15 Aralık 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30271

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Güneşli Bağlar Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No: 2 (Ada:1101, Pafta: 244DS-2d, Parsel: 2) Bağcılar İSTANBUL
adresinde faaliyette bulunmak üzere 25.01.2006 tarihli ve LPG-BAY/640-147/00073 sayılı otogaz bayilik lisansı sahibi Doğa
Oto Gaz Turizm İnşaat Gıda Otomotiv İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait tesiste 16.12.2014 tarihinde
yapılan denetimde tespit edildiği üzere, mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmaması nedeniyle, 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 ve 03.11.2017 tarih ve 46575 sayılı Başkanlık Olur’u uyarınca yapılan soruşturma sonucunda tanzim edilen
10.11.2017 tarihli ve 1403 sayılı soruşturma raporu savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ
edilememiştir.
Söz konusu soruşturma raporunda belirtilen mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi aksi halde, piyasa
faaliyetinin 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi uyarınca faaliyetin geçici olarak durdurulabilecek veya doğrudan iptal
yaptırımı uygulanabilecektir.
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, yapılacak yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, Kurumumuza gönderilmesi
gerekmekte olup, süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası
uyarınca ilanen tebliğ olunur.
10878/1/1-1

—————
Kurul 09/11/2017 tarihli ve 7431-41 sayılı Kararı ile, Bahçelievler Mah. İpekyolu Üzeri No:207/B Kızıltepe Mardin
adresinde mukim, 21.03.2005 tarihli ve BAY/463-116/08751 sayılı bayilik lisansı sahibi Hayderoğulları Petrol Ürünleri Gıda
Tarım Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 20.10.2011 tarih ve 3470-162 sayılı Kurul Kararının Mahkeme
Kararı ile iptal edilmesi nedeniyle denetim tarihi olan 23.04.2009 tarihi itibariyle sigorta yaptırma yükümlülüğünü yerine
getirmemesi ile ilgili 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 Hayderoğulları Petrol Ürünleri Gıda Tarım Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında
11.07.2017 tarihli ve 30337 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 17.07.2017 tarihli
ve 819 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; 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 sonucunda süresinde savunma yapmayan Hayderoğulları Petrol
Ürünleri Gıda Tarım Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun denetim
tarihi itibari ile yürürlükte bulunan 19 uncu maddesinin 3 üncü ve 4 üncü ve “Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu Maddesi
Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen idari para cezasının alt
sınırdan 224-TL olarak uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 224-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde 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 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 edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca
ilanen tebliğ edilir.
10878/2/1-1

—————
12/11/2017 tarihli ve 47754 sayılı Başkanlık Oluru ile Orta Mahalle Çeşme Meydanı Cad. No:95 (Ada:58, Parsel:94)
Adapazarı SAKARYA adresinde mukim 26.09.2013 tarihli ve BAY/939-82/33255 sayılı bayilik lisansı
sahibi Tatbakoğlu Petrol Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda,
a) 06.10.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere 05.11.2010 tarihli ve BAY/939-82/28543 sayılı bayilik
lisansı sahibi Özbaylar Petrol Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına fatura edilmiş akaryakıtı alması nedeniyle

dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin
birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin
(c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği,
b) 12.10.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere menşei belli olmayan akaryakıt bulundurması nedeniyle
dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin
birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin
(c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği,
c) 06.10.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere otomasyon sisteminin çalışmaması sebebiyle 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 Tatbakoğlu Petrol Gıda Nakliyat 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 17/11/2017 tarihli ve 1434 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.
10878/3/1-1

