
Kurul’un 31/3/2011 tarihli ve 3150-56 sayılı Kararı ile; Cumhuriyet Mah. G.M.K. Bul. No:1135 Tece/MERSİN 

adresinde mukim Aryıl Petrol Nak. İnş. Gıda Teks. İç ve Dış Ticaret San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 2007 yılı içerisinde 5015 sayılı 

kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca yerine getirmesi gereken bayilik lisansı alma 

yükümlülüğünü yerine getirmeden muhtelif tarihlerde kesilmiş faturalar karşılığında Prestij Petrol Ürünleri Nakliye 

Dinlenme Tesisleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne akaryakıt satışı yaparak, 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 tespit 

edildiğinden, bu fiili işleyen Aryıl Petrol Nak. İnş. Gıda Teks. İç ve Dış Ticaret San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, “Petrol 

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

Yönetmelik”in 26 ncı maddesi ve 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) 

bendinin (1) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası uyarınca 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 mevzuat gereği, yazımızın ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası 

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

numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın ilan 

tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari 

para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik 

indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan 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. 

4862/1/1-1 

————— 
Kurulun, 31/3/2011 tarihli ve 3150-72 sayılı Kararı ile; “Çeltikova Mevkii (Pafata:1, Parsel:2192) 

Vezirhan/BİLECİK” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumumuzdan 3/2/2009 tarihli ve BAY/939-82/25560 sayılı 

istasyonlu akaryakıt bayilik lisansı alan Bilpet Petrol ve Petrol Ürünleri İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin; 

12/1/2010 tarihinde yer altı tankından alınan numuneye ilişkin olarak düzenlenen 23/9/2010 tarihli ve M-10/3739 

sayılı analiz raporuna 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 Piyasası Kanunu’nun “Bayiler” başlıklı 8 nci maddesinin ikinci fıkrasına; Petrol 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Bayilik Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri” başlıklı 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 

Bilpet Petrol ve Petrol Ürünleri İnşaat Sanayi 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. 

4862/2/1-1 

————— 
Kurul’un 31/3/2011 tarihli ve 3150-55 sayılı Kararı ile; Çankaya Mah. K.Milliye Cad. Sevindik İşhanı No:13 

MERSİN adresinde mukim Bozpet Petrol Ürünleri Tur. Yemekçilik Nak. Otomotiv Tic. San. Ltd. Şti.’nin 2007 yılı içerisinde 

5015 sayılı kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca yerine getirmesi gereken bayilik lisansı 

alma yükümlülüğünü yerine getirmeden 15/2/2007 tarih ve 001219 nolu irsaliyeli fatura karşılığında Prestij Petrol Ürünleri 

Nakliye Dinlenme Tesisleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne akaryakıt satışı yaparak, 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 tespit edildiğinden, bu fiili işleyen Bozpet Petrol Ürünleri Tur. Yemekçilik Nak. Otomotiv Tic. San. Ltd. Şti. 

hakkında, “Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 



Hakkında Yönetmelik”in 26 ncı maddesi ve 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci 

fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası uyarınca 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 mevzuat gereği, yazımızın ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası 

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

numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın ilan 

tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari 

para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik 

indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan 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. 

4862/3/1-1 

————— 
Kurul’un 24/3/2011 tarih ve 3137/19 sayılı Karar’ı ile, 21/03/2005 tarih ve BAY/462-387/07583 sayılı bayilik lisansı 

sahibi Çağdaş Petrol Akaryakıt Turizm ve Gıda Ticaret Limited Şirketi’nin, 2005 yılı içerisinde dağıtıcısı haricinde lisanssız 

Nampet Pet. Ürü. San. ve Tic. Ltd. Şti’den akaryakıt ikmal etmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci 

maddesinin birinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) 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, anılan tüzel 

kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir. 

