
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurulun 15/03/2012 tarih ve 3739-15 sayılıKararı uyarınca; “Karacalar Köyü Paşagölü Mevkii No: 21 
Manavgat/ANTALYA” adresinde ikamet eden ve “Örnek Mahallesi 1057 Sok. No:1/B Reis Petrolcülük 
Manavgat/ANTALYA” adresinde faaliyet gösteren Abdullah Muhammet BAŞARI isimli gerçek kişi işletiminde bulunan 15 
KC 472 plakalıtankerle, 12/05/2011 tarihli tespite göre, araç depolarına akaryakıt ikmali yapılmasının lisanssız bayilik 
faaliyeti olması ve anılan gerçek kişinin buşekilde 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü 
uyarınca yürüttüğü akaryakıt bayilik faaliyeti için bayilik lisansıalmayarak, 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 veya soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, anılan gerçek kişinin 
yazılısavunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılısavunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza 
gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

4593/1/1-1 

————— 

Kurulun 15/03/2012 tarih ve 3739-16 sayılıKararı uyarınca; “Karacalar Köyü Altı Paşa Gölü Mevkii 
Manavgat/ANTALYA”adresinde faaliyette bulunmak üzere 06/11/2009 tarih ve BAY/939-82/26776 sayılıbayilik lisansı alan 
Adapark Petrol Ürünleri İnşaat Nakliye Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, 10/05/2010 ve 10/09/2010 tarihli iki ayrı tespite göre, 
sahibi olduğu 06 DB 0234 plakalı tankerle istasyon dışında araçlara akaryakıt ikmali yapmasının 5015 sayılı Kanunun 9 uncu 
maddesinin 7 nci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (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, anılan 
bayinin yazılısavunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılısavunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza 
gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

4593/2/1-1 

————— 

Kurul’un 22/03/2012 tarihli ve 3747-70 sayılıKarar’ı ile “Alayunt Mahallesi No: 269/ KÜTAHYA”adresinde; 
30/06/2008 tarihli ve BAY/939-82/24694 sayılı bayilik lisansıkapsamında faaliyet gösteren Alayunt Akaryakıt Nakliye İnşaat 
Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeli dağıtıcısı haricinde akaryakıt temin etmek suretiyle, 5015 
sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) 
bentlerine aykırı hareket ettiği ve lisans sahibinin yazılı savunmasının Kuruma intikal etmediği anlaşıldığından, mezkûr kişi 
hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 5728 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) 
bendinin (4) numaralı alt bendi, aynımaddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 
2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 147.933-TL tutarında idari para 
cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncıfıkrası 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 
yazılıbildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu 
hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4593/3/1-1 



————— 

Günaydın Mah. Demirciler Cad. No: 2 Bandırma/BALIKESİR adresli Batı Marmara Akaryakıt Madeni Yağ Turizm 
İhrakiyeİnş. Nak. İth. İhr. Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’nin, 01/04/2010 tarihli ve İHR/2499-1/27501 numaralı ihrakiyeteslimi 
lisansı kapsamında 2010 yılında Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.’den almış olduğu Jet A-1 yakıtının teslimini 
gerçekleştirmemesi nedeniyle yazılı savunma yapılması için 28/12/2011 tarihli ve 28156 sayılı Resmi Gazete’de ilanen 
tebligat yapılmış olmasına karşılık Kurumumuza süresi içinde herhangi bir yazılı savunma ulaşmamış olup Kurulun 
28/03/2012 tarihli ve 3755-32 sayılı Kararı ile; Batı Marmara Akaryakıt Madeni Yağ Turizm İhrakiye İnş. Nak. İth. İhr. 
Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’nin, 5015 sayılı Kanunun 20 ncimaddesinin beşinci fıkrası kapsamında kanuna karşı hile ve gerçek 
dışı beyanda bulunduğu anlaşıldığından, 01/04/2010 tarihli veİHR/2499-1/27501 numaralı ihrakiye teslimi lisansının iptal 
edilmesine karar verilmiştir. 