—————
Kurul, 21/09/2017 tarihli ve 7301-54 sayılı Kararıyla; “D-100 Karayolu Üzeri Avşar Köyü Körpen Mevkii/BOLU
adresinde, 28/11/2008 tarih ve BAY/939-82/25284 (lisansı 29/04/2011 tarihli ve 1508 sayılı Başkanlık Olur'u ile lisans iptal
edilmiştir.) sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Çoruk Akaryakıt Ürünleri İnşaat Nakliyat Turizm Gıda Sanayi
ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 13/07/2010 ve 19/07/2010 tarihlerinde yapılan denetimde tespit edildiği
üzere, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 19/09/2011 tarih ve 3431-25 sayılı Kurul Kararı ile hakkında
uygulanan idari para cezasının, Danıştay 13. Dairesinin E: 2011/4638, K: 2015/3440 sayılı kararı ile “savunma istem yazısının
usule aykırı olarak tebliğ edilmesi” gerekçesi çerçevesinde iptal edilmesi üzerine 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun "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 Çoruk Akaryakıt Ürünleri İnşaat
Nakliyat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 02/06/2017 tarihli ve 25015 sayılı Başkanlık Olur’u
kapsamında hazırlanan 16/06/2017 tarihli ve 756 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunmayı değerlendirmiş olup;
süresinde savunma yapmayan Çoruk Akaryakıt Ürünleri İnşaat Nakliyat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
hakkında, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla
değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000,-TL tutarında idari para cezasının fiil tarihleri olan
13/07/2010 ve 19/07/2010 tarihleri için ayrı ayrı uygulanmak suretiyle toplamda 140.000,-TL idari para cezası uygulanmasına
karar vermiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 140.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde 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 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 edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca
ilanen tebliğ edilir.
10878/4/1-1

—————
Kurul’un 05/10/2017 tarih ve 7330-6 sayılı Kararı ile, DAĞ/299-13/043 numaralı Doğal Gaz Dağıtım Lisansı
sahibi İgdaş İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (İGDAŞ) doğal gaz dağıtımı gerçekleştirdiği bölgede
faaliyet gösteren GES Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin (GES Enerji) vizesiz faaliyette bulunarak ve makul ve
basiretli bir tacir gibi davranmayarak (İGDAŞ projelerinde tahrifat yaparak) 4646 sayılı Kanunun 5 inci maddesi, Doğal Gaz
Piyasası Sertifika Yönetmeliğinin 11 inci maddesi ve 652 sayılı Kurul Kararı hükümlerine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından,
4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9’uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca bundan sonra mevzuata uygun hareket

etmesi hususunda GES Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin ihtar edilmesine ve soruşturmanın sonlandırılmasına karar
verilmiştir.
Aykırılığın tekrarı halinde 4646 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca sertifika sahibi
hakkında idari yaptırım uygulanacağı ve 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın
saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
10878/5/1-1

—————
“Hacı Osman Köyü Köy Girişi Mevkii (Pafta: 17.M.1.A Ada:- Parsel: 1) Gömeç/ BALIKESİR” adresinde faaliyet
gösteren 02.02.2011 tarih ve BAY/939-82/28966 (lisansı 18/10/2011 tarihli 5268 sayılı kararla iptal edilmiştir.) sayılı bayilik
lisansı sahibi Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda
03.02.2011 ve 26.04.2011 tarihlerinde yapılan denetimde tespit edilen hususlara ilişkin olarak 09.01.2013 tarihli ve 4233-12
sayılı Kurul Kararı ile hakkında uygulanan idari para cezasının, Ankara 6. İdare Mahkemesinin E.2013/1512, K.2014/1621
sayılı kararıyla “ön araştırma ve soruşturma yapılmamış olması” gerekçesiyle iptal edilmesi üzerine 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 Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol
Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited Şirketi nezdinde 26/09/2017 tarihli ve 40061 sayılı Başkanlık Olur’u kapsamında
soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
Bu kapsamda soruşturma sonucu düzenlenen 17/10/2017 tarihli ve 1205 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 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde
gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
10878/6/1-1

—————
“Ebubekir Mahallesi Yüksekokul Yanı Havran/BALIKESİR” adresinde, 21.03.2005 tarih ve BAY/462-309/07505
(lisansı 14/05/2012 tarihli 1454 sayılı kararla sonlandırılmıştır.) sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet
gösteren Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’nin, 29.04.2010 tarihli denetimde
tespit edildiği üzere dağıtıcı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 03.03.2011 tarihli ve 3108-44 sayılı Kurul Kararı ile
hakkında uygulanan idari para cezasının, Danıştay 13. Dairesinin 2011/2036, K: 2013/504 sayılı kararıyla “5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun 19. Maddesinin altıncı fıkrasında ceza uygulanan bir fiilin iki takvim yılı geçmeden aynı kişi tarafından
tekrarı halinde, cezaların iki kat olarak uygulanacağının karar bağlandığı; bu kurala göre, kurala göre ceza verilebilmesi için,
fiilin iş1endigi tarihten itibaren iki takvim yılı geçmeden aynı kişi tarafından tekrar iş1enmesi gerektiği; tekerrüre esas alınması
gereken tarihin, cezai iş1emin uygulandığı tarih veya tebliğ edildiği tarih değil, fiilin iş1endigi tarih olduğu; olayda, ilk fiilin
iş1endigi tarihten itibaren iki takvim yılının geçmesinden sonra iş1enen fiil nedeniyle tekerrür hükümlerinin uygulanması
mümkün olmadığından, uyuşmazlık konusu Kurul kararında bu yönüyle mevzuata uygunluk bulunmadığı” gerekçesiyle iptal
edilmesi üzerine, 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 Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited Şirketi nezdinde 26.09.2017 tarih ve
39984 sayılı Başkanlık Olur’u kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
Bu kapsamda soruşturma sonucu düzenlenen 24.10.2017 tarihli ve 1270 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 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde
gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
10878/7/1-1