Anılan Kurul kararı uyarınca yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4862/4/1-1 

————— 
Kurulun, 14/4/2011 tarihli ve 3173-14 sayılı Kararı ile; “Karabük Yolu 25. Km (Pafta:6 Parsel: 799) Gerede/BOLU” 

adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumumuzdan 19/12/2008 tarihli ve BAY/939-82/25345 sayılı istasyonlu akaryakıt 

bayilik lisansı alan Çano Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık İnşaat Gıda Ticaret Limited Şirketi’nin; 

14/7/2010 tarihinde alınan numuneye ilişkin olarak düzenlenen 28/9/2010 tarihli ve M-10/2984 sayılı analiz raporuna 

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 

Piyasası Kanunu’nun “Bayiler” başlıklı 8 nci maddesinin ikinci fıkrasına; Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Bayilik 

Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri” başlıklı 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 Çano Petol Ürünleri 

Turizm Taşımacılık İnşaat Gıda Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına karar vermiştir.  

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. 

4862/5/1-1 

————— 
Kurulun, 6/4/2011 tarihli ve 3157-10 sayılı Kararı ile; “Karabük Yolu 25. Km (Pafta:6 Parsel: 799) Gerede/BOLU” 

adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumumuzdan 19/12/2008 tarihli ve BAY/939-82/25345 sayılı istasyonlu akaryakıt 

bayilik lisansı alan Çano Petol Ürünleri Turizm Taşımacılık İnşaat Gıda Ticaret Limited Şirketi’nin; 

-7/3/2010 tarihinde alınan numunelere ilişkin olarak düzenlenen 29/6/2010 tarihli ve M-10/885-886-887 sayılı analiz 

raporlarına göre,yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmal 

etmek 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; 

-7/3/2010 tarihinde yapılan aramada tespit edildiği üzere; istasyonunda gizli bir yer altı tankı bulundurmak 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, 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 Çano Petol Ürünleri Turizm Taşımacılık İnşaat Gıda Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının 

alınmasına karar vermiştir.  

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. 

4862/6/1-1 

————— 
Kurul’un 21/3/2011 tarih ve 3137/52 sayılı Karar’ı ile, “Yahya Kemal Mahallesi Keçideresi No:6/B 

Kağıthane/İSTANBUL” adresinde; 26.02.2007 tarih ve BAY/939-82/21456 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında 

faaliyet gösteren Dapmar Gıda Pazarı - Yüksel Karadağ’dan 4/11/2008 tarihinde İstanbul Valiliği San. ve Tic. İl Müdürlüğü 

tarafından alınan numunelere ilişkin, TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen D-08/3652 sayılı analiz raporuyla; hem gerekli 

şart ve seviyede ulusal marker içermeyen hem de teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal ettiği tespit edildiğinden, söz 

konusu lisans sahibinin hem gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen hem de teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt 

ikmal etmesinin 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 aykırılık teşkil 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 kişinin yazılı 

savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.  

Anılan Kurul kararı uyarınca yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4862/7/1-1 

————— 
Kurul’un 21/12/2010 tarihli ve 2944/21 sayılı Kararı ile; “3. Organize Sanayi Bölgesi, Mehmet Batalı Bulvarı, No:61 

Şehitkamil/GAZİANTEP” adresinde faaliyet gösteren, 29/11/2007 tarihli ve MYĞ/1393-2/23379 sayılı Madeni Yağ Lisansı 

kapsamında faaliyet gösteren Gözde Madeni Yağlar İmalat İthalat İhracat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 

işyerinden, 15/4/2009 tarih, 26/5/2009 tarih, 3/6/2009 tarih ve 5/6/2009 tarihinde alınan numunelerin, mineral yağ, (Metilen 

klorür (diklormetan), Toluen ve White Spirit) organik çözücü karışımından oluştuğunun tespit edilmesinin, 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 23 üncü ve 24 üncü 

maddelerine 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, ilgili tüzel kişinin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul kararı uyarınca yazılı savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumuna gönderilmesi, aksi takdirde savunmanın dikkate alınmayacağı, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca 

ilanen tebliğ edilir. 

