
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurulun 13/02/2014 tarih ve 4880/61 sayılı Kararı uyarınca; “Taşlıca Köyü Murtiçi Mevkii Akseki / ANTALYA” 

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

Taşımacılık Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye ait akaryakıt istasyonunda 05/02/2013 tarihli tespite göre istasyon otomasyon 

sistemi çalıştırılmaksızın faaliyet gösterilmesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve Petrol 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul 

Kararının 5 inci maddesinin 14 üncü fıkrasına aykırı olduğu anlaşıldığından hakkında, 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı 

Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca 70.000 TL; ayrıca istasyonda vaziyet planı harici tank 

bulundurulmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ile 4 üncü maddesinin üçüncü 

fıkrasına ve dördüncü fıkrasının (b) bendine, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine ve 18 inci 

maddesinin üçüncü ve beşinci fıkralarına aykırı olduğu anlaşıldığından hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 

üçüncü ve dördüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para 

Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca bayiler için belirlenen 14.652 TL olmak üzere toplam 84.652 TL tutarında 

idari para cezası uygulanması kararlaştırılmıştır.  

Söz konusu para cezasının, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 

gereği, 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 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 hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 30 gün içerisinde 

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

bulunulabileceği, 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu para cezasının, 6183 sayılı Kanun hükümlerine 

göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

3615/1/1-1 

————— 
Kurul’un 13/02/2014 tarihli ve 4880-34 sayılı Kararı ile 29/11/2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, 

“Avşar Köyü Merkez Mevkii No:30 (Pafta: - Ada: - Parsel: Zilliyetlik) Merkez/BOLU” adresinde faaliyet göstermek üzere 

Kurumdan 29/08/2013 tarihli ve BAY/939-82/33160 sayılı akaryakıt bayilik (istasyonlu) lisansı alan Fetiye Petrol Ürünleri 

İnşaat Kozmetik ve İletişim Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmali 

yapmasının; Kanunun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrasında “bayiler, dağıtıcıları ile yapacakları tek elden 

satış sözleşmesine göre bayilik faaliyetlerini yürütürler….” hükmü yanında, aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde 

“bayisi olduğu dağıtıcı haricinde diğer dağıtıcı ve onların bayilerinden akaryakıt ikmali yapılmaması” hükmü ile Petrol 

Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin “Bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülükleri” başlıklı 38 inci maddesinin (c) ve (d) 

bentlerinde yer alan sırasıyla bayilik lisansı sahiplerinin faaliyetlerinin dağıtıcılar ile tek elden satış sözleşmesine göre 

yürütüleceği ve bayilerin bayisi oldukları dağıtıcı haricinde akaryakıt temini yapamayacakları hükümlerine aykırı olduğu 

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 Fetiye 

Petrol Ürünleri İnşaat Kozmetik ve İletişim Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının 

alınmasına karar verilmiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgili yazılı savunmanın 15 (Onbeş) gün içerisinde gerekli tüm belgeler de 

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

06530 Yüzüncüyıl-ANKARA” adresine gönderilmesi, ayrıca süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate 

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

3615/2/1-1 

————— 
Kurul’un 13/02/2014 tarihli ve 4880/39 sayılı kararı ile 14.03.2012 tarihli ve BAY/939-82/30708 sayılı bayilik lisansı 

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

a) Akaryakıt istasyonunda 25.01.2013 ve 27.02.2013 tarihlerinde yapılan denetimde otomasyon sisteminin 

çalışmaması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 6 Temmuz 2007 

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

Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı 5 inci maddesinin (9) uncu, (10) uncu ve (14) üncü bendine aykırı hareket ettiği,  

b) Akaryakıt istasyonundan 25.01.2013 tarihinde alınan motorin numunelerine ilişkin TÜBİTAK MAM’ın 

14.02.2013 tarihli ve 1320P00064001, 1320P00064002, 1320P00064003 sayılı analiz raporlarına göre Akaryakıta yağ ve 

solvent 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, Gerekli şart ve seviyede ulusal marker 

içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt 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, 



c) 25.01.2013 ve 01.06.2013 tarihlerinde faturasız ve irsaliyesiz akaryakıt almak, menşei belli olmayan ürün 

bulundurmak suretiyle dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası 

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

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

d) Akaryakıt istasyonunda 18-19.04.2013 tarihinde yapılan denetimde otomasyon sisteminin çalışmaması ve 

otomasyon sistemine müdahale edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci 

fıkraları ile 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1240 sayılı Kurul 

