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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 28.06.2018 tarihli ve 7936-32 sayılı kararı ile, 1680496039 vergi numaralı 

LPG-BAY/941-54/13534 nolu otogaz bayilik lisansı sahibi Bezirgan Turizm Petrol Ulaşım İnşaat İthalat İhracat Sanayi Ticaret 

Limited Şirketi tarafından işletilen LPG otogaz istasyonunda 24.08.2015 tarihinde yapılan denetimde istasyonda sorumlu 

müdür belgesine sahip sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu firma hakkında 83.839,-TL 

tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen lisans sahibinin mevcut 

adresine (Alaçayır Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:109 Tekir Türkoğlu Kahramanmaraş) gönderilmesine rağmen ilgilisine 

tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, 83.839,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler 

Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba 

yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 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 Yasası 

uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

7142/1/1-1 

————— 

08.08.2016 tarihinde yapılan denetimlerde “Yavuzselim Mahallesi No:131 Sümrü Küme Evleri, Aksaray” adresinde 

faaliyet gösteren (17.05.2017 tarihinde lisansı sonlandırılan) 25.12.2013 tarihli ve BAY/939-82/33581 sayılı bayilik lisansı 

sahibi Hakim Petrol Gayrimenkul İnşaat Nakliye Otomotiv Gıda ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin işlettiği akaryakıt 

istasyonunda kurulu bulunan otomasyon sistemine yansımayan tank dolumlarının ve satışlarının olduğunun tespit edilmesinin 

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

ikinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, 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 ve 21.05.2018 tarihli ve 24560 sayılı Başkanlık Oluru uyarınca düzenlenen 28/05/2018-836 sayılı Soruşturma Raporu 

yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi 

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

7142/2/1-1 

————— 

05.10.2017 tarihinde yapılan denetimlerde “Yavuzselim Mahallesi No:144 Sümrü Küme Evleri, Taşpınar Kasabası 

Köyü, Aksaray” adresinde faaliyet gösteren 01.10.2014 tarihli ve BAY/939-82/34714 sayılı bayilik lisansı sahibi Hekim Petrol 

Ürünleri Nakliyat Otomotiv İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin işlettiği akaryakıt istasyonunda kurulu bulunan 

otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmamasının, faturalı alımlar ile otomasyon sistemine yansıyan dolumlar arasında farklılık 

olduğunun ve akaryakıt satışlarına ilişkin fiili satışlar (yazarkasa satışları) ile otomasyon sistemine yansıyan satışların farklılık 

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

tespit edilmesi amacıyla, 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 lisans sahipleri nezdinde 12.06.2018 tarihli ve 28800 sayılı Başkanlık Oluru uyarınca 

düzenlenen 21/06/2018-971 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisinin yapılan tüm adres 

araştırmalarına rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi 

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

7142/3/1-1 

————— 

07.04.2017 tarihinde yapılan denetimlerde “Yavuzselim Mahallesi No:144 Sümrü Küme Evleri, Taşpınar Kasabası 

Köyü, Aksaray” adresinde faaliyet gösteren 01.10.2014 tarihli ve BAY/939-82/34714 sayılı bayilik lisansı sahibi 



Hekim Perol Ürünleri Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinizin işlettiği akaryakıt istasyonundaki 

tanklarda bulunan akaryakıtın otomasyon sisteminde gözükmemesi ve otomasyon sistemine yansımayan tank dolumlarının ve 

satışlarının bulunması eyleminiz nedeniyle, 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 Şirketiniz nezdinde 14.06.2018 tarihli ve 29420 sayılı Başkanlık Oluru 

uyarınca düzenlenen 18/06/2018-970 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisinin yapılan tüm adres 

araştırmalarına rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi 

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

7142/4/1-1 

————— 

08.08.2016 tarihinde yapılan denetimlerde “Yavuzselim Mahallesi No: 129 Sümrü Küme Evleri Taşpınar, Aksaray” 

adresinde, dağıtıcısı Memoil Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin bayisi olarak faaliyet gösteren 

