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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Asya Gaz Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin LPG-DAĞ/5909-1/16593 sayılı LPG Dağıtıcı Lisansı Sıvılaştırılmış 

Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin (e) bendi hükmü uyarınca ve Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurulu’nun 12.01.2017 tarihli ve 6855-2 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir. 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin son fıkrası hükmü uyarınca 

ilan olunur. 

566/1-1 

————— 

Bursa Yolu Üzeri 4.Km Gedelek Köyü (Ada:- , Pafta:H22.b-01.c.D, Parsel:2776) Orhangazi / Bursa adresinde 

25.09.2012 tarih BAY/939-82/31550 sayılı istasyonlu bayilik lisansı (Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 

17 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (ç) bendi uyarınca 28.01.2014 Tarih ve 3126 Sayılı Karar ile Sonlandırılmıştır) ile faaliyet 

gösteren Mesafe Petrol Akaryakıt Nakliyat Ticaret Sanayi Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 

29/01/2014 tarihinde yapılan denetim, bayinin otomasyon verileri ve Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığından alınan bilgiler 

birlikte değerlendirildiğinde; 20/09/2012 tarih DAĞ/4030-1/31527 sayılı Dağıtıcı Lisansı (24.03.2016 Tarih ve 6172-18 

sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir) sahibi Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi’nin, (07/01/2014-28/01/2014 

arasında dağıtıcısı) istasyon otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmamasına ve aykırılıklara ilişkin öngörülen eylem ve 

bildirimleri yapmaması hususunun 5015 sayılı Kanun’un 7 nci maddesinin 6 ncı fıkrasına, 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 

5 inci maddesinin 7, 8 ve 11 inci fıkralarına ve 1240 sayılı Kurul Kararının halihazırda yürürlükte bulunan şekliyle 4 üncü 

maddesinin 1 inci fıkrasının (b) ve (d) bentlerine, 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine 

aykırılık teşlik ettiği, Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi’nin, Mesafe Petrol Akaryakıt Nakliyat Ticaret Sanayi 

Limited Şirketi tarafından gönderilen, Üsküdar 19. Noterliğinden 23.01.2014 tarih 01734 nolu fesih ihbarnamesine ilişkin 

Kuruma fesih bildirimi yapmaması hususunun 5015 sayılı Kanun’un  4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına, Petrol 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 34 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (o) 

bendine aykırılık teşlik ettiği ve ilgilinin yazılı savunma göndermediği anlaşıldığından Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret 

Anonim Şirketi hakkında; İstasyon otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmamasına ve aykırılıklara ilişkin öngörülen eylem ve 

bildirimleri yapmaması nedeniyle, 5015 sayılı Kanun    19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (c) bendinin 3 numaralı alt bendi 

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

uyarınca belirlenen 883.405-TL tutarında; Mesafe Petrol Akaryakıt Nakliyat Ticaret Sanayi Limited Şirketi tarafından 

gönderilen, Üsküdar 19. Noterliğinden 23.01.2014 tarih 01734 nolu fesih ihbarnamesine ilişkin Kuruma fesih bildirimi 

yapmaması nedeniyle, 5015 sayılı Kanun      19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 

Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 72.751-TL tutarında olmak 

üzere toplamda 956.156-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş ve bu yöndeki 13/10/2016 tarih 6532-5 

sayılı Kurul Kararı ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 956.156-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 

17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası 

Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı 

hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın bildirim 

tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 

söz konusu idari para cezasının tebellüğ tarihini 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 olunur. 

567/1/1-1 

————— 

“Aşağı Yurtçu Mah. Eskişehir Yolu Kenarı Kümeevleri No:74 Yenimahalle / ANKARA” adresinde kurulu akaryakıt 

istasyonunda 07/06/2013 tarih ve BAY/939-82/32707 numaralı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Ankara Çetin 

Akaryakıt Gıda Market İşletmeciliği Nakliye İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin lisansına konu akaryakıt 

istasyonunda 26/11/2013 tarihinde yapılan denetimlerde tespit edilen hususlara ilişkin olarak, Ankara Çetin Akaryakıt Gıda 

Market İşletmeciliği Nakliye İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin; Lisansına kayıtlı dağıtım şirketi haricinde 

başka bir kaynaktan (Elpet 1 Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyat Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nden) 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 aykırı hareket ettiği, İstasyonun otomasyon sistemine müdahale 

ederek ve/veya otomasyon sisteminde meydana gelen arızayı süresi içerisinde dağıtıcısına bildirmeyerek ve otomasyon 

sistemi fiilen faaliyette olmayan tankları ve pompaları piyasa faaliyetine konu ederek 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci 

maddesinde yer alan hükümler ile 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırı 