4593/4/1-1 

————— 

Kurul’un 04/01/2012 tarih ve 3624/10 sayılı Karar’ı ile,17.01.2005 tarih ve BAY/425-148/00801 numaralı bayilik 
lisansı kapsamında Bahçelievler Mah. Otogar Karşısı No:63 Beyşehir/KONYA adresinde faaliyet gösteren Prestij Petrol 
Ürünleri Nakliye Dinlenme Tesisleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin dağıtıcı dışında 2007 yılı içerisinde farklı bayiler ve 
tüzel/gerçek kişilerden akaryakıt ikmali eyleminin, 5015 sayılı Petrol PiyasasıKanununun 8 inci maddesinin birinci ve ikinci 
fıkrasına ve Petrol PiyasasıLisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket olması nedeniyle 
hakkında 5015 sayılı Kanunun, 5728 sayılı Kanunla değişik, 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı 
alt bendi ve aynımaddenin dördüncü fıkrası uyarınca 120.000,-TL tutarındaki idari para cezasının uygulanmasına karar 
verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 120.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 
17 ncimaddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar 
BankasıBahçelievler/Ankara Şubesi (Şube Kodu: 014) nezdinde açılan Enerji PiyasasıDüzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 
5001 5800 7292 2300 32 IBAN numaralı hesaba yatırılabileceği, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği 
tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılmasıhalinde %25’lik indirimden yararlanılacağı 
veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi 
dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususunda, ayrıca Petrol PiyasasıKanununun 21 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma 
hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4593/5/1-1 

————— 

Kurul’un 04/01/2012 tarihli ve 3624/9 sayılı Kararı ile,“Kırobası Köyü Derin Koyak Mevkii 
Silifke/MERSİN”adresinde bulunan Mehmet Ali GÜL, 2007 yılı içerisinde kesilmiş 14 adet fatura karşılığında Prestij Petrol 
Ürünleri Nakliye Dinlenme Tesisleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı yaparak 5015 
sayılıKanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) 
bendine aykırı hareket etmesi nedeniyle hakkında, 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı kanunla değişik 19 uncu maddesinin 
ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası gereğince 50.000 TL idari para cezası 
uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 50.000.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 
nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye 
Vakıflar Bankası T.A.O. (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 yazılıbildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava 
açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde 
yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 



6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil 
edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4593/6/1-1 

————— 

Kurul’un 04/01/2012 tarihli ve 3624/14 sayılı Kararı ile,“Eski Ankara Yolu Üzeri Özbek Köyü Karşısı 359 Parsel 
Tarsus/MERSİN” adresinde bulunan CMS AKARYAKIT NAKLİYAT TEM. GIDA İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ., 2007 yılı 
içerisinde kesilmiş 3 adet fatura karşılığında Prestij Petrol Ürünleri Nakliye Dinlenme Tesisleri Sanayi Ticaret 
LimitedŞirketi’ne yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı yaparak 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci 
fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı hareket etmesi nedeniyle hakkında, 
5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 
aynı maddenin dördüncü fıkrası gereğince 50.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 50.000.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 
17nci maddesinin 6 ncıfıkrası 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 yazılıbildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava 
açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde 
yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil 
edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4593/7/1-1 

————— 

Kurul’un 04/01/2012 tarihli ve 3624/13 sayılı Kararı ile,“Kerkük Caddesi No:36/C 
DemetevlerYenimahalle/ANKARA” adresinde bulunan YAŞAROĞULLARI ULUSLAR ARASI NAKLİYAT DEMİR 
ÜRÜNLERİ PETROL GIDA TEKSTİL İŞ MAK. İTH. İHR. SAN. veTİC. LTD. ŞTİ, 2007 yılı içerisinde kesilmiş 6 adet 
fatura karşılığında Prestij Petrol Ürünleri Nakliye Dinlenme Tesisleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne yeniden satış amaçlı 
akaryakıt satışı yaparak 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı hareket etmesi nedeniyle hakkında, 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı 
kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü 
fıkrasıgereğince 50.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 50.000.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 
17nci maddesinin 6 ncıfıkrası 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 yazılıbildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava 
açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde 
yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil 
edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4593/8/1-1 

————— 

KamaradereMevkii 29 Pafta 9839 Parsel Marmara Ereğlisi/ Tekirdağ adresinde faaliyet gösteren 12/06/2008 tarihli 
ve DİL/1641-2/173 sayılı iletim (LNG) lisansısahibi Bozoklar Petrol Ürünleri Otomotiv ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 2010 



Yılı Yurtiçi Kaynak Saptama Çizelgesini doldurarak Kuruma sunmaması nedeniyle 22/01/2012 tarihli ve 28181 sayılı Resmi 
Gazete’deilanen tebligat yapılarak 7 (yedi) gün içinde 2010 Yılı Yurtiçi Kaynak Saptama Çizelgesini doldurarak Kuruma 
sunması için ilgili lisans sahibi ihtar edilmişolup Kurulun 08/03/2012 tarihli ve 3729/5 Kararı ile; 

a) Bozoklar Petrol Ürünleri Otomotiv ve Ticaret LimitedŞirketi’nin 2010 Yılı Yurtiçi Kaynak Saptama Çizelgesini 
doldurarak Kuruma sunmamasının 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 7 ncimaddesinin (b) bendine ve Doğal Gaz 
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesine aykırılık teşkil etmesi ve yapılan yazılıihtara rağmen mevzuata aykırılığın 
düzeltilmemesi nedeniyle lisans sahibi hakkında, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası 
hükmü gereğince 801.248.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, 

