Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerya Antalya Gaz Dağıtım A.Ş.’nin 12031302 numaralı iç tesisat sertifikalı firması
NRJ Doğal Gaz Firması sahibi Derya Üstüner’in dağıtım şirketinde kayıtları bulunan sigortalı
personelinin işten çıkmış olmasına rağmen durumu dağıtım şirketine bildirmeksizin faaliyetlerine
devam etmesinin; Doğal Gaz Piyasası Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasına, Doğal
Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi ile aynı
fıkranın (h) bendi hükümlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, 4646 sayılı Kanunun 10 uncu
maddesi, Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda
Takip Edilecek Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 15 inci maddesi hükümleri ve 12/01/2017
tarih 6864-2 sayılı Kurul Kararı uyarınca, ilgili firma hakkında alınan 28/11/2018 tarih ve 53785
sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturmaya başlanmasına karar verilmiştir.
Bu kapsamda düzenlenen 17/12/2018 tarihli ve 2108 sayılı Soruşturma Raporu Doğal Gaz
Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve
Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere kişinin
resmi kayıtlarda faal görünen işyeri adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu yazılı savunmanın işbu yazının ilgilisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 30
gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi ve süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate
alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Aksa Mustafakemalpaşa Susurluk Karacabey Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’nin doğal gaz
dağıtım bölgesinde faaliyet göstermekte olan, İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi
“Akkan Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti.” hakkında 03.01.2018 tarih ve 449 sayılı Başkanlık
Olur’u kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 15.03.2018 tarih ve 446 sayılı
Soruşturma Raporu Kurul’un 12.06.2018 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve,
“Denetim Dairesi Başkanlığının 11/06/2018 tarihli ve 83632887-663.07-28549 sayılı
Başkanlık Makamına müzekkeresi çerçevesinde; Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı’nın
19.12.2017 tarih ve 53923 sayılı yazısında yer verilen tespitler uyarınca; Aksa Mustafakemalpaşa
Susurluk Karacabey Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’nin lisanslı dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren, İç
Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Akkan Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin taahhüt
ettiği işleri zamanında yapmaması, Dağıtım Şirketinin yazılarına belirtilen süre içerisinde cevap
vermemesi, talep etmiş olduğu bilgi ve belgeleri göndermemesi, ayrıca proje onayı olmaksızın
doğal gaz iç tesisat imalatı yapması hususlarının, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 5
inci maddesinin 4 üncü fıkrası, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri
Yönetmeliği’nin 37 nci maddesinin 1 inci fıkrası ve Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği’nin
11 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (c) ve (f) bentleri hükümlerine aykırılık teşkil etmesi
nedeniyle, 03.01.2018 tarih ve 449 sayılı Başkanlık Olur’u ile başlatılan doğrudan soruşturma
sonrasında düzenlenen Soruşturma Raporu, Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20 nci
maddesi gereğince yazılı savunmasını yasal süresi içerisinde yapmaması hususu ve Denetim
Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup,

01.02.2019

“CUMA” SEDA
1060
“CD”
“Çeşitli İlanlar”
(1)

a) Sertifika sahibinin, taahhüt ettiği işleri zamanında yapmaması, Dağıtım Şirketinin
yazılarına belirtilen süre içerisinde cevap vermemesi, talep etmiş olduğu bilgi ve belgeleri
göndermemesi, ayrıca proje onayı olmaksızın doğal gaz iç tesisat imalatı yapması hususlarının,
4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 5 inci maddesinin 4 üncü fıkrası, Doğal Gaz Piyasası
Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 37 nci maddesinin 1 inci fıkrası ve Doğal Gaz
Piyasası Sertifika Yönetmeliği’nin 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (c) ve (f) bentleri
hükümlerine aykırı olduğu,
b) Yapılan tebligata rağmen yasal süresi içerisinde yazılı savunmasını yapmadığı,
anlaşıldığından, Akkan Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında 4646 sayılı Doğal Gaz
Piyasası Kanunu’nun 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrası ve Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak
Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 21 inci maddesi uyarınca, bundan böyle ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket
etmesi hususunda ihtarda bulunulmasına ve hakkında yürütülen soruşturmanın sonlandırılmasına,
karar verilmiştir.” şeklinde 12.06.2018 tarih ve 7905-3 sayılı Kurul Kararı ihdas edilmiştir. Bu
karar firmanın adres değişikliği yapması ve yeni adresinin bilinmemesi nedeni ile tebliğ
edilememiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bundan böyle mevzuata uygun hareket edilmesi ve
4646 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca Kararın tebliğ tarihinden itibaren 60 gün
içerisinde, ilgili Firma tarafından Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkının
saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
“Ankara Çevre Yolu İmişehir Köyü No:447 Odunpazarı/Eskişehir” adresinde 24.07.2013
tarih ve BAY/939-82/32983 numaralı akaryakıt bayilik lisansı ile faaliyette bulunan Zel Nakliye
Gıda İnşaat Turizm Akaryakıt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ ne ait istasyonda 16.12.2016
tarihinde yapılan denetimde mali kayıtlara göre ve otomasyon kayıtlarına göre istasyonda girişi
olmayan ancak istasyon tarafından satışı yapılan 40.000 litre civarında akaryakıt olduğunun tespit
edilmesi, Kurum kayıtlarında yapılan incelemede, 01.01.2016 ile 16.12.2016 tarihleri arasında
dönem başı stok, dolum ve satış verilerinin otomasyon sistemine sağlıklı yansımadığı ve/veya
1240 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kurallara uygun olarak yansımadığının tespit edilmesi
nedeniyle 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 Şirket hakkında 27.09.2016 tarih ve
44354 sayılı Başkanlık Makamı Oluru kapsamında doğrudan soruşturmaya başlanmış ve
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 12.10.2018 tarih ve 1543 Soruşturma
Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirketin yapılan araştırmalar neticesinde tespit edilen en
son adresi olan “Türkmen Tokat Mevkii Eskişehir Ankara Karayolu 22. Km. Odunpazarı/
ESKİŞEHİR” adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu Başkanlık Oluru uyarınca, ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde mevzuata
aykırılıkların giderilmesi ve yazılı savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat
Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate
alınmayacaktır.
1060/3/1-1

01.02.2019

“CUMA” SEDA
1060
“CD”
“Çeşitli İlanlar”
(2)