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

edilmesi amacıyla, Ankara 3. İdare Mahkemesinin E.2015/945, K.2015/1760 sayılı kararı ve E.2015/944, K.2015/2068 sayılı 

kararı çerçevesinde, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin    19 uncu maddesi uyarınca Ankara Çetin 

Akaryakıt Gıda Market İşletmeciliği Nakliye İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 23/11/2016 tarihli ve 

6615-12 sayılı Kurul Kararı kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 

09/12/2016 tarihli ve 1893 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere 

ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) 

No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde 

gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

567/2/1-1 

————— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/08/2016 tarih ve 6422-14 sayılı Kurul Kararı ile ASFA 33 Nakliyat 

Madencilik Gıda İnşaat Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait akaryakıt istasyonunda piyasa faaliyetine konu etmeye 

yarayacak şekilde lisansa esas teşkil eden belgelerde belirlenenlere aykırı olarak vaziyet planında yer almayan gizli tank ve 

düzenek tespit edilmesinin; 5015 sayılı Kanun ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğine aykırılık teşkil ettiği 

değerlendirildiğinden Dağardı Köyü Avşar Mahallesi No:97-A 97-B 97-C adresinde faaliyet gösteren BAY/939-82/32708 

sayılı istasyonlu bayilik Lisansı sahibi ASFA 33 Nakliyat Madencilik Gıda İnşaat Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 

hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön 

Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri 

uyarınca 04/08/2016 tarih ve 6422-14 sayılı Kurul kararı ve 17/10/2016 tarih ve 38926 sayılı soruşturma görevlendirme 

yazısı kapsamında düzenlenen 21/10/2016 tarih ve 1675 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere usulüne 

uygun olarak 24/10/2016 tarih ve 50798 sayılı tebligat yazımızla adı geçen lisans sahibinin Ticaret Sicil adresi ile birlikte 

Kurumumuz kayıtlarında yer alan lisans adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Bahse konu Kurul kararında belirtilen aykırılığın, mezkûr Kanunun 20 nci maddesi uyarınca onbeş gün içerisinde 

giderilmesi ve sonucunun Kuruma bildirilmesi gerekmekte olup, aksi halde, yapılmakta olan piyasa faaliyetiniz geçici bir 

süre için durdurulacak veya firmanıza ait lisans doğrudan iptal edilecektir. 

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı 

savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi 

içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen 

tebliğ olunur. 

567/3/1-1 

————— 

Kurul’un 07.12.2016 tarih ve 6656-20 sayılı Kararı ile; "282 Sokak 9 Eylül Ulukent Mahallesi No: 2/B-D B Blok 

Menemen-İZMİR (TUTANAK A- 016125)" adresinde bulunan ve İbrahim ALKAN isimli işyerinde İzmir Valiliği Bilim 

Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü görevlilerince 27.05.2014 tarihinde yapılan denetim neticesinde, söz konusu işyerinin İşyeri 

Açma ve Çalışma Ruhsatının olmadığı halde tüplü LPG satışı yaptığı yönünde tespit edilen hususlara ilişkin olarak 

04/08/2016 tarihli ve 6422-20 sayılı Kurul Kararı uyarınca açılan soruşturma kapsamında konu, Kurul tarafından 

değerlendirilerek hakkınızda idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş olup, hakkınızda verilen Kararın örneği yazımız 

ekinde gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 1.520.-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 T.C. 

Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait "TR06 0001 5001 

5800 7292 2300 41" numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası 

Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 

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

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

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

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



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

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

567/4/1-1 

————— 

Kurulun 01/09/2016 tarihli ve 6465-26 sayılı Kararı ile; "Çanakça Köyü Merkez Mahallesi Çatalca / İSTANBUL " 

adresinde faaliyet gösteren 04/07/2011 tarihli ve BAY/939-82/29690 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Marmara 

Petrolleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 19/02/2013 tarihinde yapılan denetime göre yeniden satış amacıyla 

akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt 

bendinde yer alan “Sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi” hükmü ve 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi gereğince 70.000,-TL idari para 

cezası uygulanmasına, karar verilmiştir. 