Kararının “İstasyon Otomasyon Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı 5 inci maddesinin (9) uncu, (10) uncu ve (14) 

üncü bendine aykırı hareket ettiği, 

e) Akaryakıt istasyonunda 18-19.04.2013 tarihinde yapılan denetimde Acıbadem Akaryakıt Dağıtım Pazarlama 

Taşımacılık Sanayi ve Limited Şirketi bayisi olmasına rağmen yeni dağıtıcı firmasına ait giydirme logosunu değiştirmemesi 

ve eski dağıtıcısı Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait logoyla satışa devam etmesi nedeniyle, 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 

inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine aykırı hareket ettiği, 

f) Akaryakıt istasyonunda 01.06.2013 tarihinde yapılan denetimde Acıbadem Akaryakıt Dağıtım Pazarlama 

Taşımacılık Sanayi ve Limited Şirketi bayisi olmasına rağmen yeni dağıtıcı firmasına ait giydirme logosunu değiştirmemesi 

ve eski dağıtıcısı Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait logoyla ve istasyon giydirmesi ile satışa 

devam etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasası 

Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine aykırı hareket ettiği, 

g) Akaryakıt istasyonunda 01.06.2013 tarihli denetimde tespit edildiği üzere, fiyat tabelasında güncel fiyat listesini 

bulundurmamak suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin 

ikinci fıkrası ile Petrol Piyasası Fiyatlandırma Yönetmeliğinin Fiyat İlanı başlıklı 13 üncü maddesinin (a) bendine aykırı 

hareket ettiği, 

değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın 

yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir.  

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, akdi taktirde 

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

olunur.  

3615/3/1-1 

————— 
Kurul’un 13/02/2014 tarihli ve 4880/43 sayılı kararı ile 20/05/2010 tarihli ve DAĞ/2566-8/27738 numaralı dağıtıcı 

lisansı sahibi Goldser Turizm Otelcilik ve Petrol San. Tic. A.Ş.’nin bayisine gerçekleştirdiği akaryakıt satışına ilişkin 

düzenlediği faturada Mikro Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin lisans numarasına yer vermeyerek 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci 

maddesinin sekizinci fıkrasına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle ön 

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

araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir.  

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, akdi taktirde 

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

olunur.  

3615/4/1-1 

————— 
Kurul’un 13/02/2014 tarihli ve 4880/40 sayılı kararı ile 01.03.2012 tarihli ve DAĞ/3715-1/30655 sayılı dağıtıcı 

lisansı sahibi Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin bayisi 14.03.2012 tarihli ve BAY/939-82/30708 

sayılı bayilik lisansı sahibi Aslanpençe İletişim Gıda Tarım Hayvancılık Petrol Ürünleri Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi’nin D-650 Karayolu Üzeri, Örencik Köyü (Pafta: 1 Ada: - Parsel: 403), Arifiye/SAKARYA adresindeki 

istasyonunda 25/01/2013 ve 27.02.2013 tarihlerinde yapılan denetimde; otomasyon sisteminin çalışmaması sebebiyle 5015 

sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası ile 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren 1240 sayılı Kurul Kararının “İstasyon Otomasyon Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı 5 

inci maddesinin (8) inci ve (11) inci bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak 

Denetimler İle ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi 

uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir.  

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, akdi taktirde 

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

olunur.  

3615/5/1-1 

————— 



Kurul’un 16/01/2014 tarihli ve 4834-137 sayılı Kararı ile Belkaya Kasabası Fatih Mah. Altunhisar Kavşağı E-90 

Karayolu Üzeri Saytepe Küme Evleri No:1 (PAFTA:36, ADA:-, PARSEL:2478) Ereğli/KONYA adresinde bulunan Erdem 

Madeni Yağ Petrol Nak. Kimyevi Mad. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 11/03/2013 tarihinde istasyonundan alınan numunenin 

tağşiş edilmesi ile ilgili teknik düzenlemelere aykırı ve ulusal marker seviyesinin geçersiz çıkmasının 5015 sayılı Kanunun 8 

inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine ve 5015 

sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol 

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

7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine ve istasyonunuzda vaziyet planında yer alan tank içerisindeki gizli bölme 

bulundurmanızın 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ile 4 üncü maddesinin üçüncü ve 

dördüncü fıkraları ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendi ile 18 inci maddesinin üçüncü ve 

dördüncü fıkralarına aykırı olması nedeniyle 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 Erdem Madeni Yağ Petrol Nak. Kimyevi Mad. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin yazılı savunmasının alınması 

kararlaştırılmıştır. 