b) Tesisi kapatarak adresten ayrılan ve faaliyetleri ile ilgili olarak Kuruma bilgi vermeyen, 2011Yılı Yurtiçi Kaynak 
Saptama Çizelgesini de doldurarak Kuruma sunmayan lisans sahibinin durumu “lisansın verilmesine esas olan şartların, 
faaliyetlerin yürütülmesi sırasında ortadan kalkması” olarak değerlendirildiğinden 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası 
Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre şirketin 12/06/2008tarihli ve DİL/1641-2/173 sayılı 
lisansının iptal edilmesine 

kararverilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 801.248.-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 PiyasasıDüzenleme Kurumu’na ait TR31 0001 5001 5800 7292 
2300 76 numaralı hesaba yatırılabileceği ve aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın 
saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4593/9/1-1 

————— 

Kurul’un 22.03.2012 tarihli ve 3747-31 sayılı Kararı ile,06.12.2010 tarih ve BAY/939-82/28675 lisans numaralı 
Emek Petrol Nakliye Turizm Tekstil İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen, Merzifon-Samsun Çevre Yolu 
Alisinoğlu Tesisleri 1. Km. Merzifon/Amasya adresinde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunda 27.12.2011 tarihinde 
yapılan denetimde alınan akaryakıt numunelerinin analizi neticesinde, marker seviyesi geçerli olmayan ve teknik 
düzenlemede yer alan özelliklere aykırı akaryakıt ikmalinde bulunulduğu ile akaryakıta tağşiş ve/veya hile amacıyla 
katılabilecek ürünlerin katıldığının TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nin söz konusu akaryakıta ait numunelere ilişkin 
23.01.2012 tarih ve M-11/3957- M-11/3958 sayılı analiz raporları ile tespit edilmiş olmasınedeniyle, ilgili lisans sahibi tüzel 
kişinin bu şekilde hareket etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) 
bendi, 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında 
Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci 
maddesinin (d) ve (f) bentlerine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği 
anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, söz 
konusu tüzel kişinin konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Bu çerçevede yapılacak yazılı savunmanın ilan tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu’na gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın ise dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı 
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4593/10/1-1 

————— 

Kurul’un 22.03.2012 tarihli ve 3747-32 sayılı Kararı ile,06.12.2010 tarih ve BAY/939-82/28675 lisans numaralı 
Emek Petrol Nakliye Turizm Tekstil İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen, Merzifon-Samsun Çevre Yolu 
Alisinoğlu Tesisleri 1. Km. Merzifon/Amasya adresinde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunda 27.12.2011 tarihinde 
yapılan denetimde istasyondaki gizli tanktan alınan numunenin solvent özelliği gösterdiğinin, TÜBİTAK Marmara Araştırma 
Merkezi’nin söz konusu akaryakıta ait numunelere ilişkin 23.01.2012 tarih ve M-11/3959 sayılı analiz raporu ile tespit 



edilmiş olması nedeniyle lisans sahibinin tağşişe yarayan ürün bulundurmak suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 
8’inci maddesinin (b) bendi yanında, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38’inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket 
ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25’inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, 
söz konusu tüzel kişinin konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Bu çerçevede yapılacak yazılı savunmanın ilan tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu’na gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın ise dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı 
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4593/11/1-1 

————— 

Kurul’un 22.03.2012 tarihli ve 3747-33 sayılı Kararı ile,06.12.2010 tarih ve BAY/939-82/28675 lisans numaralı 
Emek Petrol Nakliye Turizm Tekstil İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen, Merzifon-Samsun Çevre Yolu 
Alisinoğlu Tesisleri 1. Km. Merzifon/Amasya adresinde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunda 27.12.2011 tarihinde 
yapılan denetimde, vaziyet planında olmayan gizli tank ve düzenek kullanıldığının tespit edilmiş olması nedeniyle, ilgili 
lisans sahibi tüzel kişinin bu şekilde hareket etmek suretiyle, 5015 sayılı Petrol PiyasasıKanununun 3 üncü maddesinin 
yedinci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği 
anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, söz 
konusu tüzel kişinin konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Bu çerçevede yapılacak yazılı savunmanın ilan tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu’na gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın ise dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı 
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4593/12/1-1 

