 tarihli ve 4705/21 sayılı Kararı ile; 04/02/2013 tarihli denetimde tespit edildiği üzere, “Anadolu 

Bulvarı No:185 Ostim / ANKARA” adresinde kurulu tesisinde kullanıcılara otogaz LPG ikmali yaparak lisanssız otogaz 

bayilik faaliyeti gerçekleştiren, Yenimahalle Vergi Dairesinin 448 010 2348 vergi numaralı mükellefi, Gürsoy Akaryakıt 

Otogaz Petrol Ürünleri Madencilik Ticaret Limited Şirketi’nin, 5307 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında 

belirtilen otogaz bayilik lisansı alma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek söz konusu Kanun hükmüne aykırı hareket ettiği 

değerlendirildiğinden, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca Gürsoy 

Akaryakıt Otogaz Petrol Ürünleri Madencilik Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

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

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

10567/12/1-1 

————— 

Kurul’un 13/08/2013 tarihli ve 4552/74 sayılı Kararı ile; BAY/939-82/29309 numaralı bayilik lisansı sahibi Kulu 

Grup Akaryakıt Ürünleri Otomotiv Taşımacılık İnşaat Taahhüt Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin, 01/10/2012 

tarihli denetimde tespit edildiği üzere, BAY/939-82/28161 numaralı bayilik lisansı sahibi Ah-Pet Çoruk Akaryakıt Ürünleri 

Nakliyat Gıda Ticaret Limited Şirketi’ne yeniden satış amaçlı akaryakıt ikmali gerçekleştirmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) 

bendinde yer alan düzenlemelere aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön 

Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca Kulu Grup 



Akaryakıt Ürünleri Otomotiv Taşımacılık İnşaat Taahhüt Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının 

alınmasına karar verilmiştir. 

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

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

10567/13/1-1 

————— 

Kurul’un 13/08/2013 tarihli ve 4552/19 sayılı Kararı ile; Alaşehir Vergi Dairesinin 624 039 6906 vergi numaralı 

mükellefi Musra Petrol İnşaat Tekstil Turizm Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, 13/12/2012 tarihli denetimde tespit 

edildiği üzere, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen 

“Lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına ve/veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı 

doğuracak işlemlerin yapılması” fiilini işlediği değerlendirildiğinden, “Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön 

Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 25 inci maddesi uyarınca, ön 

araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, Musra Petrol İnşaat Tekstil Turizm Nakliyat Sanayi Ticaret Limited 

Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

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

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

10567/14/1-1 

————— 

Kurul’un 03/04/2013 tarih ve 4351-118 sayılı Kararı ile, MYG/3096-2/29060 sayılı madeni yağ lisansı sahibi 

Konartek Petrol Ürünleri Boya Kimya Otomotiv Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, lisansa konu tesise ait Üretim 

Yetkinlik Puanı en az % 50 olan Kapasite Raporunu 12/11/2012 tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun tespit 

edilmiş olması ve bu durumun 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile aynı Kanunun 20 nci 

maddesinin birinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı 

Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, ilgili tüzel kişinin yazılı savunmasının 

alınması kararlaştırılmıştır. 

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

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

edilir. 

10567/15/1-1 

————— 

Kurul’un 03.07.2013 tarih ve 4485-11 sayılı Kararı uyarınca; “KÖSE MADENİ YAĞLAR PET. PETR. ÜRÜN. 

