
13 Ağustos 2017 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 30153 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

“Alagöz Köyü Eskişehir Yolu 42. Km (Ada:- Pafta:2 Parsel:66) Temelli Sincan / ANKARA” adresinde 11/11/2013 

tarih ve BAY/939-82/33396 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Nira Petrol Ve Petrol Ürünleri 

Akaryakıt Nakliyat Gıda İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin; istasyonunda “Kaçak akaryakıt veya sahte ulusal 

marker elde etmeye, satmaya ya da herhangi bir piyasa faaliyetine konu etmeye yarayacak şekilde lisansa esas teşkil eden 

belgelerde belirlenenlere aykırı sabit ya da seyyar tank, düzenek veya ekipman” bulundurarak 5015 sayılı Kanunun 4 üncü 

maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendi hükümlerine aykırı hareket ettiği ve süresi içerisinde yazılı savunma gönderilmediği 

anlaşıldığından Nira Petrol Ve Petrol Ürünleri Akaryakıt Nakliyat Gıda İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 

hakkında; İstasyonunda “Kaçak akaryakıt veya sahte ulusal marker elde etmeye, satmaya ya da herhangi bir piyasa faaliyetine 

konu etmeye yarayacak şekilde lisansa esas teşkil eden belgelerde belirlenenlere aykırı sabit ya da seyyar tank, düzenek veya 

ekipman” bulundurması sebebiyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt 

bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” 

hükümleri uyarınca 1.039.300-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına; 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 

üncü maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından biri olması sebebiyle bu fiil için verilen idari para cezasına karşı yargı yoluna 

başvurulmasının 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağına karar 

verilmiş ve bu yöndeki 01/06/2017 tarihli ve 7106-101 sayılı Kurul Kararı ilgilisine (Kazım Özalp 

Mahallesi Mahatma Gandhi Cadde 6/78 Çankaya Ankara, Kazım Özalp Mahallesi Mahatma Gandhi Cadde Kapı No: 78 Daire 

No:6 Çankaya Ankara ve Alagöz Köyü Eskişehir Yolu 42. Km. 2 Pafta 66 Parsel Temelli Sincan Ankara adreslerine) 

gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.039.300-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 ilgili 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 30 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 ve bu fiil için verilen idari 

para cezasına karşı yargı yoluna başvurulmasının 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil 

işlemlerini durdurmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

7378/1/1-1 

————— 

Alagöz Köyü Eskişehir Yolu 42.Km (Ada:- Pafta:2 Parsel:66) Temelli Sincan / ANKARA” adresinde 11/11/2013 tarih 

ve BAY/939-82/33396 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Nira Petrol Ve Petrol Ürünleri 

Akaryakıt Nakliyat Gıda İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin; lisansına konu tesisini Kurul izni olmaksızın 

Milat Grup Oto Aksesuar İnşaat Nakliyat Petrol Ve Petrol Ürünleri İthalat Ve İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne 

piyasa faaliyeti için kullandırarak 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin sırasıyla birinci ve ikinci fıkrasındaki ve Petrol 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki hükümlere aykırı hareket ettiği ve süresi içerisinde yazılı 

savunma gönderilmediği anlaşıldığından Nira Petrol Ve Petrol Ürünleri Akaryakıt Nakliyat Gıda İthalat İhracat Sanayi Ve 

Ticaret Limited Şirketi hakkında; Lisansına konu tesisini Milat Grup Oto Aksesuar İnşaat Nakliyat Petrol Ve Petrol Ürünleri 

İthalat Ve İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne piyasa faaliyeti için kullandırması sebebiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesi Uyarınca 2014 Yılında 

Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 72.751-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 

verilmiş ve bu yöndeki 01/06/2017 tarihli ve 7106-100 sayılı Kurul Kararı ilgilisine (Kazım Özalp 

Mahallesi Mahatma Gandhi Cadde 6/78 Çankaya Ankara, Kazım Özalp Mahallesi Mahatma Gandhi Cadde Kapı No: 78 Daire 

No:6 Çankaya Ankara ve Alagöz Köyü Eskişehir Yolu 42. Km. 2 Pafta 66 Parsel Temelli Sincan Ankara adreslerine) 

gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 72.751-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 

17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ tarihini 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 bildirim 

tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz 

konusu idari para cezasının tebellüğ tarihini 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. 