————— 

Kurul’un 15/03/2012 tarihli ve 3739-56 sayılı Karar’ı ile 31/05/2007 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere 
Soğanlı Mahallesi Mustafa Kemalpaşa Caddesi No:142 Bahçelievler/İSTANBUL adresinde 12/03/2005 tarihli ve BAY/454-
737/04047 sayılı istasyonsuz bayilik lisansıkapsamında faaliyet gösteren Evrim Petrol Ürünleri Nakliyat İnşaat ve Turizm 
Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin dağıtıcısı dışında Öz-Kor İnşaat Otom.Pet.Gıda Temizlik ve Güvenlik Sistemleri Tic. San. 
Ltd. Şti.’denakaryakıt ikmal etmesinin, 5015 sayılı Kanunun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile aynı 
maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı 
olduğu, istasyonsuz bayilik lisansıbulunmasına karşılık pompa ve tank yerleştirilerek istasyonlu gibi faaliyet göstermesinin 
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 
5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı olduğu anlaşıldığından, mezkûr tüzel kişi hakkında dağıtıcı haricinde 
akaryakıt ikmali yapması sebebiyle 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının 
(a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri gereğince bayiler için belirlenen 120.000,-
TL tutarında, sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi sebebiyle 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı 
Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası 
hükümleri gereğince bayiler için belirlenen 50.000,-TL tutarında olmak üzere Lisans sahibi hakkında toplam 170.000,-TL 
tutarında idari para cezasıuygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 170.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 
17 nci maddesinin 6 ncıfıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde 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 yazılıbildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava 
açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4593/13/1-1 



————— 

Kurulun; 22/03/2012 tarihli ve 3747-57 sayılı Kurul Kararı ile; “Karabük Yolu 7. Km. (Pafta: 3 Ada - Parsel:1285) 
Gerede/BOLU” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumumuzdan 22/06/2010 tarihli ve BAY/939-82/27879 sayılı 
istasyonlu akaryakıt bayilik lisansı alan Fevzi TALİ-Serhat Petrol’ün; 

- 30/12/2010 tarihinde alınan numuneye ilişkin olarak düzenlenen 12/01/2011 tarihli ve M-11/77-78 sayılı analiz 
raporlarına göre, yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmal 
etmek, tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıta katmak suretiyle Petrol Piyasası Kanununun 
18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci 
maddesinin (f) bendi ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 
üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 
inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine; 5015 sayılı Petrol 
PiyasasıKanunu’nun “Bayiler” başlıklı 8 nci maddesinin ikinci fıkrasına; Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Bayilik 
Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri” başlıklı 38 inci maddesinin (e) bendine; 

- 30/12/2010 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere; dağıtıcıcısı dışında akaryakıt ikmal etmek suretiyle 
Petrol Piyasası Kanununun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrasına, aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine 
ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine; 

- 30/12/2010 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere; istasyonda yapılan arama neticesinde gizli düzenek 
bulundurmak suretiyle Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ve 4 üncü maddesinin 
üçüncü ve dördüncü fıkraları ile Petrol PiyasasıLisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendi ile 18 inci maddesinin 
üçüncü ve dördüncü fıkralarına; 

aykırıhareket ettiği anlaşıldığından, Fevzi TALİ-Serhat Petrol hakkında Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 
maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 
Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 137.356.-TL, Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 
maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi 
Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 137.356.-TL, Petrol Piyasası 
Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrasıve 
Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince 
belirlenen 11.446.- TL olmak üzere toplam 286.158.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, 

kararverilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 286.158.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 
17 nci maddesinin 6 ncıfıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar 
Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 
numaralıhesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı 
bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklıolduğu, söz 
konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 
yatırılmasıhalinde %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 Yasasıuyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4593/14/1-1 

————— 

Kurulun; 28/03/2012 tarihli ve 3755-27 sayılı Kurul Kararı ile; “Kırşehir-Ankara Yolu 4. Km. KurtocağıMevkii (282 
Ada, 69 Parsel) KIRŞEHİR” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumumuzdan 24/02/2009 tarihli ve BAY/939-82/25646 
sayılı akaryakıt bayilik (istasyonlu) lisansı alan Forte Petrol Otomotiv İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 
“D-100 Karayolu Üzeri Rüzgarlar Köyü (Parsel No.1129)/BOLU” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumumuzdan 
11/04/2011 tarihli ve BAY/939-82/29278 sayılı akaryakıt bayilik (istasyonlu) lisansı alan Pet-Ta Petrol Ürünleri İnşaat 