GIDA SAN. TİC. LTD. ŞİRKETİ’nin (lisans alınmasını gerektiren faaliyeti) lisans almaksızın 2012 yılında değişik tarihlerde 

süreklilik arz edecek şekilde Yeni Mahalle Cezaevi Karşısı Ankara Asfaltı No.1 İzmit/ Kocaeli adresinde faaliyet gösteren 

Akser Akaryakıt Ve Servis İst. İşl. Ltd. Şti.’ne dağıtım yapması ve akaryakıt ikmal ettiğinin tespit edilmesinin, 5015 sayılı 

Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi ne aykırı olduğundan firma hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu 

maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi Uyarınca 2012Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında 

Tebliğ” hükmü ile aynı maddenin dördüncü fıkrası gereği 815.555-TL idari para cezası uygulanmasına, karar vermiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 815.555-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 Mahkemelerinde dava açma 

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

10567/16/1-1 

————— 

Kurul’un 12/11/2013 tarih ve 4696-86 sayılı Kararı ile, MYĞ/2552-5/27681 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Me-Sa 

Petrol ve Madeni Yağ Ürünleri Üretim Depolama Nakliye Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin lisansa konu tesise ait 

Üretim Yetkinlik Puanı en az %50 olan Kapasite Raporunu 01/08/2012 tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun 

tespit edilmiş olmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile aynı Kanunun 20 nci 

maddesinin birinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı 

Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 

uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para 

Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 67.962,-TL. tutarında idari para cezası uygulanması; yanı sıra, anılan lisans 

sahibinin 03/04/2013 tarih ve 4351-87 sayılı Kurul Kararı ile kendisine tanınan 15 günlük süre içerisinde Kuruma lisansa 

konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az % 50 olan Kapasite Raporunu sunmayarak ilgili mevzuat hükmüne aykırılığı 

gidermemesi sebebiyle de 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 

nci maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendi ile madeni yağ lisansının “Genel Hükümler” başlıklı bölümünün 8 inci maddesi 

uyarınca sahibi olduğu 06/05/2010 tarih ve MYĞ/2552-5/27681 sayılı madeni yağ lisansının iptal edilmesi kararlaştırmıştır. 



Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgilinin lisansı iptal edildiğinden piyasa faaliyetinde bulunamayacağının ve 

67.692, -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. 

10567/17/1-1 

————— 

Kurul’un 03/04/2013 tarih ve 4351-93 sayılı Kararı ile, MYĞ/2566-5/27735 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Metyağ 

Kimya Madeni Yağlar Akaryakıt Ürünleri Turizm İnşaat Taahhüt Tekstil Gıda Taşımacılık Hayvancılık Eğitim Hizmetleri 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az % 50 olan Kapasite Raporunu 

12/11/2012 tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun tespit edilmiş olması ve bu durumun 5015 sayılı Kanunun 4 

üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile aynı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesine aykırılık 

teşkil ettiği değerlendirildiğinden, ilgili tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

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

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

edilir. 

10567/18/1-1 

————— 

Kurul’un 03/10/2013 tarih ve 4642-100 sayılı Kararı ile, MYĞ/2626-4/27942 sayılı madeni yağ lisansı sahibi 

Necmettin Selimoğlu-Marka Kimya’nın lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az %50 olan Kapasite Raporunu 

01/08/2012 tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun tespit edilmiş olmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile aynı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesine aykırılık 

teşkil etmesi sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası 

Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 

67.962,-TL. tutarında idari para cezası uygulanması; yanı sıra, anılan lisans sahibinin 03/04/2013 tarih ve 4351-96 sayılı 

Kurul Kararı ile kendisine tanınan 15 günlük süre içerisinde Kuruma lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az % 

50 olan Kapasite Raporunu sunmayarak ilgili mevzuat hükmüne aykırılığı gidermemesi sebebiyle de 5015 sayılı Kanunun 20 

nci maddesinin birinci fıkrası, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendi ile 

madeni yağ lisansının “Genel Hükümler” başlıklı bölümünün 8 inci maddesi uyarınca sahibi olduğu 01.07.2010 tarih ve 

MYĞ/2626-4/27942 sayılı madeni yağ lisansının iptal edilmesi kararlaştırmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgilinin lisansı iptal edildiğinden piyasa faaliyetinde bulunamayacağının ve 

67.692, -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. 

