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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

27/06/2007 tarih ve DAĞ/1238-7/156 numaralı Doğal Gaz Dağıtım Lisansı sahibi Enerya Konya Gaz Dağıtım Anonim 

Şirketi’nin doğal gaz dağıtımı gerçekleştirdiği bölgede faaliyet göstermek üzere "İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası" 

sahibi Dimsan Doğalgaz Makina İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin işten çıkan mesleki yeterlilik sahibi personelinin söz 

konusu durumunu dağıtım şirketine geç bildirmesinin ve personelin işten çıkmasına rağmen işlerine devam etmesinin Doğal 

Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinin 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi ile 22’nci maddesi hükümlerine ve 4646 

sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9’uncu maddesinin birinci fıkrası hükümlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle tespit 

edilen hususlar çerçevesinde 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, Dimsan Doğalgaz Makina İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 11/09/2017 

tarih ve 38094 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturmaya başlanmasına karar verilmiştir. 

Bu kapsamda düzenlenen 15/01/2018 tarihli ve 90 sayılı Soruşturma Raporu Yönetmeliğin 20’nci maddesi gereğince 

yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine 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. 

1915/1/1-1 

————— 

Orhan Kuzoğlu-Nem Mühendislik hakkında; iç tesisat yapımının firma bünyesinde çalışmayan yetkisiz kişiler 

tarafından gerçekleştirilmesinin mevzuata aykırılık teşkil ettiği değerlendirilerek, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve 

ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla 06/11/2017tarih ve 46795 sayılı Başkanlık Oluru ile açılmış bulunan 

soruşturma kapsamında hazırlanan 10/11/2017 tarih ve 1402 sayılı Soruşturma Raporunda yer alan hususlar ve Denetim Dairesi 

Başkanlığının görüşlerinin Kurul tarafından değerlendirilmesi sonucunda kişinin bundan böyle ilgili mevzuat hükümlerine 

uygun hareket etmek hususunda gereken özeni göstermesi konusunda ihtar edilmesine dair alınmış olan 01/02/2018 tarih ve 7673-

4 sayılı Kurul Kararı 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

1915/2/1-1 

————— 

Kurul, 11.01.2018 tarihli ve 7642-1 sayılı Kararıyla, 13.08.2015 tarihli ve DAĞ/5729-3/35880 sayılı dağıtıcı lisansı 

sahibi Tripet Petrolcülük Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, uzaktan erişim sistemini Kuruma açma yükümlülüğünü yerine 

getirmediğinin tespit edilmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası ve aynı Kanunun 4 

üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci 

fıkraları ve 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümlerine 

aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle mezkur lisans sahibi nezdinde 02.05.2017 tarihli ve 20124 sayılı Başkanlık Olur'u 

kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 12.05.2017-598 sayılı Soruşturma Raporu sonrasında mevzuata aykırı 

eylemin giderilmesi ihbarına rağmen aykırılığın giderilmediği anlaşıldığından 12.10.2017 tarih ve 7348-5 sayılı Kurul Kararı 

ile anılan lisans sahibinin piyasa faaliyetinin 30 gün süresince geçici olarak durdurulması sonrasında; mezkur lisans sahibinin 

piyasa faaliyetinin geçici olarak durdurulduğu süre zarfında söz konusu sistemin Kuruma açılmayarak ilgili mevzuat hükmüne 

aykırılığın giderilmemesi sebebiyle 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası, Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin yedinci fıkrası ile dağıtıcı lisansının “Genel Hükümler” başlıklı bölümü hükümleri uyarınca 

sahibi olduğu 12.10.2017 tarih ve 7348-5 sayılı dağıtıcı lisansının iptal edilmesine karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca iptaline karar verilen 13.08.2015 tarihli ve DAĞ/5729-3/35880 sayılı dağıtıcı lisansı 

ile faaliyet gösteremeyeceğiniz, söz konusu Kurul Kararına karşı, 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 

uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava 

açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

1915/3/1-1 

————— 

Ankara şehrinde dağıtım lisansı sahibi Başkent Doğalgaz G.Y.O. A.Ş.’nin doğal gaz dağıtım bölgesinde faaliyet 

göstermekte olan, İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi “Setaş Isı Sist. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.” firması hakkında 

01.08.2017 tarih ve 33514 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 02.08.2017 tarih ve 

920 sayılı Soruşturma Raporu Kurul’un 25.01.2018 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup, 

“Denetim Dairesi Başkanlığının 22/01/2018 tarihli ve 83632887-663.07-3465 sayılı Başkanlık Makamına müzekkeresi 

çerçevesinde; Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı’nın 20.07.2017 tarih ve 31624 sayılı yazısında yer verilen tespitler 



uyarınca hazırlanan; İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibiSetaş Isı Sist. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin sertifika 

sahibi olmayan firmaca yapılan iç tesisatı üstlenmesinin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 5 inci maddesinin 4 üncü 

fıkrası, Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği’nin 23 üncü maddesi ve 09.02.2006 tarih ve 652 sayılı Kurul Kararı'nın 

7 nci maddesi hükümlerine aykırı olması nedeniyle, 01.08.2017 tarihli ve 33514 sayılı Başkanlık Oluru ile başlatılan doğrudan 

soruşturma sonrasında düzenlenen Soruşturma Raporu ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşleri Kurulca 

değerlendirilmiş olup, 

Sertifika sahibinin: sertifika sahibi olmayan firmaca yapılan iç tesisatı üstlenmesi eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz 

Piyasası Kanunu’nun 5 inci maddesinin 4 üncü fıkrası, Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği’nin 23 üncü maddesi ve 

09.02.2006 tarih ve 652 sayılı Kurul Kararı'nın 7 nci maddesi hükümlerine aykırı olduğu anlaşıldığından, Setaş Isı Sist. İnş. 