4862/8/1-1 

————— 
Kurul’un, 27/4/2011 tarihli ve 3188/6 sayılı Kararı ile 24/3/2005 tarihli ve BAY/467-133/09963 lisans numaralı 

istasyonsuz bayilik lisansı sahibi, Giray Turizm Petrol Ürünleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’nin, 14/2/2008 tarihli 

tespite göre, işyerinde tağşişe yarayan ürün bulundurması suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü 

maddesinin 3 üncü fıkrası yanında, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18’ inci maddesinin 4 üncü fıkrasına aykırı hareket 

ettiği anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25’inci maddesi uyarınca, söz konusu kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim 

Dairesi Başkanlığının yetkilendirilmesine Karar verilmiştir. 



Söz konusu Kurul kararı uyarınca yazılı savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumuna gönderilmesi, aksi takdirde savunmanın dikkate alınmayacağı, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca 

ilanen tebliğ edilir. 

4862/9/1-1 

————— 
Kurul’un 15/12/2010 tarihli ve 2927/26 sayılı Kararı ile; “Kilis Organize Sanayi Bölgesi, KİLİS” adresinde, 7/9/2006 

tarihli ve MYĞ/911-7/19825 sayılı Madeni Yağ Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Uran Madeni Yağ ve Taşımacılık 

Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin, 18.07.2008 tarihinde yapılan denetim sonucu lisanslı tesislerde bulunan ısıtma tankındaki 

üründen, 79 AS 206 plakalı tankerde bulunan üründen ve 47 KR 735 plakalı kamyonda bulunan 745 adet 20 litrelik 

tenekelerdeki ürünlerden alınan numunelerin, mineral yağ ve motorin, toluen ve 2-metil propen karışımından oluştuğunun 

tespit edilmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile Petrol Piyasası 

Lisans Yönetmeliğinin 23 üncü ve 24 üncü maddelerine 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, ilgili tüzel kişinin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul kararı uyarınca yazılı savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumuna gönderilmesi, aksi takdirde savunmanın dikkate alınmayacağı, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca 

ilanen tebliğ edilir. 

4862/10/1-1 

————— 
Kurul’un 15/12/2010 tarih ve 2927/47 sayılı Kararı ile 6/6/2007 tarihinde yapılan denetimlerde, “Gazi Mahallesi 

Zübeyde Hanım Bulvarı Billur Apartmanı Altı No: Bila Şehitkamil / GAZİANTEP” adresinde, 08/09/2005 tarihli ve 

BAY/544-107/14326 lisans numarası ile istasyonsuz bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Ökkeş TAZEOĞLU’nun, 

herhangi bir lisansa kaydı olmayan ve mülkiyeti kendisine ait olan 27 PH 011 plakalı akaryakıt tankeri ile Tokat ili, 

Uzunburun Mevkiinde, faturasız ve irsaliyesiz olarak akaryakıt ikmalinde bulunduğu tespit edildiği, dolayısı ile ilgili kişinin, 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci 

maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 

ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası uyarınca 120.000.-TL idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul kararı uyarınca, 120 000 TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 

nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası 

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

numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın ilan 

tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari 

para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik 

indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan 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. 

4862/11/1-1 

————— 
Kurul’un, 15/12/2010 tarih ve 2927/32 sayılı Kararı ile 6/4/2006 tarihli ve BAY/713-50/16606 sayılı istasyonsuz 

bayilik lisansı sahibi Öz Çerikan Petrol Nakliyat İnşaat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 28/3/2008 tarihli tespite 

göre, 27 BU 605 plakalı akaryakıt tankerinde tağşişe yarayan ürün bulundurması suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası yanında, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18’ inci maddesinin 4 üncü 

fıkrasına aykırı hareket ettiği anlaşılmış olup, ilgili kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığının 

yetkilendirilmesine Karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul kararı uyarınca yazılı savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumuna gönderilmesi, aksi takdirde savunmanın dikkate alınmayacağı, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca 

ilanen tebliğ edilir. 