10567/19/1-1 

————— 

Kurul’un 03/10/2013 tarih ve 4642-27 sayılı Kararı ile, MYĞ/2566-7/27737 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Or-San 

Petrokimya Nakliye Plastik İnşaat ve İnşaat Malzemeleri ve İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin 

lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az %50 olan Kapasite Raporunu 01/08/2012 tarihi itibariyle Kuruma ibraz 

etmemiş olduğunun tespit edilmiş olmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile aynı 

Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci 

fıkralarına ve aynı Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında 5015 

sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında 



Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 67.962,-TL. tutarında idari para cezası uygulanması; yanı 

sıra, anılan lisans sahibinin 03/04/2013 tarih ve 4351-90 sayılı Kurul Kararı ile kendisine tanınan 15 günlük süre içerisinde 

Kuruma lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az % 50 olan Kapasite Raporunu sunmayarak ilgili mevzuat 

hükmüne aykırılığı gidermemesi sebebiyle de 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası, Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendi ile madeni yağ lisansının “Genel Hükümler” başlıklı 

bölümünün 8 inci maddesi uyarınca sahibi olduğu 20/05/2010 tarih ve MYĞ/2566-7/27737 sayılı madeni yağ lisansının iptal 

edilmesi kararlaştırmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgilinin lisansı iptal edildiğinden piyasa faaliyetinde bulunamayacağının ve 

67.692, -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.  

10567/20/1-1 

————— 

Kurul’un 03/10/2013 tarihli ve 4642-93 sayılı Karar’ı ile Saray Mah. Modern Keresteciler Sitesi 5.Cad No.14 

Sarayköy Kazan/Ankara” adresinde faaliyette bulunan 14.01.2010 tarih MYĞ/2396-7/27078 sayılı Madeni Yağ Lisansı 

sahibi Öztürk N-F Gres Madeni Yağ ve Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, Solventaş Teknik Depolama A.Ş.’ye ait A 

tipi genel antrepodan 25.01.2012 tarihli 593823 nolu antrepo çıkış kontrol fişinde belirtilen 19.920 kg Sn-150 Base Oil cinsi 

eşyayı; firmanın Saray Mah. Modern Keresteciler Sitesi 5.Cad No.14 Sarayköy Kazan/Ankara adresindeki tesislere tahliye 

etmek üzere teslim alarak Deri Organize sanayi Bölgesi 10. Yol C-3 Parsel No:3 Tuzla/İSTANBUL adresindeki Aydem 

Kimyasal Ürünler Dış. Tic.ve San. Ltd. Şti. firmasına ait tesislere boşalttığı anlaşıldığından, Kurumdan almış olduğu madeni 

yağ lisansı kapsamında madeni yağ üretimi için temin ettiği baz yağı amacı dışında kullanarak ticari faaliyete konu etmesinin 

Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya 

Sunumu Hakkında Tebliğ hükümlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından mezkûr tüzel kişi hakkında lisansın verdiği 

haklar dışında faaliyette bulunma eylemi sebebiyle 5015 sayılı Kanunun 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 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 İdare 

Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  

10567/21/1-1 

————— 

12/11/2013 tarih ve 4696-69 sayılı Kurul Kararı ile, BAY/939-82/29809 sayılı bayilik lisansı sahibi Parkpet 

Akaryakıt Dinlenme Tesisleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 05/01/2013 ve 07/01/2013 tarihlerinde sözleşmeli 

dağıtıcısı haricinde Yurdum Petrol Ürünleri Dinlenme Tesisleri Gıda Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden 

akaryakıt temin ederek sözleşmesi dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmali yapmasının 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin 

birinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil etmesi 

sebebiyle ilgili lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının 

(d) bendi hükmü gereğince 170.000, -TL. tutarında idari para cezası uygulanmasını kararlaştırmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 170.000, -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. 