16.01.2014 tarihli ve BAY/939-82/33691 sayılı bayilik lisansı sahibi Esoil Petrol Ürünleri Taşımacılık Otomotiv İnşaat Tekstil 

Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin işlettiği akaryakıt istasyonunda kurulu bulunan otomasyon sistemine yansımayan 

tank dolumlarının ve satışlarının olduğunun tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası 

hükümlerine ve 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine aykırılık teşkil etmesi 

nedeniyle, 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 ve 25.05.2018 tarihli ve 25724 

sayılı Başkanlık Oluru uyarınca düzenlenen 30/05/2018-860 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine 

gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi 

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

7142/5/1-1 

————— 

"İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası" sahibi Mehmet Akif Demir-Kombi Market firmasının dağıtım şirketinin tadilat 

proje onayı olmadan bir binada doğal gaz iç tesisat imalatı yapmasının ve gazlı hatta müdahalede bulunması ile ilgili 

olarak 05/07/2018-32426 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturmaya başlanmasına karar verilmiş ve yapılan 

soruşturma sonrasında düzenlenen 09/07/2018-1046 sayılı soruşturma raporunda Mehmet Akif Demir-Kombi Market 

firmasının dağıtım şirketinin tadilat proje onayı olmadan bir binada doğal gaz iç tesisat imalatı yapmasının ve gazlı hatta 

müdahalede bulunmasının 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 5 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6 ncı maddesinin 

birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendi, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 

37 nci maddesinin 1 inci fıkrası hükümleri ile 09.02.2006 tarih ve 652 sayılı Kurul Kararı'nın 6 ncı maddesi hükümlerine 

aykırılık teşkil ettiği netice kanaatine varıldığı kayıt altına alınmıştır. 

Soruşturma sonucu hazırlanan09/07/2018-1046 sayılı soruşturma raporu mezkur kişinin bilinen ve tespit edilen 

adreslerine tebliğ edilememiştir. Söz konusu raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak 

Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi 

uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi 

gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ edilir. 

7142/6/1-1 

————— 

Başkanlık Makam’ının 28/06/2018 tarih ve 31309 sayılı Olur’u; 

Nevzat Şener Bulvarı Hürriyet Mah. No: 60 Sarıkaya - YOZGAT adresinde 23.02.2010 tarih ve LPG-BAY/941-

54/10045 sayılı istasyonlu bayilik lisansıyla faaliyet gösteren MAZOTÇU ŞANTİYE PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYE 

İNŞAAT BASIN YAYIN MOBİLYA DEKARASYON REKLAM BİLİŞİM TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 'nin işlettiği LPG otogaz istasyonunda 28.07.2016 tarihinde yapılan denetimde (TUTANAK NO: B-121624), 

sorumlu müdür belgesinin ibraz edilememesi, dolayısıyla denetim tarihi itibariyle mevzuatlarda belirlenen nitelikleri haiz 

sorumlu müdür çalıştırmaması ile ilgili olarak lisans sahibi hakkında, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 İnci 

maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca MAZOTÇU ŞANTİYE PETROL 

ÜRÜNLERİ NAKLİYE İNŞAAT BASIN YAYIN MOBİLYA DEKARASYON REKLAM BİLİŞİM TAAHHÜT SANAYİ 

VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ nezdinde 28/06/2018 tarih ve 31309 sayılı Başkanlık Olur'u ve 29/06/2018 tarih ve 31413 

sayılı Soruşturma Görevlendirmesi kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Bu kapsamda mevzuata aykırılık ile ilgili olarak Başkanlık Makamı Oluru, yukarıda anılan Kanunun 17 nci maddesi 

uyarınca yazımız ekindedir. 