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

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

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

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  

3615/6/1-1 

————— 
Kurul’un 16/01/2014 tarihli ve 4834-136 sayılı Kararı ile 31.01.2012 tarih ve BAY/939-82/30528 sayılı istasyonlu 

bayilik lisansı kapsamında Ladik Kasabası Pancarcı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:16 (PAFTA: 40 ADA: - PARSEL: 

9343) Sarayönü/KONYA adresinde bulunan Zafer ÜNLÜ-Mola Petrole ait istasyonda 26/02/2013 ve 05/04/2013 tarihlerinde 

yapılan denetim sonucunda; istasyonda tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin tespit edilmesi ve bu 

eylemin; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı olması nedeniyle 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 Zafer ÜNLÜ-Mola Petrol’ün yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

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

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

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

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  

3615/7/1-1 

————— 
Kurul’un 19.12.2013 tarih ve 4779-20 sayılı Kararı ile; 28.12.2007 tarihli ve LPG-BAY/4543/07328 sayılı otogaz 

bayilik lisansı (12.11.2010 tarihinde iptal) sahibi Kuloğlu Otogaz Petrol Nakliyat Gıda İthalat İhracat Ticaret Sanayi Limited 

Şirketi’nin LPG-DAĞ/785-11/04449 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Kalegaz Tic. ve San. A.Ş. tarafından 2008, 2009 ve 2010 

yıllarında ikmal edilen tüplü LPG'yi kullanıcılara otogaz LPG olarak ikmal ettiği Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu 

Başkanlığı tarafından Kurumumuza intikal ettirilen 12-13.12.2011 tarih ve VDENR-2011-790/76,79 sayılı Vergi Tekniği 

Raporları kapsamında tespit edilmiş ve bu durumun 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanunu ve Elektrik 

Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (4) numaralı bendi ile 

Kanunun 17 nci maddesine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasasında Yapılacak 

Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesi 

uyarınca ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın Kuloğlu Otogaz Petrol Nakliyat Gıda İthalat İhracat 

Ticaret Sanayi Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgili yazılı savunmanın 15 (Onbeş) gün içerisinde gerekli tüm belgeler de 

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

06530 Yüzüncüyıl-ANKARA” adresine gönderilmesi, ayrıca süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate 

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

3615/8/1-1 

————— 
Kurul’un 21.11.2013 tarihli ve 4720-29 sayılı Kararı ile; Osman Peltekoğulları Turizm Petrol Ürün. Tic. ve San. Ltd. 

Şti.’nin işlettiği “Karaköprü Beldesi Gap Caddesi / ŞANLIURFA” adresinde kurulu akaryakıt istasyonundan 05.03.2012 

tarihinde alınan akaryakıt numunelerine ilişkin İNÖNÜ PAL’de düzenlenen 17.10.2012 tarihli ve Benzin (2012-0599R) 

numaralı analiz raporuna göre numunenin ilgili teknik düzenlemelere aykırı olduğunun tespit edildiği, 17.04.2013 tarihli ve 

4370-46 sayılı Kurul Kararı ile konuya ilişkin olarak yazılı savunma alınmasına karar verildiği, savunma istem yazısı usulüne 

uygun olarak Resmi Gazete'de ilan verilmek suretiyle tebliğ edilmiş olmasına rağmen Kurumumuza ulaşan herhangi bir 

yazılı savunma olmadığı, Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulun 21.11.2013 tarihli toplantısında 



değerlendirilmiş olduğu belirtilerek, 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 aykırı hareket edildiği anlaşıldığından, Osman Peltekoğulları Turizm Petrol 

Ürün. Tic. ve San. Ltd. Şti. hakkında 5015 sayılı Kanunun fiil tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 19 uncu maddesinin ikinci 

fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 

Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince bayiler için belirlenen 