Tekstil Gıda Maddeleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne, 29/04/2011-30/04/2011 tarihlerinde yapılan 
denetimde tespit edildiği üzere, akaryakıt ikmali yaparak yeniden satış amaçlısatış yapmasının; 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında 
“Lisans, sahibine lisansta yer alan faaliyetin yapılması ile bu konularda taahhütlere girişilmesi haklarını verir” ve “Lisans ile 
tanınan haklar; bu Kanunun, ilgili diğer mevzuatın ve lisansta yer alan kayıtlıhususların yerine getirilmesi koşuluyla 
kullanılır” hükümleri; Petrol PiyasasıLisans Yönetmeliğinin bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülüklerinin sayıldığı38 inci 
madde (g) bendinde “Bayilik lisansı sahipleri; …(g) Kullanıcılar haricinde yeniden satış amaçlı satış yapılmaması… 
ileyükümlüdür.” hükmüne, aykırı olduğu ve yazılı savunmasında öne sürülen hususların yapılan fiili haklı gösterecek 
gerekçeler olamayacağıanlaşıldığından, Forte Petrol Otomotiv İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 
5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 2 numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası 
ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ 
gereğince belirlenen 61.638.- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 61.638.- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 
nci maddesinin 6 ncıfıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar 
Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 
numaralıhesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı 
bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklıolduğu, söz 
konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 
yatırılmasıhalinde %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 Yasasıuyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4593/15/1-1 

————— 

Kurul 01/03/2012 tarih ve 3719/58 sayılı Kararı ile,12.02.2010 tarih ve BAY/939-82/27211 sayılı bayilik lisansı 
sahibi Hendek Akaryakıt Ürünleri Otomotiv İnşaat Gıda Taşımacılık Ticaret ve Sanayi LimitedŞirketi’nin Akaryakıt 
istasyonundan 07/03/2011 tarihinde alınan motorin numunelerine ilişkin TÜBİTAK MAM’ın 22.03.2011 tarihli ve M-
11/445, M-11/446 sayılı analiz raporlarına göre, Akaryakıta yağ vesolvent karıştırılarak tağşiş etmek eyleminin; 5015 sayılı 
Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci 
maddesinin (e) bendine, Gereklişart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırıakaryakıt 
ikmali eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 18 inci 
maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 
üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil ettiği ve süresinde savunma 
yapmadığı anlaşıldığından, söz konusu şirket hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) 
bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrasıve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 
2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 147.933.-TL idari para cezası 
uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 147.933.-TL (Yüzkırkyedibindokuzyüzotuzüç TL) tutarındaki idari para cezasının 
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 ncimaddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği 
tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar BankasıBahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na 
ait TR00158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol PiyasasıKanunun 21 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma 
hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda 
kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil 
edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4593/16/1-1 

————— 



Kurulun 22.03.2012 tarih ve 3747/35 sayılı Kararı ile,Bursa-İzmir Karayolu 55. km Karaağaç Mevkii 
Karacabey/BURSA adresinde, 13.11.2009 tarih ve BAY/939-82/26813 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet 
gösteren Hisar Petrol Tic. Ltd.Şti.’nin; 30.10.2011 tarihinde akaryakıt istasyonundaki 1 adet yer altı depolama tankınıvaziyet 
planında bulunmamasına karşın piyasa faaliyetine konu etmek eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü 
maddesinin yedinci ve onbirinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine, Akaryakıt 
istasyonundan 30.10.2011 tarihinde alınan numunelere ilişkin, numunelerin yağ özelliği ya da whitesprite özelliği 
gösterdiğini belirten TÜBİTAK MAM’ın M-11/3322 ve G-11/3320 sayılı analiz raporlarına göre; akaryakıt istasyonunda 
tağşişe yarayan ürün bulundurmak eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) 
bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, 
yazılı savunmasının alınmasıkararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul kararı uyarınca yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza 
gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4593/17/1-1 

————— 

Kurul’un 22/03/2012 tarihli ve 3747-69 sayılı Kararı ile;“Önat Petrol Ürünleri İnşaat Otomotiv Nakliye Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi’nin 2010 yılı içerisinde lisansına kayıtlı dağıtımşirketi dışında başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal 
ederek 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 aykırıhareket ettiği, Lisans sahibinin yazılı savunmasının süresi 
içerisinde Kuruma intikal etmediği, anlaşıldığından Önat Petrol Ürünleri İnşaat Otomotiv Nakliye Sanayi ve 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 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince 
belirlenen 686.784-TL tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrasıgereği 137.356,-TL olarak 
uygulanmasına” karar verilmiştir. 