10567/22/1-1 

————— 

Kurul’un 03/10/2013 tarih ve 4642-25 sayılı Kararı ile, MYĞ/2214-2/26464 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Petroil 

Madeni Yağ Pazarlama İmalat İthalat İhracat Nakliye Danışmanlık ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin lisansa konu tesise 

ait Üretim Yetkinlik Puanı en az %50 olan Kapasite Raporunu 01/08/2012 tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun 

tespit edilmiş olmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile aynı Kanunun 20 nci 

maddesinin birinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı 

Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 

uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para 

Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 67.962, -TL. tutarında idari para cezası uygulanması; yanı sıra, anılan lisans 

sahibinin 03/04/2013 tarih ve 4351-72 sayılı Kurul Kararı ile kendisine tanınan 15 günlük süre içerisinde Kuruma lisansa 

konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az % 50 olan Kapasite Raporunu sunmayarak ilgili mevzuat hükmüne aykırılığı 

gidermemesi sebebiyle de 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 

nci maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendi ile madeni yağ lisansının “Genel Hükümler” başlıklı bölümünün 8 inci maddesi 

uyarınca sahibi olduğu 21/08/2009 tarih ve MYĞ/2214-2/26464 sayılı madeni yağ lisansının iptal edilmesi kararlaştırmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgilinin lisansı iptal edildiğinden piyasa faaliyetinde bulunamayacağının ve 

67.692, -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. 

10567/23/1-1 

————— 

Kurul 26/09/2013 tarih ve 4630/21 sayılı Kararı ile, 30.05.2011 tarihli ve BAY/939-82/29523 sayılı bayilik lisansı 

sahibi Prestij Akaryakıt Grubu İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 11/07/2012 tarihinde yapılan denetimde 

alınan motorin numunelerinin TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi laboratuvarınca yapılan analizler neticesinde 

düzenlenen 10.08.2012 tarihli ve 1220P00714005 numaralı analiz raporu ile tespit edildiği üzere ilgili teknik düzenlemelere 

aykırı akaryakıt ikmal etmek suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) 

bendine ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) 

ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği ve süresinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, Prestij 

Akaryakıt Grubu İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 

maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri ve “Petrol 

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

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

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962.-TL (Altmışyedibindokuzyüzaltmışiki 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 

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 edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

10567/24/1-1 

————— 

Kurulun 13/08/2013 tarih ve 4552/69 sayılı Kararı uyarınca; dağıtıcı lisansı sahibi Raman Akaryakıt Dağıtım Nak. 

Pet. Ür. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin, 05/02/2013 tarihli tespite göre, “Taşlıca Köyü Murtiçi Mevkii Akseki / ANTALYA” 

adresinde faaliyet göstermek üzere 10/10/2011 tarih ve BAY/939-82/30096 numaralı bayilik lisansı bulunan BLN Akaryakıt 

Taşımacılık Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. unvanlı bayisinin otomasyon sistemini çalıştırmadan faaliyet göstermesi dolayısıyla 

durumunun 5015 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası yanında, 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 

üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırılık teşkil 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, 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. 

10567/25/1-1 

————— 

Kurul 13/08/2013 tarih ve 4552/62 sayılı Kararı ile; “Uşak-İzmir Karayolu 28.Km.Çamyazı Köyü Pafta: K22d.07c 

Parsel: 612 / UŞAK” adresinde, 10/06/2011 tarih ve BAY/939-82/29611 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında fiil 

tarihi itibariyle Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bayisi olarak faaliyet gösteren Mys Petrol ve Petrol 

Ürünleri Nakliyat İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin lisansına konu akaryakıt istasyonda «Tespit_Tarihi»3 tarihinde 

gerçekleştirilen denetimde tespit edildiği üzere, Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin kendi tescilli 

markası altında faaliyet gösteren BAY/939-82/29611 numaralı bayilik lisansı sahibinin akaryakıt istasyonunun otomasyon 

sistemine müdahale edilmesine engel olacak gerekli önlemleri almamış olması ve müdahaleye kayıtsız kalması ve/veya 

otomasyon sisteminde oluşan arızayı 1240 sayılı Kurul Kararında belirtilen süre içerisinde gidermemiş olması eyleminin 

5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci maddesi 

hükümlerine aykırılık teşkil 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, Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının 

alınması için Denetim Dairesi Başkanlığının yetkilendirilmesine karar vermiştir. 