67.962-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

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

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

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

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

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

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

dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

3615/9/1-1 

————— 
Kurul’un 03.10.2013 tarih ve 4642-52 sayılı Kararı ile; Yücel Temizlik Petrol İnşaat Gıda Turizm Taşımacılık Sanayi 

ve Ticaret Limited Şirketi’nin 28/03/2012 tarihli tespite göre 06.06.2011 tarih ve BAY/939-82/29573 sayılı bayilik lisansı 

sahibi Birbey İnşaat Petrol Hayvancılık Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden akaryakıt temin etmek, 

kullanıcılara akaryakıt ikmali yapmak ve bu kapsamda bayilik lisansı almaksızın bayilik faaliyetinde bulunmak suretiyle, 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı hareket etmesi 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 Yücel Temizlik Petrol 

İnşaat Gıda Turizm Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgili yazılı savunmanın 15 (Onbeş) gün içerisinde gerekli tüm belgeler de 

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

06530 Yüzüncüyıl-ANKARA” adresine gönderilmesi, ayrıca süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate 

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

3615/10/1-1 

————— 
05.11.2010 tarihli ve BAY/939-82/28542 sayılı bayilik lisansı sahibi Soydaş Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketine ait D 110 karayolu Bahçelievler Mah. No:7 Marmaraereğlisi/TEKİRDAĞ adresinde bulunan istasyonda 

01.10.2013 tarihinde yapılan denetim sonucu alınan numunelerin TÜBİTAK MAM’da yapılan analizinde teknik 

düzenlemelere uygun olmadığının 1320P01128001 ve 1320P01128002 numaralı analiz raporlarıyla tespit edildiği, bu suretle 

söz konusu tüzel kişinin, 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında 

Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ve 7 nci 

maddesinin (d) bendi hükümlerine aykırı hareket ettiği düşünüldüğünden, 06.02.2014 tarihli ve 4871-45 sayılı Kurul kararı 

ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın yazılı savunmasının 

alınmasına karar verilmiştir.  

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 

Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 

sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  

3615/11/1-1 

————— 
Kurul’un 30/01/2014 tarih ve 4861-28 sayılı Kararı ile 14/06/2011 tarih ve DAĞ/3274-2/29624 sayılı dağıtıcı lisansı 

sahibi Oneks Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, bayisi Şubat Petrol Ürünleri Madeni Yağ Taşımacılık 

Oto. Turz. İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şirketi’nin Karşıyaka Mahallesi Tosya - İstanbul Yolu 8. Km. No: 226 (Ada: 1192, 

Pafta: 98 Parsel: 3) Tosya / Kastamonu adresinde faaliyet gösteren istasyonunda 22-23-24/04/2013 tarihlerinde yapılan 

denetimlerde, mühürlemenin yapıldığı tarihine kadar Kurumumuza sağladığı bayinin günlük otomasyon verilerinden sistemin 

düzgün çalışmadığının ve mevzuat hükümleri çerçevesinde tüm bildirimleri de zamanında bildirmediğinin tespiti 

edilmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 inci maddesinin 6 ncı fıkrasına ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı olması nedeniyle, ilgili tüzel kişiye 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı 

Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi gereği belirlenen 

850.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanması kararlaştırmıştır. 



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

17 inci maddesinin 6 ıncı 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 İdari Mahkeme’de dava açma hakkınızın 

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

3615/12/1-1 

————— 
Kurulun 27/02/2014 tarihli ve 4899-68 sayılı Kararı ile; 25/08/2011 tarihli ve BAY/939-82/29951 numaralı 

(14/08/2013 tarihli ve 27848 sayılı Karar ile sonlandırılan) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Kayseri Boğazlıyan 

Karayolu 55 Km. Elmalı Köyü Kocasinan/ KAYSERİ adresinde faaliyet gösteren Bülent ERKAR’ın; 

- 04/10/2012 tarihli tespite göre akaryakıt istasyonunda eski dağıtıcıya ait işaretler bulundurmak suretiyle 5015 sayılı 

Kanununun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin birinci 

fıkrasının (f) bendine aykırı hareket ettiği, 

- 30/04/2013 ve 01/05/2013 tarihli tespitlere göre akaryakıt istasyonunda gizli tank, gizli düzenek ve vaziyet planında 

yer almayan akaryakıt pompası bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) 

bendine aykırı hareket ettiği, 

- 30/04/2013 tarihli tespite göre otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmasını engellemek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 