7378/2/1-1 

————— 

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce 24/07/2012 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, "Fevzi Çakmak 

Mahallesi Büsan 3.Özel Organize Sanayi Bölgesi 10651 Sokak No:9 / KONYA" adresinde kurulu tesisi için 28/01/2010 tarih 

ve MYĞ/2410-1/27153 numaralı madeni yağ lisansı kapsamında faaliyet gösteren Mespet Otomotiv Gıda İnşaat Petrol 

Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin madeni yağ lisansı kapsamında yürüttüğü faaliyette kullanılmak üzere Detay 

Taşıt Yedekleri Madeni Yağlar Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nden başka bir isim altında bazyağ temin etmesi sebebiyle, 

Madeni Yağların Ambalajlanması Ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ'in 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasına, 5015 sayılı 

Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ile aynı maddenin 2 inci fıkrasına ve 5015 sayılı Kanunun 3 üncü 

maddesinin dokuzuncu fıkrasına aykırı hareket ederek sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterdiği 

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi 

amacıyla, Ankara 17. İdare Mahkemesinin E.2015/2633 sayılı Kararında belirtilen gerekçe çerçevesinde, 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 ilgili hakkında 04/07/2017 tarihli 

ve 29094 sayılı Olur kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 10/07/2017 

tarihli ve 795 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere adresine (Fevzi 

Çakmak Mahallesi Büsan 3. Özel Organize Sanayi Bölgesi 10651 Sokak No:9 Karatay Konya) 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 Kuruma gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen 

savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

7378/3/1-1 

————— 

İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi Alkılıç Isı Müh. Proje İnş. Taah. Ve Tic. / Fatih Alkılıç firması hakkında 

18.08.2016 tarihli ve 6444-23 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 27.09.2016 tarihli ve 

1475 sayılı Soruşturma Raporu Kurul'un 01.06.2017 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup, 

“Denetim Dairesi Başkanlığının 23/05/2017 tarihli ve 83632887-663.07-23356 sayılı müzekkeresi çerçevesinde; 

İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin lisanslı dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren İç 

Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Alkılıç Isı Müh. Proje İnş. Taah. Ve Tic. / Fatih Alkılıç firmasının yapım 

kapasitesinin üstünde iş alarak yapamadığı kısmı için sertifika sahibi olmayan firmalardan iç tesisat yapım hizmeti alması veya 

sertifika sahibi olmayan firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunması eyleminin 4646 

sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Yapım ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 

6 ncımaddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurulu Kararı'nın 7 nci maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, 18.08.2016 tarihli ve 6444-23 sayılı Kurul 

Kararı uyarınca Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi gereği hazırlanan 27.09.2016 tarihli ve 1475 sayılı Soruşturma Raporu, Doğal 

Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı’nın ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşleri Kurulca değerlendirilmiş olup; 

Alkılıç Isı Müh. Proje İnş. Taah. Ve Tic. / Fatih Alkılıç firmasının yapım kapasitesinin üstünde iş alarak yapamadığı 

kısmı için sertifika sahibi olmayan firmalardan iç tesisat yapım hizmeti alması veya sertifika sahibi olmayan firmalar tarafından 

yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunması eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Yapım 

ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin 

(5) numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'nın 7 ncimaddesine aykırı 

olduğu anlaşıldığından 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince Alkılıç Isı Müh. 

Proje İnş. Taah. Ve Tic. / Fatih Alkılıç firmasına bundan böyle sertifikası bulunmayan şirketlerden iç tesisat yapım hizmeti 

almaması ve sertifika sahibi olmayan firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunmaması, 

hususunda ihtarda bulunulmasına, 

karar verilmiştir. “ 

şeklinde 01.06.2017 tarihli ve 7106-5 sayılı Kurul Kararı ihdas edilmiştir. Bu karar firmanın adres değişikliği yapması 

ve yeni adresine henüz taşınmamış olması 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, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava 

açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

7378/4/1-1 



————— 

İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi Aras Mh. / Ferhat Aras firması hakkında 18.08.2016 tarihli ve 6444-50 sayılı 

Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 28.09.2016 tarihli ve 1514 sayılı Soruşturma Raporu 

Kurul'un 01.06.2017 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup, 

“Denetim Dairesi Başkanlığının 23/05/2017 tarihli ve 83632887-663.07-23356 sayılı müzekkeresi çerçevesinde; 

İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin lisanslı dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren İç 

Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Aras Mh. / Ferhat Aras firmasının yapım kapasitesinin üstünde iş alarak yapamadığı 

kısmı için sertifika sahibi olmayan firmalardan iç tesisat yapım hizmeti alması veya sertifika sahibi olmayan firmalar tarafından 

yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunması eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Yapım 

ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin 

(5) numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'nın 7 nci maddesine 

aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, 18.08.2016 tarihli ve 6444-50 sayılı Kurul Kararı uyarınca Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak 

Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi 

gereği hazırlanan 28.09.2016 tarihli ve 1514 sayılı Soruşturma Raporu, Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı’nın ve Denetim 

Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşleri Kurulca değerlendirilmiş olup; 

Aras Mh. / Ferhat Aras firmasının yapım kapasitesinin üstünde iş alarak yapamadığı kısmı için sertifika sahibi olmayan 

firmalardan iç tesisat yapım hizmeti alması veya sertifika sahibi olmayan firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi yapımı 

gibi dağıtım şirketine sunması eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Yapım ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5 

inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendine ve 

09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'nın 7 nci maddesine aykırı olduğu anlaşıldığından 

4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince Aras Mh. / Ferhat Aras firmasına 

bundan böyle sertifikası bulunmayan şirketlerden iç tesisat yapım hizmeti almaması ve sertifika sahibi olmayan firmalar 

tarafından yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunmaması, 

hususunda ihtarda bulunulmasına, 

karar verilmiştir.“ 

şeklinde 01.06.2017 tarihli ve 7106-41 sayılı Kurul Kararı ihdas edilmiştir. Bu karar firmanın adres değişikliği yapması 

ve yeni adresine henüz taşınmamış olması 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, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava 

açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

7378/5/1-1 

————— 

İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi Arce Doğalgaz Müh. Ve Gayrimenkul Danş. / Ferah Diba Parlı firması 

hakkında 18.08.2016 tarihli ve 6444-51 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 28.09.2016 

tarihli ve 1520 sayılı Soruşturma Raporu Kurul'un 01.06.2017 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup, 

“Denetim Dairesi Başkanlığının 23/05/2017 tarihli ve 83632887-663.07-23356 sayılı müzekkeresi çerçevesinde; 

İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin lisanslı dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren İç 

Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Arce Doğalgaz Müh. ve Gayrımenkul Danş. / Ferah Diba Parlı firmasının yapım 

kapasitesinin üstünde iş alarak yapamadığı kısmı için sertifika sahibi olmayan firmalardan iç tesisat yapım hizmeti alması veya 

sertifika sahibi olmayan firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunması eyleminin 4646 

sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Yapım ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 

6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurulu Kararı'nın 7 nci maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, 18.08.2016 tarihli ve 6444-51 sayılı Kurul 

Kararı uyarınca Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi gereği hazırlanan 28.09.2016 tarihli ve 1520 sayılı Soruşturma Raporu, Doğal 

Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı’nın ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşleri Kurulca değerlendirilmiş olup; 

Arce Doğalgaz Müh. Ve Gayrımenkul Danş. / Ferah Diba Parlı firmasının yapım kapasitesinin üstünde iş alarak 

yapamadığı kısmı için sertifika sahibi olmayan firmalardan iç tesisat yapım hizmeti alması veya sertifika sahibi olmayan 

firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunması eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası 

Kanunu’nun Yapım ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 6 ncı maddesinin birinci 

fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'nın 

7 nci maddesine aykırı olduğu anlaşıldığından 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası 

gereğince Arce Doğalgaz Müh. Ve Gayrımenkul Danş. / Ferah Diba Parlı firmasına bundan böyle sertifikası bulunmayan 

şirketlerden iç tesisat yapım hizmeti almaması ve sertifika sahibi olmayan firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi yapımı 

gibi dağıtım şirketine sunmaması, 

hususunda ihtarda bulunulmasına, 

karar verilmiştir. “ 



şeklinde 01.06.2017 tarihli ve 7106-15 sayılı Kurul Kararı ihdas edilmiştir. Bu karar firmanın adres değişikliği yapması 

ve yeni adresine henüz taşınmamış olması 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, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava 

açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

7378/6/1-1 

————— 

Kurul’un 24/05/2017 tarihli ve 7094-23 sayılı kararı ile; 23.08.2012 tarih ve BAY/939-82/31424 sayılı istasyonlu 

bayilik lisansı kapsamında Konya-Afyon Karayolu 65.Km Kadınhanı/KONYA adresinde faaliyet gösteren Ay-Met Petrol 