4862/12/1-1 

————— 
Kurul’un 28/4/2011 tarihli ve 3199/9 sayılı Kararı ile; 19/12/2006 tarihli ve BAY/939-82/20907 lisans numaralı 

istasyonsuz bayilik lisansı sahibi Ekrem KARAÇALI’ya, ait “25 Aralık Sanayi Sitesi, 214 Nolu Cadde, No: 15 

Şehitkamil/GAZİANTEP” adresinde bulunan işyerinde 13/8/2010 tarihinde yapılan denetimlerde işyerinde bulunan 200 



litrelik varillerden B-16058 seri numaralı Numune Alma Tutanağı düzenlenerek analiz yapılmak üzere alınan numunelerin, 

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinde yapılan analizi sonucunda hazırlanan 3/11/2010 tarihli ve M-10/3784 sayılı 

analiz raporuna göre ürünün marker seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı çıktığının tespit edildiği, bu durumda 

anılan yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesinin, 5015 

sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 18 inci maddesine, Petrol Piyasasında 

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

Yönetmeliğin 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, ilgili gerçek kişinin konu ile ilgili olarak yazılı savunmasının 

alınmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul kararı uyarınca yazılı savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumuna gönderilmesi, aksi takdirde savunmanın dikkate alınmayacağı, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca 

ilanen tebliğ edilir. 

4862/13/1-1 

————— 
Kurulun, 10/3/2011 tarihli ve 3116-26 sayılı Kararı ile; “Fevzi Çakmak Mahallesi Nevzat Şener Bulvarı Sorgun Yolu 

3.Km (Pafta:İ34C22C Parsel:1489) Sarıkaya/YOZGAT” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumumuzdan 29/07/2009 

tarihinde BAY/939-82/26367 numaralı istasyonlu akaryakıt bayilik lisansı alan Er Öztürkler Nakliye İnşaat Petrol Ürünleri 

Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, “Gerede Karabük Yolu 3. Km Gerede/BOLU” adresinde faaliyet göstermek 

üzere Kurumumuzdan 09/02/2006 tarihli ve BAY/654-83/15827 numaralı istasyonlu akaryakıt bayilik lisansı alan Ar-Tek 

Akaryakıt Madeni Yağ Taşımacılık İnşaat Malzemeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’ne akaryakıt ikmali 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 kayıtlı hususların yerine 

getirilmesi koşuluyla kullanılır” hükümleri; Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin bayilik lisansı sahiplerinin 

yükümlülüklerinin sayıldığı 38 inci madde (g) bendinde “Bayilik lisansı sahipleri; …(g) Kullanıcılar haricinde yeniden satış 

amaçlı satış yapılmaması… ile yükümlüdür.” hükmüne aykırı olduğu 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 Er Öztürkler Nakliye İnşaat Petrol Ürünleri Taahhüt 

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. 

4862/14/1-1 

————— 
Kurul’un 14/04/2011 tarihli ve 3173-50 sayılı Kararı ile; “1) M-10/2750, M-10/2751 numaralı analiz raporları ile 

tespit edildiği üzere, As Baksan Petrol Ürünleri Nakliye İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin gerekli şart ve 

seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmalinde bulunmasının 5015 sayılı Kanunun 18 

inci maddesinin dördüncü fıkrasına, aynı 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 7 nci 

maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı olduğu, 2) M-10/2750, M-10/2751 numaralı analiz raporları ile tespit edildiği üzere, 

Lisans sahibinin ağır ve hafif ürün karıştırılarak kırsal motorini tağşiş etmesinin; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 

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

olduğu, 3) Lisans sahibinin yazılı savunmasının süresi içinde Kuruma intikal etmediği, 4) Lisans sahibi hakkında 21/1/2010 

tarih 2406/358 sayılı Kurul Kararı ile akaryakıt istasyonunda tağşiş/hile amaçlı ürün bulundurması sebebiyle ve 20/5/2010 

tarih 2569/119 sayılı Kurul Kararı ile gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı 

akaryakıt ikmalinde bulunması sebebiyle idari para cezası uygulandığı anlaşıldığından As Baksan Petrol Ürünleri Nakliye 

İnşaat Gıda 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 

2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 137.356,-TL tutarındaki idari para 

cezasının 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin altıncı fıkrası gereğince 274.712,-TL olarak uygulanmasına” karar 

verilmiştir. 



Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 274.712,-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 Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı 

olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4862/15/1-1 

————— 
Kurul’un 14/4/2011 tarihli ve 3173-51 sayılı Kararı ile; “1) As Baksan Petrol Ürünleri Nakliye İnşaat Gıda Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi’nin lisansına kayıtlı dağıtım şirketi haricinde başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal etmesinin 5015 

sayılı Kanunun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 

inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı olduğu, 2) Lisans sahibinin yazılı savunmasının süresi içinde Kuruma intikal 

etmediği, anlaşıldığından As Baksan Petrol Ürünleri Nakliye İnşaat Gıda 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 fıkrası gereği 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 Piyasası Düzenleme 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. 

4862/16/1-1 

————— 
Kurul’un 14/4/2011 tarihli ve 3173-52 sayılı Kararı ile; “1) As Baksan Petrol Ürünleri Nakliye İnşaat Gıda Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi’nin “Konya Yolu 58.Km Çimşit Köyü Gölbaşı / ANKARA” adresindeki akaryakıt istasyonu 

içerisinde ve/veya bitişiğinde gizli yer altı düzenek ve tertibatı bulundurmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 

üncü maddesinin yedinci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Lisanslarda Asgari Olarak Yer Alacak 

Hususlar” başlıklı 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı olduğu, 2) Lisans sahibinin yazılı savunmasının süresi içinde 

Kuruma intikal etmediği, 3) Lisans sahibi hakkında 20/05/2010 tarih 2569/119 sayılı Kurul Kararı ile akaryakıt istasyonu 

içerisinde ve/veya bitişiğinde gizli yer altı tankı, düzenek ve tertibatı bulundurması sebebiyle idari para cezası uygulandığı, 

anlaşıldığından As Baksan Petrol Ürünleri Nakliye İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı 

Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 

Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 11.446,-TL 

tutarındaki idari para cezasının 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin altıncı fıkrası gereğince 22.892,-TL olarak 

uygulanmasına” karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 22.892,-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 Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı 

olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4862/17/1-1 

————— 
28/4/2011 tarih ve 3199-21 sayılı Kurul Kararı ile, 5/7/2007 tarihli denetime göre, Kıraç Petrol Ürünleri Pazarlama 

Ticaret Limited Şirketi’nin Güleroğulları Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne akaryakıt ikmal etmesi sebebiyle, 

mezkûr tüzel kişinin yazılı savunmasının alınmasına dair 8/12/2010 tarih ve 2910-25 sayılı Kurul Kararı ile lisans sahibinin 

konuyla alakalı herhangi bir yazılı savunma göndermediği birlikte değerlendirilmiş ve mezkur kişinin yeniden satış amaçlı 

satış yapmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle hakkında 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 idari para cezası uygulanmasını kararlaştırmıştır.  

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 

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 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 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. 

4862/18/1-1 

————— 
Kurulun 6/4/2011 tarih ve 3157/34 sayılı Kararı ile; Yalnız Köyü Finike-Elmalı Karayolu Üzeri (Ada:109, Parsel:5) 

Finike/ANTALYA adresinde faaliyet gösteren Koç Enerji Lng Akaryakıt Ticaret Anonim Şirketi’nin; lisans almış olduğu 

istasyon dışında tarımsal amaçlı olarak akaryakıt ikmali yapmasının 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile 

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 37 nci maddesinin ikinci fıkrasına aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 5015 sayılı 

Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrasına ve 

2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğe göre 56.000,- TL idari para cezası uygulanması 

kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 56.000 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 Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı 

olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4862/19/1-1 

————— 
Kurul’ un 1/2/2011 tarih ve 3066/21 sayılı Kararı ile; Murat AĞUN tarafından Kurumca belirlenen seviyede marker 

içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt satışı yapılmasının 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 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine 

aykırı olması sebebiyle, Murat AĞUN hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 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 hükmü gereğince belirlenen 686.784 TL tutarındaki idari para cezasının, mezkur Kanunun 19 uncu 

maddesinin dördüncü fıkrası gereğince bayiler için belirlenen 137.356,- TL tutarında idari para cezası 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 ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar 

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

2300 32” numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 

Kararın ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz 

konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde 

%25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan 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. 