San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında 4646 sayılı Kanunun 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 sertifikasız firmalar tarafından yapılan iç tesisatların kendisi tarafından yapılmış gibi hareket etmemesi 

hususunda ihtar edilmesine ve hakkında yürütülen soruşturmanın sonlandırılmasına, karar verilmiştir’’ şeklinde 25.01.2018 

tarih ve 7664-5 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 yazılı bildirim 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. 

1915/4/1-1 

————— 

11/01/2018 tarihli ve 1862 sayılı Başkanlık Oluru ile DAĞ/4030-1/31527 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Jooil Akaryakıt 

Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi’nin; “Merkez Mahallesi Yalova-İzmit Yolu Caddesi No: 1/A Çiftlikköy / YALOVA” 

adresinde faaliyet gösteren 30/04/2014 tarihli ve BAY/939-82/34158 numaralı istasyonlu bayilik lisansı 

sahibi Yağızbey Taşımacılık Orman Ürünleri Temizlik Hayvancılık Gıda Market ve Kantin İşletmeciliği Madencilik Petrol 

Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne akaryakıt istasyonunda 18/11/2014 tarihinde yapılan tespite göre bayiine ait 

akaryakıt istasyonunda usulüne uygun otomasyon sistemi kurmaması, otomasyon sistemine müdahale edilmesine engel olacak 

gerekli önlemleri almamış olması ve müdahaleye kayıtsız kalması ve/veya otomasyon sisteminde oluşan arızayı 1240 sayılı 

Kurul Kararında belirtilen süre içerisinde gidermemiş olmasının 5015 sayılı Kanunun 7’nci maddesinin altıncı fıkrasına; Petrol 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 34’üncü maddesinin (ö) bendine; 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 

4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine ve yürürlükteki 4’üncü maddesinin birinci fıkrasına ve yürürlükteki 5 inci 

maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması 

ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun 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 Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar 

verilmiş ve 20’nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23’üncü maddesi 

gereğince düzenlenen 12/01/2018 tarihli ve 82 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. 

1915/5/1-1 

————— 

 “Orta Mahalle Çeşme Meydanı Cad. No: 95 Mahallesi (Ada: 58, Pafta: -, Parsel: 94) Adapazarı/SAKARYA” 

adresinde, BAY/939-82/33255 (lisansı 24.08.2017 tarihli 37014 sayılı kararla sonlandırılmıştır.) sayılı bayilik lisansı 

kapsamında faaliyet gösteren Tatbakoğlu Petrol Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin lisansın verdiği haklar 

dışında faaliyet göstererek Can Kardeşler Petrol Ticaret Limited Şirketi'ne yeniden satış yapması ile ilgili olarak lisansın verdiği 

haklar dışında faaliyet göstererek yeniden satış yapması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 

20 ncimaddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile 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 nezdinde 15.01.2018 tarihli ve 2113 sayılı Başkanlık Olur’u kapsamında soruşturma açılmasına karar 

verilmiştir. 

Bu kapsamda soruşturma sonucu düzenlenen 24.01.2018 tarihli ve 147 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 ve hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

1915/6/1-1 

————— 



02/05/2016 tarihinde 11.05.2006 tarih LPG-BAY/755-218/03218 numaralı LPG oto gaz bayilik lisansı sahibi YENİ 

GÖLPET YAKIT NAKLİYAT İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin "Köyiçi Karaburun Köyü 

Gölbaşı - ADIYAMAN" adresinde yapılan denetimde LPG Sorumlu Müdür Belgesinin ibraz edilememesi ile ilgili olarak, 5307 

sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 İnci 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 YENİ GÖLPET YAKIT NAKLİYAT İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

22/12/2017 tarih ve 54522 sayılı Başkanlık Makamı oluru ile 25/12/2017 tarih ve 54801 sayılı  görevlendirme yazısı 

kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Bu kapsamda mevzuata aykırılık ile ilgili olarak Kurul Kararı, yukarıda anılan Kanunun 17’nci maddesi uyarınca 

yazımız ekindedir. 

Söz konusu aykırılıklarla ilgili olarak 5307 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 25/12/2017 tarih ve 54801 sayılı görevlendirme kapsamındaki 

soruşturma gereği, Yönetmeliğin 22’nci maddesi gereğince düzenlenen 05/01/2018-34 sayılı Soruşturma Raporu, yazılı 

savunma alınmak üzere usulüne uygun olarak adı geçen firmanın kayıtlarda yer alan ve Ticaret Sicilinde kayıtlı adreslerine 

gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

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, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, (Varsa denetim tarihi önceki 

ve sonrasına ait belgelerle birlikte) hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle 

Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağının bilinmesi 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 