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. 

10567/26/1-1 

————— 

Kurul’un 03/10/2013 tarih ve 4642-23 sayılı Kararı ile, MYĞ/2552-2/27679 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Selçuklu 

Madeni Yağ Kimyasal Maddeler Paketleme Nakliye ve Plastik Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin lisansa konu tesise ait 

Üretim Yetkinlik Puanı en az %50 olan Kapasite Raporunu 01/08/2012 tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun 

tespit edilmiş olmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile aynı Kanunun 20 nci 

maddesinin birinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı 

Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 

uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para 

Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 67.962,-TL. tutarında idari para cezası uygulanması; yanı sıra, anılan lisans 

sahibinin 03/04/2013 tarih ve 4351-86 sayılı Kurul Kararı ile kendisine tanınan 15 günlük süre içerisinde Kuruma lisansa 

konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az % 50 olan Kapasite Raporunu sunmayarak ilgili mevzuat hükmüne aykırılığı 

gidermemesi sebebiyle de 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 

nci maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendi ile madeni yağ lisansının “Genel Hükümler” başlıklı bölümünün 8 inci maddesi 

uyarınca sahibi olduğu 06/05/2010 tarih ve MYĞ/2552-2/27679 sayılı madeni yağ lisansının iptal edilmesi kararlaştırmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgilinin lisansı iptal edildiğinden piyasa faaliyetinde bulunamayacağının ve 

67.692, -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. 

10567/27/1-1 

————— 

Kurul’un 03/10/2013 tarih ve 4642-24 sayılı Kararı ile, MYĞ/1181-8/21994 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Sistem 

Grup Otomotiv Prodüksiyon Reklam ve Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin lisansa konu tesise ait Üretim 

Yetkinlik Puanı en az %50 olan Kapasite Raporunu 01/08/2012 tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun tespit 

edilmiş olmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile aynı Kanunun 20 nci maddesinin 

birinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı 

Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 

uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para 

Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 67.962,-TL. tutarında idari para cezası uygulanması; yanı sıra, anılan lisans 

sahibinin 03/04/2013 tarih ve 4351-56 sayılı Kurul Kararı ile kendisine tanınan 15 günlük süre içerisinde Kuruma lisansa 



konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az % 50 olan Kapasite Raporunu sunmayarak ilgili mevzuat hükmüne aykırılığı 

gidermemesi sebebiyle de 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 

nci maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendi ile madeni yağ lisansının “Genel Hükümler” başlıklı bölümünün 8 inci maddesi 

uyarınca sahibi olduğu 03/05/2007 tarih ve MYĞ/1181-8/21994 sayılı madeni yağ lisansının iptal edilmesi kararlaştırmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgilinin lisansı iptal edildiğinden piyasa faaliyetinde bulunamayacağının ve 

67.692, -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. 

10567/28/1-1 

————— 

Kurul’un 12/11/2013 tarih ve 4696-84 sayılı Kararı ile, 17/01/2013 tarih ve 4241-11 sayılı Kurul Kararı ile sahibi 

olduğu MYĞ/1682-3/24796 sayılı madeni yağ lisansı sona erdirilen Tar-Yak Petrol Tarım Gıda İnşaat Nakliyat Turizm 

Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin, lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az % 50 olan Kapasite Raporunu 

01/08/2012 tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun tespit edilmiş olmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü 

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

ve aynı Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle ilgili kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 

uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para 

Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 67.962, -TL. tutarında idari para cezası uygulanması kararlaştırmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.692, -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. 