Söz konusu aykırılıklarla ilgili olarak, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 inci maddesi ve Sıvılaştırılmış 

Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 29/06/2018 tarih ve 31413 sayılı görevlendirme kapsamındaki 

soruşturma gereği, Yönetmeliğin 22 inci maddesi gereğince düzenlenen 04/07/2018-1024 sayılı Soruşturma Raporu, yazılı 

savunma alınmak üzere usulüne uygun olarak adı geçen firmanın kayıtlarda yer alan adresine gönderilmesine rağmen tebliğ 

edilememiştir. 

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak 

Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi 

uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, hali hazırda mevzuata 

aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle (Varsa denetim tarihi öncesi ve sonrasında alınan Sorumlu 

Müdür belgeleriyle birlikte) Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate 

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

7142/7/1-1 

————— 

Başkan’lık Makamının 28/06/2018 tarih ve 31309 sayılı Olur’u; 

100. Yıl Mahallesi Yozgat Yolu 2. Km. (Ada: 839, Pafta: 30-30E , Parsel: 2) YERKÖY-YOZGAT adresinde 

14.11.2014 tarih ve LPG-BAY/941-54/15546 (İPTAL/SONLANDIRMA 23.06.2017) sayılı istasyonlu bayilik lisansıyla 

faaliyet gösteren SERGEN İLDIZ - ILDIZ PETROL 'ün işlettiği LPG otogaz istasyonunda 27.07.2016 tarihinde yapılan 

denetimde (TUTANAK NO: B- 120185), sorumlu müdür belgesinin ibraz edilememesi, dolayısıyla denetim tarihi itibariyle 

mevzuatlarda belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırmaması ile ilgili olarak lisans sahibi hakkında, , 5307 sayılı 

Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 İnci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle 

Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 

SERGEN İLDIZ - ILDIZ PETROL nezdinde 28/06/2018 tarih ve 31309 sayılı Başkanlık Olur'u ve 29/06/2018 tarih ve 31413 

sayılı Soruşturma Görevlendirmesi kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Bu kapsamda mevzuata aykırılık ile ilgili olarak Başkanlık Makamı Oluru, yukarıda anılan Kanunun 17 nci maddesi 

uyarınca yazımız ekindedir. 

Söz konusu aykırılıklarla ilgili olarak 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 inci maddesi ve Sıvılaştırılmış 

Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 29/06/2018 tarih ve 31413 sayılı görevlendirme kapsamındaki 

soruşturma gereği, Yönetmeliğin 22 inci maddesi gereğince düzenlenen 03/07/2018-1009 sayılı Soruşturma Raporu, yazılı 

savunma alınmak üzere usulüne uygun olarak adı geçen firmanın kayıtlarda yer alan adresine gönderilmesine rağmen tebliğ 

edilememiştir. 

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak 

Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi 

uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, (Varsa denetim tarihi öncesi 

ve sonrasında alınan belgeleriyle birlikte) Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen 

savunmanızın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

7142/8/1-1 

————— 

“Organize Sanayi Bölgesi OSB Aşıkpaşa Caddesi No: 37  2881 Ada 4 Parsel KIRŞEHİR” adresinde faaliyet gösteren 

04/06/2015 tarihli ve MYĞ/5623-1/35621 numaralı madeni yağ lisansı sahibi SFS Petrokimya Ürünleri Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi’ne ait tesiste 10/07/2017 tarihli tespite göre, temin ettiği baz yağları madeni yağ üretim faaliyetinin haricinde 

doğrudan ve/veya bir başka katıkla karıştırarak baz yağ olarak piyasaya sunmak suretiyle sahibi olduğu lisansın verdiği haklar 

dışında faaliyette bulunması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 20 ncimaddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler 

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

uyarınca SFS Petrokimya Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 25/05/2018 tarihli ve 25729 sayılı Başkanlık 

Oluru ile doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen 

soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 01/06/2018 tarihli ve 878 sayılı Soruşturma Raporu 

yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi 

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

7142/9/1-1 

 