4862/20/1-1 

————— 
Kurul’un 31/3/2011 tarihli ve 3150/49 sayılı Kararı ile Bahçelievler Mah. Otogar Karşısı No:63 Beyşehir/KONYA 

adresinde bulunan Prestij Petrol Ürünleri Nakliye Dinlenme Tesisleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 2007 yılı içerisinde 

dağıtıcısı dışında farklı bayiler ve tüzel/gerçek kişilerden akaryakıt ikmal etmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 

inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) 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, 



Prestij Petrol Ürünleri Nakliye Dinlenme Tesisleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi’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. 

4862/21/1-1 

————— 
Kurul’un 21/12/2010 tarihli ve 2944/69 sayılı Kararı ile; “Adana Yolu Üzeri 4. Km. Boyno Köyü Karşısı Şehitkamil / 

GAZİANTEP” adresinde faaliyet gösteren Sa Sun Petrol Ürünleri Sanayi Nakliyat Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt 

istasyonunda bulunan 3 adet varil içerisinde bulunan 600 litrelik motorin maddesinden 2/11/2007 tarihinde alınan 

numunelerin, TÜBİTAK’ta yapılan analizi sonucunda düzenlenen 21.02.2008 tarihli ve M-07/2945 numaralı analiz raporuna 

göre, ilgili teknik düzenlemelere aykırı ve ulusal marker seviyesinin geçersiz çıktığı tespit edilmiş olup, bu durumun, 5015 

sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 18 inci maddesine, Petrol Piyasasında 

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

Yönetmeliğin 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, Sa Sun Petrol Ürünleri Sanayi Nakliyat Ticaret Limited Şirketi’ nin, 

yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul kararı uyarınca yazılı savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumuna gönderilmesi, aksi takdirde savunmanın dikkate alınmayacağı, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca 

ilanen tebliğ edilir. 

4862/22/1-1 

————— 
Kurul’un 31/3/2011 tarihli ve 3150-58 sayılı Kararı ile; Organize Sanayi Karşısı Ayaş Yolu 20. km Sincan/ANKARA 

adresinde mukim Sincan Akaryakıt Dağıtım Tur. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 2007 yılı içerisinde 5015 sayılı kanunun 3 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca yerine getirmesi gereken bayilik lisansı alma yükümlülüğünü yerine 

getirmeden muhtelif tarihlerde kesilmiş faturalar karşılığında Prestij Petrol Ürünleri Nakliye Dinlenme Tesisleri Sanayi 

Ticaret Limited Şirketi’ne akaryakıt satışı yaparak, 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 tespit edildiğinden, bu fiili işleyen Sincan 

Akaryakıt Dağıtım Tur. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. hakkında, “Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 26 ncı maddesi ve 5015 sayılı Kanunun 5728 

sayılı kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü 

fıkrası uyarınca 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 mevzuat gereği, yazımızın ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası 

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

numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın ilan 

tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari 

para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik 

indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan 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. 

4862/23/1-1 

————— 
Kurul’un 24/3/2011 tarih ve 3137/51 sayılı Karar’ı ile, 9/11/2006 tarih ve İHR/975-1/20522 sayılı İhrakiye Teslimi 

Lisansı sahibi Sun Havacılık Tic. Ltd. Şti‘nin 6/2/2008 tarih ve 4314 sayılı yazı ile 29/4/2008 tarih ve 12299 sayılı yazılar ile 

talep edilen bilgileri göndermeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasını ihlal 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 kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığının yetkilendirilmesine karar verilmiştir.  