—————
“Gökçeler Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı N: 691 Seyhan / ADANA" adresinde faaliyet gösteren 24.03.2010
tarih ve BAY/939-82/27453 (lisansı 16.04.2013 tarih ve 14480 sayılı karar ile sona erdirilmiştir.) sayılı bayilik lisansı
sahibi Asfa 33 Nakliyat Madencilik Gıda İnşaat Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin akaryakıt istasyonunda 11.11.2012
tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 30.10.2013 tarih ve 467339 sayılı Kurul Kararı ile hakkında uygulanan idari para cezasının, Ankara 2. İdare Mahkemesinin E: 2016/1614, K: 2017/1420
sayılı kararıyla “ön araştırma ve soruşturma yapılmamış olması” gerekçesiyle iptal edilmesi üzerine 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 Asfa 33 Nakliyat Madencilik Gıda
İnşaat Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 28.09.2017 tarihli ve 40459 sayılı Başkanlık Olur’u kapsamında
soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda soruşturma sonucu düzenlenen 05.10.2017 tarihli ve 1100 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 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde
gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
10878/8/1-1

—————
14.06.2011 tarihli ve DAĞ/3274-2/29624 (lisansı 24.12.2013 tarih ve 4789-1 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.)
sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Oneks Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, “Çakaldere Köyü No.131 (Pafta:Ada:- Parsel:522) Ceyhan/Adana” adresinde, 21.12.2012 tarih ve BAY/939-82/31918 (lisansı 30.04.2014 tarih ve 15320 sayılı
karar ile sonlandırılmıştır.) sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren bayisi Egeberk İnşaat Madencilik Petrol Sanayi
ve Ticaret Limited Şirketi'nin akaryakıt istasyonunda 20.11.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, söz konusu
bayisinin otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmaması ve otomasyon sistemine müdahale etmesi, otomasyon sisteminde
meydana gelen arızayı dağıtıcı olarak süresi içerisinde gidermemesi ile ilgili 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 Oneks Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketi nezdinde 26.09.2017 tarihli ve 40008 sayılı Başkanlık Olur’u kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
Bu kapsamda soruşturma sonucu düzenlenen 10.10.2017 tarihli ve 1143 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 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde
gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
10878/9/1-1

—————
Boğacık Köyü ÇORUM adresinde faaliyette bulunmak üzere 13.06.2006 tarihli ve LPG-BAY/941-54/09472
sayılı otogaz bayilik lisansı sahibi Sofoğlu Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait tesiste 18.09.2014 tarihinde
yapılan denetimde tespit edildiği üzere, mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmaması nedeniyle, 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 ve 24.07.2017 tarih ve 32146 sayılı Başkanlık Olur’u uyarınca yapılan soruşturma sonucunda tanzim edilen
31.10.2017 tarihli ve 1323 sayılı soruşturma raporu savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ
edilememiştir.
Söz konusu soruşturma raporunda belirtilen mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi aksi halde, piyasa
faaliyetinin 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi uyarınca faaliyetin geçici olarak durdurulabilecek veya doğrudan iptal
yaptırımı uygulanabilecektir.
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, yapılacak yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, Kurumumuza gönderilmesi
gerekmekte olup, süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası
uyarınca ilanen tebliğ olunur.
10878/10/1-1

—————
Maksoil Turkaygaz Akaryakıt Tekstil Nakliyat İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin LPG-DAĞ/7011-1/17965
sayılı LPG Dağıtıcı Lisansı 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrası (e) bendi uyarınca ve Enerji Piyasası
Düzenleme Kurulu’nun 07/12/2017 tarih ve 7493-2 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin son fıkrası hükmü uyarıca ilan
olunur.