4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin (14) üncü bendine aykırı 

hareket ettiği, 

- Akaryakıt istasyonundan 30/04/2013 tarihinde alınan numunelere ilişkin TÜBİTAK MAM’ın 1320P00392001 ve 

1320P00392002 analiz raporlarına göre, akaryakıtı tağşiş etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci 

fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans 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 nci 

maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı hareket ettiği 

değerlendirildiğinden, Bülent ERKAR’ın yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

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

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

3615/13/1-1 

————— 
Kurulun 31/12/2013 tarihli ve 4812-10 sayılı Kararı ile; Çorum İl Jandarma Komutanlığı tarafından; 01/03/2013 

tarihinde yapılan denetimde; Ankara Yolu 12. Km. Kadıkırı Köyü Mevkii (pafta:02c, ada:-, parsel:42) Çorum adresinde 

07.03.2012 tarihli ve BAY/939-82/30676 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Jet Nakliyat Petrol Turizm Tarım 

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

tarihinde gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eyleminin, 5015 

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

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

bentleri, 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı olduğu anlaşıldığından, konuyla ilgili olarak söz konusu tüzel kişinin 

yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

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

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

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

hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

3615/14/1-1 

————— 
Kurul’un 06/02/2014 tarih ve 4871-27 sayılı Kararı ile, BAY/939-82/30207 numaralı bayilik lisansı sahibi Özmuspet 

Petrol Ürünleri Dinlenme Tesisleri İletişim Nakliyat Tekstil Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında alınan 

03/04/2013 tarih ve 4351-165 sayılı Kurul Kararının  

(c) bendinin 

“c) Otomasyon sistemi fiilen faaliyette olmayan tanklardan akaryakıt satışı gerçekleştirerek ve otomasyon sistemi 

çalışmayan tankları piyasa faaliyetine konu ederek 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesi hükümleri ile 5015 sayılı 

Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket ettiği”  

ve anılan Kurul Kararının son paragrafının da  

“anlaşıldığından, mezkur tüzel kişi hakkında 2 kez mühür fekki gerçekleştirmesi sebebiyle 5015 sayılı Kanunun 19 

uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası 

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

belirlenen 67.962, -TL.’nin her bir fiil için ayrı ayrı olmak üzere toplam 135.924, TL., yanı sıra, akaryakıt istasyonunda 



projede olmayan ilave tank bulundurulması sebebiyle de 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü 

fıkraları ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında 

Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 13.592, -TL. ve istasyon otomasyon sisteminin arızalı olması sebebiyle de 5015 sayılı 

Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve aynı maddenin 

dördüncü fıkrası “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında 

Tebliğ” hükümlerince belirlenen 67.962, -TL. olmak üzere toplam 217.478, -TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına”  

şeklinde düzeltilmesine karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 217.478, -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.  

3615/15/1-1 

————— 
Kurul’un 06/02/2014 tarih ve 4871-40 sayılı Kararı ile, BAY/939-82/31789 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi 

Özmuspet Petrol Ürünleri Dinlenme Tesisleri İletişim Nakliyat Tekstil Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait 

istasyonda 15/02/2013 tarihinde gerçekleştirilen denetime göre bayi tarafından istasyon otomasyon sistemine müdahalede 

bulunulduğunun tespit edilmiş olmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve Petrol Piyasası 

Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararı’nın 5 

inci maddesi hükümlerine 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 savunmaların dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir.  

3615/16/1-1 

————— 
Kurulun 13/02/2014 tarih ve 4880/62 sayılı Kararı uyarınca; akaryakıt 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 anlaşıldığından, hakkında 5015 

sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi uyarınca 

850.000 TL tutarında idari para cezası uygulanması kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu para cezasının, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 

gereği, 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 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 hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 30 gün içerisinde 

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

bulunulabileceği, 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu para cezasının, 6183 sayılı Kanun hükümlerine 

göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.  