10567/29/1-1 

————— 

Süleyman Demirel Caddesi, Kemal Sunal Sokak, Semerkant Rezidans No:1 D:606 Büyükçekmece/ İSTANBUL 

adresli, 15/09/2011 tarihli ve İHR/3419-2/30014 numaralı ihrakiye teslimi lisansı sahibi Tezer İnşaat İhrakiye Temizlik Gıda 

Madencilik Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin; 12/01/2012 tarihli tespite göre, Beşminare Turizm Taşımacılık Petrol Gıda İnş. 

San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne Jet A1 yakıtı temin etmesi nedeniyle yazılı savunma yapılması için 31/07/2013 tarihli ve 28724 

sayılı Resmi Gazetede ilanen tebligat yapılmış olmasına karşılık Kurumumuza süresi içinde herhangi bir yazılı savunma 

ulaşmamış olup Kurulun 28/08/2013 tarihli ve 4572-72 sayılı Kararı ile; 

a) Tezer İnşaat İhrakiye Temizlik Gıda Madencilik Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 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” hükümleri gereğince belirlenen 339.814.-TL tutarında 

idari para cezası uygulanmasına, 

b) Tezer İnşaat İhrakiye Temizlik Gıda Madencilik Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, 5015 sayılı Kanunun 20 nci 

maddesinin beşinci fıkrası kapsamında kanuna karşı hile ve gerçek dışı beyanda bulunduğu anlaşıldığından, 15/09/2011 

tarihli ve İHR/3419-2/30014 numaralı ihrakiye teslimi lisansının iptal edilmesine 

karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, lisans iptal edildiğinden piyasa faaliyeti gösterilmemesi ve 339.814.-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.  



10567/30/1-1 

————— 

Kurul’un 03/10/2013 tarih ve 4642-103 sayılı Kararı ile, MYG/2901-1/28661 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Vizyon 

Grup Madeni Yağ Petrol Ürünleri Kimya Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin lisansa konu tesise ait 

Üretim Yetkinlik Puanı en az %50 olan Kapasite Raporunu 01/08/2012 tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun 

tespit edilmiş olmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile aynı Kanunun 20 nci 

maddesinin birinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı 

Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 

uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para 

Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 67.962,-TL. tutarında idari para cezası uygulanması; yanı sıra, anılan lisans 

sahibinin 03/04/2013 tarih ve 4351-110 sayılı Kurul Kararı ile kendisine tanınan 15 günlük süre içerisinde Kuruma lisansa 

konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az % 50 olan Kapasite Raporunu sunmayarak ilgili mevzuat hükmüne aykırılığı 

gidermemesi sebebiyle de 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 

nci maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendi ile madeni yağ lisansının “Genel Hükümler” başlıklı bölümünün 8 inci maddesi 

uyarınca sahibi olduğu 02.12.2010 tarih ve MYG/2901-1/28661 sayılı madeni yağ lisansının iptal edilmesi kararlaştırmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgilinin lisansı iptal edildiğinden piyasa faaliyetinde bulunamayacağının ve 

67.692, -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. 

10567/31/1-1 

————— 

Kurul’un 12/11/2013 tarih ve 4696-70 sayılı Kararı ile, sahibi olduğu 07/03/2012 tarih ve BAY/939-82/30679 bayilik 

lisansı 12/12/2012 tarihinde sona erdirilen Yurdum Petrol Ürünleri Dinlenme Tesisleri Gıda Nakliye Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi’nin, 05/01/2013 ve 07/01/2013 tarihlerinde “Gündoğdu Köyü Terme / SAMSUN” adresinde 28/07/2011 tarih 

ve BAY/939-82/29809 sayılı istasyonlu bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Parkpet Akaryakıt Dinlenme Tesisleri Gıda 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne akaryakıt satışı gerçekleştirdiğinin tespit edilmesinin 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 sebebiyle, Yurdum Petrol Ürünleri Dinlenme Tesisleri Gıda Nakliye Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin 

(1) numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (f) bendi hükümleri gereğince 70.000, -TL. tutarında idari para cezası uygulanmasını 

kararlaştırmıştır. 

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 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. 

10567/32/1-1 

 