Anılan Kurul kararı uyarınca yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

4862/24/1-1 

————— 
Kurul’un 31/3/2011 tarihli ve 3150-57 sayılı Kararı ile; Şems Mah. Şerafettin Cad. Kırımlı Apt. No:3/6 KONYA 

adresinde mukim Tekyiğit Petrol Ürünleri Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 2007 yılı içerisinde 5015 sayılı kanunun 3 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca yerine getirmesi gereken bayilik lisansı alma yükümlülüğünü yerine 

getirmeden muhtelif tarihlerde kesilmiş faturalar karşılığında Prestij Petrol Ürünleri Nakliye Dinlenme Tesisleri Sanayi 

Ticaret Limited Şirketi’ne akaryakıt satışı yaparak, 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 tespit edildiğinden, bu fiili işleyen Tekyiğit 

Petrol Ürünleri Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, “Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 26 ncı maddesi ve 5015 sayılı Kanunun 5728 

sayılı kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü 

fıkrası uyarınca 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 mevzuat gereği, yazımızın ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası 

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

numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın ilan 

tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari 

para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik 

indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan 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. 

4862/25/1-1 

————— 
11/3/2005 tarihli ve BAY/453-478/03078 numaralı bayilik lisansı kapsamında faaliyette bulunan Tutumlu Tekstil 

Petrol Ürünleri Otomotiv Mobilya Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Türkmen Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Setur 

Marina No:19/3 Kuşadası / AYDIN adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda 1/9/2010 tarihinde yapılan denetimde alınan 

numunelerin analizi sonucu düzenlenen M-10/3736 numaralı muayene raporunda numunenin ulusal marker seviyesinin 

geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı olduğu ve akaryakıtta ağır ürün bulunduğu, M-10/3737 numaralı muayene raporunda 

ise ulusal marker seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı olduğu ve akaryakıtta ağır ve hafif ürün bulunduğu 

tespit edilmiştir. 

Kurul’un 14/4/2011 tarihli ve 3173-30 sayılı Kararı ile, teknik düzenlemelere aykırı ve ulusal marker seviyesi 

geçersiz akaryakıt ikmal edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına, aynı 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 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine ve istasyonda tağşiş/hile amacı 

ile akaryakıta katılabilecek ürün bulundurulmasının 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile 

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (a) ve (e) 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, Tutumlu Tekstil Petrol Ürünleri Otomotiv 

Mobilya Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasını kararlaştırmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza 
gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 
4862/26/1-1 

————— 
Kurul’un 31/3/2011 tarihli ve 3150/52 sayılı Kararı ile Kerkük Caddesi No:36/C Demetevler Yenimahalle/ANKARA 

adresinde bulunan Yaşaroğulları Uluslararası Nak. Demir Ürünleri Petrol Gıda Tekstil İş Makinaları İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. 



Şti.’nin 2007 yılı içerisinde kesilmiş 6 adet fatura karşılığında 17/1/2005 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’ne yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı yapmasının, 5015 
sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 
inci maddesinin (g) bendine 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, Yaşaroğulları Uluslararası Nak. Demir Ürünleri Petrol Gıda Tekstil İş Makinaları 
İth. İhr. 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. 

4862/27/1-1 
————— 

Kurul’un 14/4/2011 tarih ve 3173/61 sayılı Kararı ile, 25/4/2007 tarihinde yapılan denetimlerde, “Narlıtepe 
Mahallesi, 51 Nolu Cadde, No:41 Şahinbey GAZİANTEP” adresinde bulunan Yusuf AYDIN’ ın, 5015 sayılı Kanunun 3 
üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca, ilgili tesis bünyesinde yürüttüğü akaryakıt bayilik faaliyeti için 
bayilik lisansı almayarak, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde 
belirtilen fiili işlediği, bu fiili işleyen Yusuf AYDIN hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) 
bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda 
Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 26 ncı maddesi hükümleri gereğince belirlenen 50.000,- TL 
tutarında 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 mevzuat gereği, yazımızın ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası 
Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 
numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın ilan 
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari 
para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan 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. 

4862/28/1-1 

 