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

4593/18/1-1 

————— 

03.11.2011 tarihli ve BAY/939-82/30206 sayılı istasyonlu bayilik lisansısahibi Bülent GÜNBERİ’nin; yeterli şart ve 
seviyede ulusal marker ihtiva etmeyen akaryakıt ikmal etmek suretiyle, 5015 sayılıKanununun 18 inci maddesine ve Petrol 
Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendine; teknik düzenlemelere 
uygun olmayan akaryakıt ikmal etmek suretiyle, 5015 sayılıPetrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve 
yükümlülükleri”başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler 
Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı yönetmeliğin 7 ncimaddesinin (d) 
bendine; tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta solvent ve yağ karıştırmak suretiyle, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin 
ikinci fıkrasının (b) bendi ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (a) ve (e) bentlerine; istasyonun 
vaziyet planında yer almayan bir gizli yeraltı tankı bulundurmak ve yeraltı tankınıbölerek gizli bir bölme oluşturmak 
suretiyle, Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ve 4 üncü maddesinin üçüncü ve 
dördüncü fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendi ile 18 inci maddesinin üçüncü ve 
dördüncü fıkralarına; aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, 15/03/2012 tarih ve 3739-3 sayılı Kurul kararı ile Petrol 
Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, konu ile ilgili yazılı 
savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 



Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılısavunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4593/19/1-1 

————— 

Kurul’un 15/03/2012 tarihli ve 3739-54 sayılıKarar’ı ile Cennet Mah. Hürriyet Cad. N0 1/9 
Küçükçekmece/İSTANBUL adresinde, 24/07/2006 tarihli ve İHR/843-8/18735 sayılı İhrakiyeTeslimi Lisansı kapsamında 
faaliyet gösteren, İstanbul Havacılık Tic. Ltd.Şti.’nin 2006-2007 yılları arasında Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'den alınan 
Jet A-l yakıtının ihrakiye teslimi faaliyeti kapsamında ikmalini gerçekleştirmediği ve bu durumun 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun 4 üncü maddesinin 1,2 ve 3 üncü maddeleri ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesine aykırı 
olduğu anlaşıldığından, mezkûr tüzel kişi hakkında Jet A-l yakıtını ihrakiye teslim faaliyeti kapsamında ikmalini 
gerçekleştirmemesi sebebiyle 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) 
bendinin (3) numaralı alt bendi gereğince belirlenen 250.000,-TL tutarında idari para cezasıuygulanmasına, ayrıca 5015 sayılı 
kanunun 20 inci maddesinin beşinci fıkrasıkapsamında kanuna karşı hile ve gerçek dışı beyanda bulunduğu anlaşılan Lisans 
sahibinin 24/07/2006 tarihli ve İHR/843-8/18735 sayılı İhrakiyeTeslimi Lisansının iptal edilmesine karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 ncimaddesinin 6 ncı 
fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası 
T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / AnkaraŞubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 
5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılıKanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma 
hakkınızın saklı olduğu hususu ve Lisans iptali dolayısı ile piyasa faaliyetinde bulunamayacağınız hususunda 7201 sayılı 
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4593/20/1-1 

————— 

Kurul’un 28/03/2012 tarih ve 3755/29 sayılıKararı uyarınca; Fiil tarihi itibariyle petrol piyasasında faaliyet göstermek 
üzere bayilik lisans sahibi olmayan, Kadir Akbaş Lojistik Gıda İnşaat Kimya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin 
10/04/2009 tarihinde Körfez İlçesi Belde Garajında bulunan 41 R 4414 plakalı kara tankerinden 06 AZ 7923 plakalı aracın 
yakıt deposuna hortum yardımıyla mazot ikmali gerçekleştirmesinin 5015 sayılıKanunun 9 uncu maddesinin 7 nci fıkrasına 
aykırıolduğu gerekçesiyle, 24.02.2011 tarih ve 3099/41 sayılı Kurul kararı uyarınca Kadir Akbaş Lojistik Gıda İnşaat Kimya 
Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketin’den istenen yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup, 

a-) Kadir Akbaş Lojistik Gıda İnşaat Kimya Sanayi Ve Ticaret LimitedŞirketi’nin yerine getirmesi gereken lisans 
alma yükümlülüğünü yerine getirmeden piyasa faaliyetinde bulunarak 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (b) bendi hükmüne aykırı hareket ettiği, 

b-) Kadir Akbaş Lojistik Gıda İnşaat Kimya Sanayi Ve Ticaret LimitedŞirketi’nin yazılı savunmasının süresi 
içerisinde Kuruma intikal etmediği, 

anlaşıldığından, Kadir Akbaş Lojistik Gıda İnşaat Kimya Sanayi Ve Ticaret LimitedŞirketi hakkında 5015 sayılı 
Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ve aynı Kanunun 19 uncu 
maddesinin dördüncü fıkrası ile 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca 56.000,-TL 
tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 56.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 
ncimaddesinin 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 numaralıhesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin 
üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava 
açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde 



