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Resmî Gazete

Sayı : 30540

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Kurul’un 29/03/2018 tarihli ve 7770-49 sayılı kararı ile;
“Sorgun Caddesi No:145 ( Ada: - , Pafta: - , Parsel: - ) Çekerek / YOZGAT” adresinde mukim, 30.03.2006 tarihli ve
LPG-BAY/708-209/01608 sayılı LPG otogaz bayilik lisans numarasına sahip Bakıroğulları Petrol Otomotiv Lastik Elektrikli
Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait tesiste 02/09/2014 tarihli tespite göre; LPG otogaz istasyonunda mevzuatta
belirtilen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmamasıyla ile ilgili olarak 5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı
17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda
Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 14/09/2017 tarihli ve 38620 sayılı
Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 11/10/2017-1155 sayılı Soruşturma Raporu ile
Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurul tarafından değerlendirilmiş olup; 29/03/2018 tarihli ve 7770-49
sayılı Karar ile lisans sahibi hakkında 76.142,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam 76.142,-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 Kanunu uyarınca
ilanen tebliğ olunur.
7844/1/1-1

—————
14/06/2018 tarihli ve 29469 sayılı Başkanlık Oluru ile; 23/05/2013 tarihli ve DAĞ/4413-4/32667 numaralı dağıtıcı
lisansı sahibi Biroil Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında, “Ankara-Kayseri Asfaltı 17.
Km. Tataryeğenağa Mevkii Mucur/KIRŞEHİR” adresinde faaliyet gösteren 27/03/2014 tarihli ve BAY/939-82/33967 lisans
numaralı bayii olan Ömer İŞİKLİ'ye ait akaryakıt istasyonunda 13/04/2017 günü yapılan denetim neticesinde, Biroil Petrol
Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, bayinin dağıtıcı dışı ikmaline ilişkin olarak Kuruma herhangi
bir mutabakatsızlık veya aykırılık bildiriminde bulunmamak suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü
maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile ile 7 nci maddesinin altıncı fıkrasına;1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (d) bendi ile aynı Kurul Kararının 6 ncımaddesinin birinci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin
18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına; bayiine ait istasyonda kurumsal kimlik çalışmalarını süresi içerisinde
tamamlamaması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4
üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine, aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, 5015 sayılı Kanunun 20 ncimaddesi
ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin (Yönetmelik) 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Yönetmeliğin 23
üncü maddesi gereğince düzenlenen 25/06/2018 tarihli ve 999 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere
ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiş; Kurumumuzca yapılan adres araştırmaları neticesinde, ilgilinin KEP adresi
ile lisansa kayıtlı adresinden tebligatlarımızın iade edildiği anlaşılmış ve tebligata esas başkaca adres tespit 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.
7844/2/1-1

—————
Cemalpaşa Mah. Sanayi Sitesi 12. Blok No: 268 Kadirli/OSMANİYE adresinde 03.07.2009 tarihli ve LPG-BAY/94154/09255 sayılı (10.08.2017 tarih 34828 sayılı Başkanlık Olur'u sonlandırılan) LPG Otogaz Bayilik Lisansı kapsamında
faaliyet gösteren Demiralay Petrol Ürünleri Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait LPG otogaz istasyonunda
23.03.2016 tarihinde gerçekleştirilen denetimde, istasyonda mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür
çalıştırılmadığının tespit edilmesi hususunun; 5307 sayılı Kanun'un 14 üncü maddesine, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)
Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)
Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, 5307 sayılı
Kanun’un 17 ncimaddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi uyarınca “Demiralay Petrol Ürünleri

Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi” hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 29.06.2018 tarih
31453 sayılı Başkanlık Olur’u kapsamında düzenlenen 11.07.2018 tarih 1058 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak
üzere lisans sahibine gönderilmesine karşın bilinen en son adresinde kendisine ulaşılamamış olması nedeniyle anılan rapor
ilgiliye tebliğ edilememiştir.
Soruşturma raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak
Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin
birinci fıkrası uyarınca verilmesi gereken savunma yazısının, işbu ilanın tebliğ tarihini izleyen 30 (otuz) gün içerisinde
Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu, 7201
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
7844/3/1-1

