Yargıtay 7. Ceza Dairesi bir ilke imza atarak,
akaryakıt yerine kullanılan 10 numara yağ
v.b. ürünleri kaçak petrol kapsamında
değerlendirdi. Emsal teşkil edecek karar
sonrası, bu tür ürünleri satanların yanı sıra
kullananlar da
yargılanacak.

akaryakıt

kaçakçılığından

YARGITAY 7. Ceza Dairesi, hileli yakıt sattıkları gerekçesiyle yerel mahkeme tarafından ticarete hile
karıştırmak suçuyla 1705 sayılı kanuna aykırılıktan para cezasına çarptırılan iki kişinin, Petrol Piyasası
Kanunu’nun akaryakıt kaçakçılığına ilişkin Ek 5. Maddesinden yargılanmaları gerektiğine karar verdi. Bu
kişiler yerel mahkeme tarafından tekrar yargılanacak ve suçlu bulundukları taktirde 2-5 yıl arası hapis
cezasına çarptırılacak.
YARGITAY’ın bu kararı, hileli yakıtları motorin yerine kullananları da yakından ilgilendiriyor. Çünkü ilgili kanun
maddesi uyarınca kaçak petrolü satışa arz eden gibi satan, bulunduran, bu özelliğini bilerek ticarî amaçla
satın alan, taşıyan veya saklayan kişi de iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ve 20 bin güne kadar adlî para
cezası ile cezalandırılabilecek.
YARGITAY’ın bu kararının hileli yakıtların kullanımının engellenmesi yönünde önemli bir etken olacağı,
özellikle kullanıcılar üzerinde caydırıcı etki yapabileceği belirtiliyor.
Uzman Görüşü Av. Hasan Şahin
‘Karar emsal olur’
Enerji sektörünün önde gelen hukukçularından AV. Hasan Şahin Yargıtay’ın kararını değerlendirdi: “5015
sayılı Petrol Piyasası Kanunu ek 5. maddesi bu konuyu düzenliyor. Yargıtay, kanunun maksadına uygun
yorum yaparak karar vermiştir.
Bundan sonraki aşamada ilgili tüm kurum ve kuruluşların bu karar
doğrultusunda işlem yapması gerekir. Yine mahkemelerin de bu karar doğrultusunda karar vermeleri beklenir.
Bu örnekte yerel mahkeme kararında direnirse konu Yargıtay Genel Kurulu’na gidebilir ancak Yargıtay Genel
Kurulu’nun kararı beklenmeksizin benzer durumlarda, gerek idari gerekse adli birimler, Yargıtay’ın mevcut
kararı doğrultusunda işlem yapabilirler.”
Ek 5. madde
Petrol Piyasası Kanununun ek 5. maddesinin Kaçak petrol ile ilgili ceza hükümleri şöyle:
“Kaçak petrolü satışa arz eden, satan, bulunduran, bu özelliğini bilerek ticarî amaçla satın alan, taşıyan veya
saklayan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
Kaçak petrolün ve kaçakçılıkta kullanılan suç araç ve gereçlerinin müsaderesine de hükmolunur. Ulusal
markeri yetkisiz olarak üreten, satışa arzeden, satan, yetkisiz kişilerden satın alan, kabul eden, bu özelliğini
bilerek nakleden veya bulunduran kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası
ile cezalandırılır. Ulusal markerin kimyasal özelliklerini taşımasa bile, bu madde yerine kullanılmak amacıyla
üretilen kimyasal terkipler hakkında da bu fıkra hükmü uygulanır. Kanunen daha ağır cezayı gerektirmeyen

hallerde; Kurum tarafından, ek 3 üncü maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere, tasfiye edilen kaçak
petrolün vergiler dahil satış bedelinin üç katı tutarında ayrıca idarî para cezası verilir.”

