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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
31/10/2017 tarihli ve 45731 sayılı Başkanlık Oluru ile, Aksa Gaz Dağıtım A.Ş. doğal gaz dağıtım bölgesinde İç Tesisat
ve Servis Hatları Sertifikası ile faaliyet sürdürdüğü sırada Isıkent İnşaat İklimlendirme Doğalgaz Tesisat Taah. San. ve Tic.
Ltd. Şti.’nin, sertifika sahibi olmayan firmaların işlerini üstlenmesi ve gazlı hatta müdahale eylemlerinin 4646 sayılı Doğal Gaz
Piyasası Kanununun 5’inci maddesinin 4’üncü fıkrasına, Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinin 23’üncü maddesi
hükümlerine ve 09/02/2006 tarih ve 652 sayılı Kurul Kararının 6’ncı ve 7’nci maddesi hükümlerine aykırılık teşkil ettiği
değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi
amacıyla, 4646 sayılı Kanunun 10’uncu maddesi ile Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15’inci maddesi ve 6864-2 sayılı Kurul Kararı
uyarınca ilgili tüzel kişi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15’inci ve 20’inci
maddeleri kapsamında hazırlanmış olan 08/11/2017 tarih ve 1393 sayılı Soruşturma Raporu, ihbar edilmek ve yazılı savunması
alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiştir.
Konu ile ilgili savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde
süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ
olunur.
2495/1/1-1

—————
23.02.2012 tarih ve DAĞ/3705-3/30625 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Temiz Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi’nin (Çeken Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi) bayisi 15.02.2005 tarih ve BAY/435151/01487 sayılı bayilik lisansı sahibi Müslüm KÖSE'ye ait akaryakıt istasyonunda 10.07.2013 tarihinde yapılan denetimde;
otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmadığını Kuruma bildirmemesi eyleminin, 5015 sayılı Kanunun 7’inci maddesinin altıncı
fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4’üncü maddesinin birinci fıkrası ile aynı fıkranın (a) bendi (27/06/2007 tarih ve 1240
sayılı Kurul Kararının mülga 4’üncü maddesinin birinci fıkrası) ve 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aykırılık
teşkil etmesi nedeniyle, hakkında uygulanan idari para cezasına ilişkin 12.03.2015 tarihli ve 5514-89 sayılı Kurul Kararı'nın
iptali için lisans sahibi tarafından açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin E:2015/2197, K:2016/581 sayılı Kararında
belirtilen gerekçe çerçevesinde "Ön Araştırma ve Soruşturma yapılmadığı" gerekçesiyle Kurul Kararının iptaline karar verilmiş
olup, 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 sahibi
nezdinde 27.11.2017 tarihli ve 50035 sayılı Başkanlık Olur’u ile uyarınca düzenlenen 08.01.2018 – 43 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.
2495/2/1-1

—————
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 11.01.2018 tarih ve 7641-48 sayılı Kararı ile ve LPG-BAY/94154/17303 nolu otogaz bayilik lisansı sahibi ENES SEZGİN PETROL İNŞAAT NAKLİYAT TURİZM GIDA PAZARLAMA
İTHALAT
İHRACAT
TİCARET
VE
SANAYİ
LİMİTED
ŞİRKETİ
tarafından
işletilen
LPG otogaz istasyonunda 08/08/2017 tarihinde yapılan denetimde mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür
çalıştırılmadığının tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu firma hakkında 91.907,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına
karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen lisans sahibinin mevcut adresine (Kargın
Kasabası Yollarüstü Mahallesi No:2 Alt Küme Tercan ERZİNCAN) gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi
nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 91.907,-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.
2495/3/1-1

—————
30.01.2018 tarihli ve 4905 sayılı Başkanlık Oluru ile Kıran Mahallesi E-80 Karayolu Üzeri ( Ada:345,
Pafta:G30A17C4B, Parsel:11-20 ) Çelen Sok. No:1 Atkaracalar Çankırı adresinde mukim 14.05.2014 tarihli ve BAY/93982/34209 sayılı bayilik lisansı sahibi Nergiz Akaryakıt Taşımacılık Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt
istasyonunda 17.02.2016 tarihinde yapılan denetimde ve Kurumda bulunan otomasyon verilerinin incelenmesi sonucunda
otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı veriler içermemesi ve arızalı durumda bulunan otomasyon sisteminden satış yapılması
nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4’üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının
5’inci maddesinin (2) nci fıkrasının (a), (b), (c) bendine aykırı hareket 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 Nergiz Akaryakıt Taşımacılık Gıda Sanayi Ve Ticaret
Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde
giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı
uygulanabileceğinin 20’nci madde kapsamında ihbar edilmesi ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23’üncü maddesi
gereğince düzenlenen 15/02/2018 tarihli ve 324 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.
2495/4/1-1