—————
17/05/2018 tarihli ve 7850-41 sayılı Kurul Kararı uyarınca, "İzmir Asfaltı 50 Km. Caddesi, Alanyurt Köyü UŞAK"
adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda 21/03/2005 tarihli ve BAY/463-834/09469 sayılı lisans ile faaliyet gösteren İzciler
Akaryakıt Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin bayilik lisansının süresinin bitmesi nedeniyle yapmış olduğu yeni
akaryakıt bayilik lisansı başvuru dosyasında sunduğu 31/01/2014 tarih ve RHT.64.00.2014.GSM2.1 sayılı işyeri açma ve
çalışma ruhsatının alındığı tarihten itibaren 60 günlük süre içerisinde Kuruma bildirilmemesi hususunun 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 ve 12/01/2017 tarihli ve 6864-3 sayılı Kurul Kararı hükümleri uyarınca İzciler
Akaryakıt Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 17/10/2017 tarihli ve 43389 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında
yapılan soruşturma neticesinde Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup; İzciler
Akaryakıt Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin faaliyet göstermekte olduğu lisanslı akaryakıt istasyonuna ait yenilenen
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının numarataj çalışması nedeniyle değiştiği, bu değişikliğin esaslı bir değişiklik olmadığı ve
gecikmeli de olsa Kuruma bildirildiği dikkate alınarak adı geçen lisans sahibi hakkında yürütülen soruşturmanın
sonlandırılmasına karar verilmiştir.
7844/4/1-1

—————
İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Metrik Isı Sis. İnş. Taah. Nak. Müşavirlik Müh. Hiz. Ltd. Şti’nin, proje
onayı olmaksızın iç tesisat imalatı yapmasının ve dağıtım şirketinin talep ettiği bilgi ve belgeleri sunmamasının mevzuata
aykırılık teşkil ettiği değerlendirilerek, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun
tespiti amacıyla 30/01/2018 tarih ve 5014 sayılı Başkanlık Oluru ile açılmış bulunan soruşturma kapsamında hazırlanan
13/02/2018 tarih ve 276 sayılı Soruşturma Raporunda yer alan hususlar ve Denetim Dairesi Başkanlığının görüşleri Kurul
tarafından değerlendirilmiş olup; ilgili tüzel kişinin proje onayı olmaksızın iç tesisat yapımı gerçekleştirmesinin ve dağıtım
şirketinin talep ettiği bilgi ve belgeleri sunmamasının Doğal Gaz Piyasası Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasına,
Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 37 nci maddesinin birinci fıkrasına ve Doğal Gaz Piyasası
Sertifika Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (c) bendine aykırılık teşkil ettiği ve sertifika sahibinin yazılı savunma sunmadığı
anlaşıldığından, 12/07/2018 tarih ve 7959-12 sayılı Kurul Kararı ile mezkur tüzel kişinin bundan böyle mevzuata uygun hareket
etmesi için 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası ve Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak
Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesi
uyarınca ihtar edilerek soruşturmanın sonlandırılmasına karar verilmiş olduğu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen
tebliğ olunur.
7844/5/1-1

—————
“Kazakburun Mahallesi D-100
Karayolu
Caddesi No: 597 Ada:
175, Parsel:
54, Pafta:
G24D04A4D Kartepe/KOCAELİ” adresinde, 21.11.2013 tarih ve BAY/939-82/33441 (lisansı 5.12.2016 tarihli 46334 sayılı
kararla sonlandırılmıştır.) sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Mupet Akaryakıt Taşımacılık İnşaat Gıda
Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 01.11.2016 tarihinde yapılan denetimde tespit
edilen hususlara ilişkin olarak 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 Mupet Akaryakıt Taşımacılık İnşaat Gıda Madencilik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde
02.05.2018 tarihli ve 21333 sayılı Başkanlık Olur’u kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
Bu kapsamda soruşturma sonucu düzenlenen 17.05.2018 tarihli ve 751 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili
maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.)
No: 51/C 06530Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde
gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
7844/6/1-1

—————
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 26.07.2018 tarihli ve 7983-90 sayılı Kararı ile, 9050301174 vergi numaralı
LPG-BAY/941-54/14341 nolu otogaz bayilik lisansı sahibi Serdar Ülgen tarafından işletilen LPG otogaz istasyonunda
25.05.2015 tarihinde yapılan denetimde istasyonda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür çalıştırılmaması nedeniyle,
5307 sayılı Kanunun “Yaptırımlar” başlıklı 17 nci 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 hazırlanan Başkanlık Oluru, Soruşturma Raporu, lisans sahibinden istenen yazılı savunma ve Denetim
Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurul tarafından değerlendirilmiş olup, adı geçen firma hakkında açılan
soruşturmanın sonlandırılmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen lisans sahibinin mevcut adresine
(Onbirnisan Beldesi E-24 Karayolu Üzeri (Parsel: 301, Pafta:n40c24d) Suruç Şanlıurfa) gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ
edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. Keyfiyet 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
7844/7/1-1

