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, 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul’un 05/11/2015 tarihli ve 5856-16 sayılı Kararı ile; “17.01.2013 tarihli ve DAĞ/4241-2/32068 numaralı dağıtıcı 

lisansı sahibi Makspet Akaryakıt Dağıtım Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 21.04.2015 tarihli denetimde tespit edildiği 

üzere, 18.09.2013 tarih ve BAY/939-82/33231 numaralı bayilik lisansı sahibi Karapınar Akaryakıt Petrol Ürünleri Sanayi 

Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonundaki otomasyon sistemini fiilen faaliyette bulundurmadığının 

tespit edilmesinin, 5015 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci maddesi hükümlerine 

aykırılık teşkil etmesi nedeniyle Makspet Akaryakıt Dağıtım Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı 

Kanunun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ile 2015 Yılında Uygulanacak İdari Para 

Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca belirlenen 972.717-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 

verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 972.717-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 

17 ncimaddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. 

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 yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde 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 Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil 

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

440/1/1-1 

————— 

Kurul’un 03/09/2015 tarihli ve 5770/7 sayılı Kararı ile; Tepeören İstanbul Boya ve Vernikçiler Sanayi Sitesi No:19 

Tuzla/İstanbul adresinde, 21.07.2011 tarih ve MYĞ/3333-5/29770 sayılı Madeni Yağ Lisansı kapsamında faaliyet 

gösteren Petrolsan Petrol Ürünleri ve Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin,24.09.2014 tarihinde iş yerinde yapılan 

denetimde B-285205sayılı numune alma tutanağı ve 007512 Mühür numarası ile satışa hazır 15'er kg'lık tenekelerden alınan 

numunenin analizi sonucunda Tübitak Marmara Araştırma Merkezi’nin 22.10.2014 tarihli ve 10239 sayılı analiz raporuyla 

söz konusu numunelerin Grup I Baz Yağların fiziksel ve kimyasal özellikleri ile uyumlu olduğu tespit edildiğinden Şirketin 

temin ettiği baz yağları madeni yağ üretim faaliyetinin haricinde doğrudan baz yağ olarak piyasaya sunmasının veya baz yağı 

amacı dışında kullanarak piyasa faaliyetine konu etmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci 

ve ikinci fıkrası ve Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümleri ile Madeni Yağların Ambalajlanması ve 

Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ’in 9 uncu Maddesinin birinci fıkrasının (2) bendi hükmüne aykırılık teşkil ettiği 

değerlendirildiğinden, 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 Petrolsan Petrol Ürünleri ve Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar 

verilmiştir. Yürütülen soruşturma sonucu düzenlenen 23.10.2015 tarihli ve 92 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma 

alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. Şirketin yeni adresi için araştırma yapılmış ve Ticaret 

Sicil Gazetesi ile Gelir İdaresi Sicil Sorgulamasında yeni adresi tespit edilememiştir. 

Dolayısıyla 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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