3615/17/1-1 

————— 
Kurul’un 19/12/2013 tarih ve 4779-21 sayılı Kararı ile, BAY/939-82/31156 sayılı istasyonlu bayilik lisansı ile 

faaliyet gösteren Sam-Yak Grup Madeni Yağ Petrol Nakliye Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin; 01/02/2013, 

14/02/2013 ve 01/03/2013 tarihlerinde sözleşmeli dağıtıcısı haricinde Kal-Der Ankara Petrol Ürünleri Madencilik Nakliye 

Mimarlık Mühendislik İnşaat Elektrik Gıda Temizlik İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nden; yanı sıra mezkur lisans 

sahibinin 23/11/2012 tarihinde ise Özimpet İnşaat Petrol Ürünleri Oto Yedek Parça Kimya ve Elektrik Sanayi Ticaret 

Limited Şirketi’nden akaryakıt temin ederek dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği tespit edilmiş olup; anılan bayilik lisansı 

sahibinin bu fiillerinin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci 

maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön 



Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca ilgili tüzel 

kişinin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

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

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

edilir.  

3615/18/1-1 

————— 
Kurulun 30/01/2014 tarihli ve 4861/25 sayılı Kararı ile; 05/07/2013 tarih ve BAY/939-82/32873 sayılı bayilik lisansı 

sahibi Sipet Petrol İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen Çiflikler Mahallesi Samsun Yolu 10. 

Km. (Ada: 161, Parsel: 4-5)Osmancık/ÇORUM adresinde mevcut akaryakıt istasyonunda, 16/09/2013 tarihinde yapılan 

denetimde alınan numunelere ilişkin olarak Tübitak-MAM’da düzenlenen 8867 sayılı analiz raporuna göre; Gerekli şart ve 

seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında 

Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 7 nci 

maddesinin (d) ve (f) bentlerine, Akaryakıta solvent ve madeni yağ karıştırarak tağşiş etmek eyleminin Petrol Piyasası 

Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) 

bendine, Vaziyet planında yer almayan gizli düzeneğin faaliyete konu edilmesi ve akaryakıt tankının vaziyet planına aykırı 

olarak ikiye bölünmesinin 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) 

bendine aykırı olduğu anlaşıldığından, söz konusu tüzel kişinin konuyla ilgili yazılı savunmasının alınmasına karar 

verilmiştir. 

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

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

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

hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.  

3615/19/1-1 

————— 
Kurul’un 27/02/2014 tarih ve 4899-62 sayılı Kararı ile, BAY/462-20/07216 sayılı bayilik lisansı sahibi Şafak Petrol 

Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin, 2011 yılı içerisinde muhtelif tarihlerde, BAY/459-317/06390 lisans numarasına haiz 

Zeren İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd.Şti.'ne akaryakıt ikmal etmesinin yeniden satış amaçlı akaryakıt satış olması ve bu 

durumun 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 

inci maddesinin (g) bendine 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 savunmaların dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir.  

3615/20/1-1 

————— 
Kurulun 06/02/2014 tarihli ve 4871-35 sayılı Kararı ile; Çorum İl Jandarma Komutanlığı tarafından; Yüce Yayla 

Akaryakıt İstasyonu Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 03/04/2013 tarihinde 

yapılan denetimde alınan numunelerin analizi neticesinde TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen 4045 sayılı analiz raporu 

ile akaryakıt istasyonundan alınan motorin numunesinin Ulusal Marker Ölçümünde marker seviyesinin GEÇERSİZ ve aynı 

zamanda Teknik Düzenlemelere AYKIRI ve akaryakıtın motorin ve yağdan oluştuğu anlaşıldığından, söz konusu tüzel 

kişinin konuyla ilgili olarak yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.  

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

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

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

hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.  

3615/21/1-1 

————— 
Kurul’un 13/08/2013 tarih ve 4552-9 sayılı Kararı ile; 06/07/2006 tarih ve BAY/818-159/17880 sayılı bayilik lisansı 

sahibi Saniye Hakan’ın 27/02/2013 tarihinde yapılan denetimlerde Gevaş-Tatvan Karayolu Üzeri 18.Km Gevaş VAN 

adresindeki istasyonunda dağıtıcısına ait işaretler ve fiyat panosunun bulunmadığının tespit edilmesi ve dolayısıyla söz 

konusu lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasası 

Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ve Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi 

Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ve 7 inci maddenin (c) bendi ile 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanunu’nun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkrasına ve Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinin 13 üncü 

maddesinin 1 inci fıkrasının (a) ve (d) bentlerine 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 alınmasına karar verilmiştir. 

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

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

 