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

17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde 

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

2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği; 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma 

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

567/5/1-1 

————— 

Kurul’un 01.12.2016 tarih ve 6634-22 sayılı Kararı ile; Irmak Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No: 159/B Menemen – 

İZMİR (TUTANAK A-016133) adresinde faaliyet gösteren Öz Karadeniz Market – Şevket YILDIZ 'a ait işyerinde, 

28.05.2014 tarihinde yapılan denetimde, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının olmaksızın tüplü LPG satışı yapıldığı yönünde 

tespit edilen hususlara ilişkin olarak 04/08/2016 tarihli ve 6422- 28 sayılı Kurul Kararı uyarınca açılan soruşturma ve bu 

kapsamda hazırlanan 01.09.2016 tarih ve 1368 sayılı Soruşturma Raporuna esas konu, Kurul tarafından değerlendirilerek 

hakkınızda idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş olup, hakkınızda verilen Kararın örneği yazımız ekinde 

gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 1.520.-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 T.C. 

Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait "TR06 0001 5001 

5800 7292 2300 41" numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası 

Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 

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

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

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

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

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

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

567/6/1-1 

————— 

Kurul’un 27/10/2016 tarih ve 6568-6 sayılı Kararı ile, DAĞ/2552-4/27680 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Raman 

Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin, 2013 yılında, adres değişikliğine 

ilişkin olarak Kuruma bildirimde bulunmamış olmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve sahibi olduğu dağıtıcı lisansının 

“Genel Hükümler" başlıklı Birinci Bölümünün "Bildirimler" başlıklı 15 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği 

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

amacıyla, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca adı geçen 

tüzel kişi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 

07/11/2016 tarih ve 1716 sayılı Soruşturma Raporu, ihbar edilmek ve yazılı savunması alınmak üzere ilgilisine 

gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiştir. 

Mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak 

durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin ve konu ile ilgili savunma yazısının tebliğ tarihini 

izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerektiğinin, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın 

dikkate alınmayacağının bilinmesi hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

567/7/1-1 

————— 



Kurul’un 05/05/2016 tarihli ve 6271/37 sayılı Kararı ile Karaduvar Mahallesi (Ataş Girişi) 6594 Sok. No: 57/B 

Akdeniz/MERSİN adresinde, 29.03.2010 tarih ve BAY/939-82/27473 sayılı istasyonsuz bayilik lisansı kapsamında faaliyet 

gösteren Serdar Petrol San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin, 33 B 0557 plakalı tankerinden 23.10.2012 tarihinde alınan Fuel Oil:4 

numunesine ilişkin,  TÜBİTAK MAM'ın 21.11.2012 tarih ve  17965  sayılı Petrol Ürünü Analiz Raporu ile 

(1220P00992001), (1220P00992002) ve (1220P00992003) sayılı analiz raporlarına göre; teknik düzenlemelere AYKIRI 

akaryakıt ikmali eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 

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

bentleri ile 7 nci maddesinin (d) bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması 

ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, Ankara 9. İdare Mahkemesinin E. 2013/1876, K. 

2014/845 sayılı kararı ile Danıştay 13. Dairesinin E E.2015/339, K. 2015/3650 sayılı kararında belirtilen gerekçeler 

çerçevesinde, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle 

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

uyarınca Serdar Petrol San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yürütülen 

soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 inci maddesi gereğince düzenlenen 30/05/2016 tarihli ve 960 sayılı Soruşturma Raporu 

yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

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

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

olunur. 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/12/2016 tarih ve 6635-10 sayılı Kurul Kararı ile "...., 06/01/2014 tarihli 

denetime konu olan akaryakıt harici petrol ürününü ticari faaliyete konu etmesinin 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 9 

uncu fıkrası ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinin 1,2 ve 3 üncü fıkralarına aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden 

konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla 5015 sayılı Kanunun 

"İdari Yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda 

Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin    19 uncu maddesi hükümleri kapsamında” BAY/939-82/30727 

sayılı bayilik lisansı sahibi Yusufcan Kimya Petrol ve Petrol Ürünleri Nakliyat İnşaat Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi 

hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön 

Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri 

uyarınca 01/12/2016 tarih ve 6635-10 sayılı Kurul Kararı ve 09/12/2016 tarih ve 47181 sayılı soruşturma görevlendirme 

yazısı kapsamında düzenlenen 13/12/2016 tarih ve 1914 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere usulüne 

uygun olarak 14/12/2016 tarih ve 59361 sayılı tebligat yazımızla adı geçen lisans sahibinin Ticaret Sicil adresi ile birlikte 

Kurumumuz kayıtlarında yer alan lisans adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Bahse konu Kurul kararında belirtilen aykırılığın, mezkûr Kanunun 20 nci maddesi uyarınca onbeş gün içerisinde 

giderilmesi ve sonucunun Kuruma bildirilmesi gerekmekte olup, aksi halde, yapılmakta olan piyasa faaliyetiniz geçici bir 

süre için durdurulacak veya firmanıza ait lisans doğrudan iptal edilecektir. 

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı 

savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi 

içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen 

tebliğ olunur. 
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