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

4593/21/1-1 

————— 

Kurulun 15.03.2012 tarihli ve 3739-18 sayılı Kararı ile;18.03.2010 tarih ve BAY/939-82/27409 sayılı bayilik lisansı 
kapsamında“Kırşehir-Kayseri Asfaltı Obruk Köyü Civarı 14. Km (Pafta No: 3, Parsel No: 622) Mucur-Kırşehir” adresinde 
faaliyet gösteren Kafkas Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Gıda Nakliyat İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ 
nin, kendisine ait istasyondan 11.10.2011 tarihinde alınan akaryakıt(gazyağı) numunelerinin, teknik düzenlemelere aykırı 
olduğunun, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’ nin 10.11.2011 tarihli ve G-11/3049 sayılı raporu ile tespit edilmiş 
olması nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 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 aynı 
Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine; istasyonda vaziyet planına kaydettirmeden proje kapsamı dışında yer altı tankı 
kullanması nedeniyle, aynıKanunun 3 üncü maddesinin yedinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci 
maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve 
soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılısavunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

4593/22/1-1 

————— 

Kurul’un 22.03.2012 tarihli ve 3437-34 sayılı Kararı ile,06.12.2010 tarih ve BAY/939-82/28675 lisans numaralı 
Emek Petrol Nakliye Turizm Tekstil İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi’nin Merzifon-Samsun Çevre Yolu Alisinoğlu Tesisleri 
1.Km. Merzifon/Amasya adresinde faaliyet gösterdiği istasyonunda 22.11.2011 tarihinde yapılan denetim neticesinde alınan 
motorin numunesinin Tubitak’tayapılan analiz sonucunda düzenlenen 20.12.2011 tarih ve M-3511; 3512 sayılıanaliz 
raporlarına göre, ulusal marker seviyesinin “geçersiz” çıktığı ve ilgili teknik düzenlemelere uygun olmadığı anlaşıldığından, 
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 18 inci maddesine ve Petrol 
Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 
aynıYönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı olması sebebiyle, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile 
Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön 
araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, söz konusu tüzel kişinin konu ile ilgili yazılı savunmasının 
alınmasına karar verilmiştir. 

Bu çerçevede yapılacak yazılı savunmanın ilan tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu’na gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın ise dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı 
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4593/23/1-1 

————— 

Kurulun 15.03.2012 tarihli ve 3739-55 sayılı Kararı ile;Adilcevaz-Erciş Karayolu Üzeri 35. Km. Adilcevaz / BİTLİS 
adresinde 10.07.2007 tarih ve BAY/939-82/22505 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Muhammed 
Nedim ESİN’ in, 01.12.2009 tarihli tespite göre, 50 EL 792 plakalı kamyondan istasyona dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmal 
etmesi nedeniyle; 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası 
Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket ettiği ve yasal süresi içerisinde yazılı 
savunmada bulunmadığı anlaşıldığından, Muhammed Nedim ESİN hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 
ikinci fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt bendi ve 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezalarına İlişkin Tebliğhükümleri 



gereğince belirlenen 672.000,-TL tutarlarındaki idari para cezasının, mezkur Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası 
gereğince 134.400,-TL olarak uygulanması kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncıfıkrası 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 
yazılıbildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, 
söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum 
hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini 
takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu, 7201 sayılı Tebligat 
Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

4593/24/1-1 

————— 

Kurulun; 28/03/2012 tarihli ve 3755-26 sayılı Kurul Kararı ile; “D-100 Karayolu Üzeri Rüzgarlar Köyü (Parsel 
No.1129)/BOLU” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumumuzdan 11/04/2011 tarihli ve BAY/939-82/29278 sayılı 
akaryakıt bayilik (istasyonlu) lisansı alan Pet-Ta Petrol Ürünleri İnşaat Tekstil Gıda Maddeleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret 
LimitedŞirketi’nin, “Kırşehir-Ankara Yolu 4. Km.Kurtocağı Mevkii (282 Ada, 69 Parsel) KIRŞEHİR”adresinde faaliyet 
göstermek üzere Kurumumuzdan 24/02/2009 tarihli ve BAY/939-82/25646 sayılı akaryakıt bayilik (istasyonlu) lisansı alan 
Forte Petrol Otomotiv İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden, 29/04/2011-30/04/2011 tarihlerinde yapılan 
denetimde tespit edildiği üzere, akaryakıt ikmali yaparak dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmali yapmasının; Kanunun “Bayiler” 
başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrasında “bayiler, dağıtıcıları ile yapacakları tek elden satışsözleşmesine göre bayilik 
faaliyetlerini yürütürler….”hükmü yanında, aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde “bayisi olduğu dağıtıcı haricinde 
diğer dağıtıcı ve onların bayilerinden akaryakıt ikmali yapılmaması”hükmü ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 
“Bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülükleri” başlıklı 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan sırasıyla bayilik 
lisansı sahiplerinin faaliyetlerinin dağıtıcılar ile tek elden satış sözleşmesine göre yürütüleceği ve bayilerin bayisi 
olduklarıdağıtıcı haricinde akaryakıt temini yapamayacakları hükümlerine aykırı olduğu anlaşıldığından, Pet-Ta Petrol 
Ürünleri İnşaat Tekstil Gıda Maddeleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu 
maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 
19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 147.933.- TL 
tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 147.933.- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 
17 nci maddesinin 6 ncıfıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar 
Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 
numaralıhesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı 
bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklıolduğu, söz 
konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 
yatırılmasıhalinde %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 Yasasıuyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4593/25/1-1 