—————
MS Efe Mühendislik-Metin Demirel hakkında 4646 sayılı Kanunun 10’uncu maddesi ile Doğal Gaz Piyasasında
Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15’inci
maddesi ve 12/01/2017 tarih ve 6864-2 sayılı Kurul Kararı ve 13/02/2018-7318 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan
soruşturma açılmasına karar verilmiştir Soruşturma sonucu hazırlanan 15/02/2018-328 sayılı soruşturma raporunda MS Efe
Mühendislik-Metin Demirel Firmasının, sertifika aldığı firma tarafından istenilen bilgi ve belgeleri göndermemesinin 4646
sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun 5’inci maddesi, Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinin 11 inci maddesi
hükümlerine, iç tesisatın işletmeye alınmasında dağıtım şirketinin belirlediği tarihlere uymayarak gaz açımının
geciktirilmesinin ve sertifika alırken sunmuş olduğu adres ve iletişim adreslerinden sertifika sahibine ulaşılamamasının 4646
sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun 5’inci maddesi ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nin
37’nci maddesi hükümleri ile Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği'nin 11 inci maddesi hükümlerine aykırılık teşkil ettiği,
netice ve kanaatine varılmıştır.
Soruşturma sonucu hazırlanan 15/02/2018-328 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.
2495/5/1-1

—————
Kurfallı Köyü (Parsel: 1158) Bergama/İZMİR adresinde 25.11.2009 tarih ve LPG-BAY/941-54/09740 numaralı
(04.01.2016 tarih ve 183 sayılı Başkanlık Olur’u ile sonlandırılan) Otogaz LPG Bayilik Lisansı kapsamında faaliyet
gösteren Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’ne ait LPG otogaz istasyonunda
İzmir Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından 18.04.2016 tarihinde gerçekleştirilen denetimde,
lisanssız otogaz bayiliği faaliyeti yapıldığının tespit edilmesi hususunun;
5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun'un 3 üncü maddesinin birinci fıkrası ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkralarına aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun
detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5307 sayılı Kanunun 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 uyarınca Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım
Pazarlama Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20’nci madde kapsamında ihbar
edilmesine ve 23.02.2018 tarih ve 9558 sayılı Başkanlık Olur’u kapsamında düzenlenen 28.02.2018 tarih ve 386 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 gün içerisinde Kurumumuza
gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat
Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
2495/6/1-1

—————
“Şelale Mahallesi, Süleyman Demirel Bulvarı, No:103, Varsak/ANTALYA” adresinde, dağıtıcısı Altınbaş Petrol Ve
Ticaret Anonim Şirketi’nin bayisi olarak faaliyet gösteren 11.02.2015 tarihli ve BAY/939-82/29050 sayılı bayilik lisansı
sahibi Mirşah Petrol Turizm Taşımacılık İnşaat Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin işlettiği akaryakıt istasyonunda
01.01.2015 – 11.02.2015 tarihleri arasında gerçekleştirdiği akaryakıt satışlarına ilişkin fiili satışlar ile otomasyon sistemine
yansıyan satışların farklılık gösterdiğinin 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 24.01.2018 tarihli ve 4034 sayılı
Başkanlık Oluru uyarınca düzenlenen 30.01.2018 – 187 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.
2495/7/1-1

—————
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 11.01.2018 tarihli ve 7642-9 sayılı Kurul Kararı ile, Ünveren Akaryakıt
Taşımacılık Turizm Hayvancılık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin “Salihli Ankara Yolu Üzeri Kuruçeşme Mevkii,
Pafta:47, Parsel:1949) Yeşilova Köyü Salihli Manisa” adresindeki tesisinde 22.09.2014 tarihinde yapılan denetimde istasyonda
LPG Yetkili Personel belgesi olmayan personel çalıştırıldığının tespit edilmesi ile ilgili olarak, 5307 sayılı Kanunun
“Yaptırımlar” başlıklı 17’inci maddesi, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma
ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi ve 15.12.2016 tarihli ve 6774-26
sayılı Kurul Kararı hükümleri uyarınca 06.01.2017 tarihli ve 62 sayılı Soruşturma Raporu hazırlanmış, bahse konu lisans sahibi
söz konusu yükümlülüğünü 5307 sayılı Kanunun 17’nci maddesi uyarınca 13.01.2017 tarihli ve 2670 sayılı ihbar yazımıza
rağmen 15 gün içinde yerine getirmediği gibi 09.11.2017 tarihli ve 7432-20 sayılı Kurul Kararı ile verilen 30 günlük geçici
durdurma süresinde de yerine getirmediğinin tespit edilmesi üzerine konu Denetim Dairesi Başkanlığının görüşü ile birlikte
değerlendirilmiş olup; bahsi geçen lisans sahibinin LPG-BAY/941-54/14445 numaralı LPG oto gaz bayilik lisansının 5307
sayılı Kanunun 17’nci maddesi uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen lisans
sahibinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. Keyfiyetin
bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