————— 

Kurulun 01/03/2012 tarihli ve 3719/30 sayılı Kararı ile;Yılmazlar Otogaz Turizm Akaryakıt Hayvancılık Tarımİnşaat 
Ve Otomotiv Ticaret Limited Şirketine ait akaryakıt istasyonundan 08/11/2010 tarihinde alınan akaryakıt numunesinin, M-
10/4597 sayılı analiz raporu ile tespit edildiği üzere, ilgili teknik düzenlemelere aykırı ve ulusal marker seviyesinin geçersiz 
ve akaryakıtın tağşiş edilmiş olduğu, akaryakıta hafif ürün karıştırarak tağşiş etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol 
PiyasasıKanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol PiyasasıLisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin 
(e) bendine, gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmek 



suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 18 inci maddesinin 
dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü 
fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 ncimaddesinin (d) ve (f) bentlerine, istasyonunda gizli bir yer altı tankıbulundurmak 
suretiyle Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ve 4 üncü maddesinin üçüncü ve 
dördüncü fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendi ile 18 inci maddesinin üçüncü ve 
dördüncü fıkralarına aykırı hareket ettiği anlaşıldığından konuyla ilgili olarak Yılmazlar Otogaz Turizm Akaryakıt 
Hayvancılık Tarım İnşaat Ve Otomotiv Ticaret Limited Şirketinin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu savunmanın ilanen tebliği tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kuruma gönderilmesi ve süresi içerisinde 
gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4593/26/1-1 

————— 

Kurul’un 22/03/2012 tarihli ve 3747-74 sayılı Karar’ı ile“Kütahya-Afyonkarahisar Karayolu 40. Km./KÜTAHYA” 
adresinde; 19.10.2009 tarihli ve BAY/939-82/26683 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Tuna Petrol Turizm 
Taşımacılık Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yeterli şart ve seviyede marker içermeyen akaryakıt ikmal 
etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında 
Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendine; teknik düzenlemelere uygun olmayan 
akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun“Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” 
başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında 
Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine 
aykırı hareket ettiği, istasyonda bir gizli tank ve düzenek bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 
üncü maddesinin yedinci ve onbirinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı 
hareket ettiği ve lisans sahibinin yazılısavunmasının Kuruma intikal etmediği anlaşıldığından, mezkûr kişi hakkında 5015 
sayılı Kanun’un 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralıalt bendinde belirtilen “…18 inci maddenin 
ihlali” fiili nedeniyle, 5015 sayılıKanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası 
ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ 
hükümleri gereğince belirlenen 147.933,-TL, akaryakıt istasyonunda tespit edilen gizli yer altıtankını piyasa faaliyetine konu 
etmesi eylemi nedeniyle, Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 
Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğhükümleri gereğince belirlenen 12.327,-TL 
olmak üzere toplamda 160.260,TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili 
mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), 
Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 
numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı 
bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararıaleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 
7201 sayılıTebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4593/27/1-1 

————— 

Kurul’un 22/03/2012 tarihli ve 3747-73 sayılı Karar’ı ile Atışalanı Cad. No: 41 Esenler/İstanbul adresinde faaliyet 
gösteren ve fiil tarihi itibariyle 07/07/2006 tarihli ve TAŞ/822-79/17975 sayılı taşıma lisansı bulunan, Tureks Turizm 
Taşımacılık İnşaat Akaryakıt İstasyon Temizlik Hizmetleri İşl. Tic. ve Sanayi AnonimŞirketi’nin 23/01/2007 tarihinde 34 BK 
2849 plakalıtankerden akaryakıt istasyonu dışında araçlara akaryakıt ikmali eyleminin; 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanunu’nun 9 uncu maddesinin 7 numaralı alt bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (b) 
bendine aykırıolduğu anlaşıldığından, mezkûr tüzel kişi hakkında akaryakıt istasyonu dışında araçlara akaryakıt ikmali 
yapması sebebiyle 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılıKanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (3) 
numaralı alt bendi gereğince 600.000,-TL tutarında idari para cezasıuygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 600.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 
17nci maddesinin 6 ncıfıkrası 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 yazılıbildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava 
açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 
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