Nakliye İnşaat Tarım Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait istasyonda 13/11/2012 tarihinde yapılan denetim sonucu 

istasyondan alınan numunelerin akredite laboratuvarlarca yapılan analizleri sonucunda gönderilen analiz raporlarına göre; 

tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin istasyonda bulundurulması ve istasyonda vaziyet planı haricinde 

gizli tank bulundurulması ile ilgili olarak 09/01/2014 tarih ve 4826-49 sayılı Kurul kararı ile uygulanan idari para cezasının 

Ankara 5. İdare Mahkemesi'nin 2014/756 Esas sayılı kararı ile ön araştırma ve soruşturma yapılmadığı gerekçesi ile iptal 

edilmesi sonrasında kararda belirtilen gerekçe çerçevesinde 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 şahıs nezdinde 13.05.2016 tarihli ve 6280-29 sayılı Kurul 

kararı kapsamında düzenlenen 13/06/2016-1023 sayılı Soruşturma Raporu ile istenen yazılı savunma ile Denetim Dairesi 

Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup; lisans sahibinin İstasyonunda tespit edilen gizli tanktan 

alınan numuneye ilişkin TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen 1220P01030006 analiz raporuna göre; tağşiş ve/veya hile 

amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin istasyonda bulundurmakla; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci 

maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket 

ettiği, İstasyonunda gizli tank bulundurmakla 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ile 4 

üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendi ile 18 

inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı hareket ettiği, anlaşıldığından lisans sahibi hakkında tağşiş ve/veya hile 

amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin istasyonda bulundurulması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 19 uncu 

maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 

19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 

163.111.-TL ve vaziyet planı haricinde gizli tank bulundurma ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü 

fıkrası ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında 

Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 13.592.-TL olmak üzere toplamda 176.703.-TL 

tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, belirlenen 176.703.-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 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 

21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine 

İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

7378/7/1-1 

————— 

LPG-BAY/941-54/10787 nolu otogaz bayilik lisansı sahibi Bahri GÜZEL’e ait tesiste 25.09.2014 tarihinde yapılan 

denetimde tespit edildiği üzere, mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmaması nedeniyle, 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 

ve 25/08/2016 tarih ve 6454-58 sayılı Kurul Kararı uyarınca yapılan soruşturma neticesinde, lisans sahibi hakkında 24.05.2017 

tarih ve 7094-57 sayılı Karar ile 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 50015800 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 edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

olunur. 

7378/8/1-1 



————— 

İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi Das Isı Proje D.Gaz / Sezai Keleş firması hakkında 18.08.2016 tarihli ve 

6444-46 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 28.09.2016 tarihli ve 1501 sayılı 

Soruşturma Raporu Kurul'un 01.06.2017 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup, 

“Denetim Dairesi Başkanlığının 23/05/2017 tarihli ve 83632887-663.07-23356 sayılı müzekkeresi çerçevesinde; 

İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin lisanslı dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren İç 

Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Das Isı Proje D.Gaz / Sezai Keleş firmasının yapım kapasitesinin üstünde iş alarak 

yapamadığı kısmı için sertifika sahibi olmayan firmalardan iç tesisat yapım hizmeti alması veya sertifika sahibi olmayan 

firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunması eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası 

Kanunu’nun Yapım ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 6 ncı maddesinin birinci 

fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'nın 

7 nci maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, 18.08.2016 tarihli ve 6444-46 sayılı Kurul Kararı uyarınca Doğal Gaz 

Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 15 inci maddesi gereği hazırlanan 28.09.2016 tarihli ve 1501 sayılı Soruşturma Raporu, Doğal Gaz Piyasası 

Dairesi Başkanlığı’nın ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşleri Kurulca değerlendirilmiş olup; 

Das Isı Proje D.Gaz / Sezai Keleş firmasının yapım kapasitesinin üstünde iş alarak yapamadığı kısmı için sertifika 

sahibi olmayan firmalardan iç tesisat yapım hizmeti alması veya sertifika sahibi olmayan firmalar tarafından yapılmış tesisatları 

kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunması eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Yapım ve Hizmet 

Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) 

numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'nın 7 nci maddesine aykırı 

olduğu anlaşıldığından 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince Das Isı 

Proje D.Gaz / Sezai Keleş firmasına bundan böyle sertifikası bulunmayan şirketlerden iç tesisat yapım hizmeti almaması ve 

sertifika sahibi olmayan firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunmaması, 

hususunda ihtarda bulunulmasına, 

karar verilmiştir. “ 

şeklinde 01.06.2017 tarihli ve 7106-14 sayılı Kurul Kararı ihdas edilmiştir. Bu karar firmanın adres değişikliği yapması 

ve yeni adresine henüz taşınmamış olması 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, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava 

açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

7378/9/1-1 

————— 

İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi Ege Müh. İnş. Tes. Taah. Tic. Ltd. Şti. firması hakkında 18.08.2016 tarihli 

ve 6444-15 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 28.09.2016 tarihli ve 1492 sayılı 

Soruşturma Raporu Kurul'un 01.06.2017 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup, 

“Denetim Dairesi Başkanlığının 23/05/2017 tarihli ve 83632887-663.07-23356 sayılı müzekkeresi çerçevesinde; 

İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin lisanslı dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren İç 

Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Ege Müh. İnş. Tes. Taah. Tic. Ltd. Şti. firmasının yapım kapasitesinin üstünde iş 

alarak yapamadığı kısmı için sertifika sahibi olmayan firmalardan iç tesisat yapım hizmeti alması veya sertifika sahibi olmayan 

firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunması eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası 

Kanunu’nun Yapım ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 6 ncı maddesinin birinci 

fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'nın 

7 nci maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, 18.08.2016 tarihli ve 6444-15 sayılı Kurul Kararı uyarınca Doğal Gaz 

Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 15 inci maddesi gereği hazırlanan 28.09.2016 tarihli ve 1492 sayılı Soruşturma Raporu, Doğal Gaz Piyasası 

Dairesi Başkanlığı’nın ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşleri Kurulca değerlendirilmiş olup; 

Ege Müh. İnş. Tes. Taah. Tic. Ltd. Şti. firmasının yapım kapasitesinin üstünde iş alarak yapamadığı kısmı için sertifika 

sahibi olmayan firmalardan iç tesisat yapım hizmeti alması veya sertifika sahibi olmayan firmalar tarafından yapılmış tesisatları 

kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunması eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Yapım ve Hizmet 

Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) 

numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'nın 7 nci maddesine aykırı 

olduğu anlaşıldığından 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince Ege Müh. 

İnş. Tes. Taah. Tic. Ltd. Şti. firmasına bundan böyle sertifikası bulunmayan şirketlerden iç tesisat yapım hizmeti almaması ve 

sertifika sahibi olmayan firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunmaması, 

hususunda ihtarda bulunulmasına, 

karar verilmiştir.“ 



şeklinde 01.06.2017 tarihli ve 7106-28 sayılı Kurul Kararı ihdas edilmiştir. Bu karar firmanın adres değişikliği yapması 

ve yeni adresine henüz taşınmamış olması 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, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava 

açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

7378/10/1-1 

————— 

İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi Ertaş Mühendislik / Miktat Mert firması hakkında 18.08.2016 tarihli ve 

6444-9 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 27.09.2016 tarihli ve 1468 sayılı Soruşturma 

Raporu Kurul'un 01.06.2017 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup, 

“Denetim Dairesi Başkanlığının 23/05/2017 tarihli ve 83632887-663.07-23356 sayılı müzekkeresi çerçevesinde; 

İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin lisanslı dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren İç 

Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Ertaş Mühendislik / Miktat Mert firmasının yapım kapasitesinin üstünde iş alarak 

yapamadığı kısmı için sertifika sahibi olmayan firmalardan iç tesisat yapım hizmeti alması veya sertifika sahibi olmayan 

firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunması eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası 

Kanunu’nun Yapım ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 6 ncı maddesinin birinci 

fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'nın 

7 nci maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, 18.08.2016 tarihli ve 6444-9 sayılı Kurul Kararı uyarınca Doğal Gaz 

Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 15 inci maddesi gereği hazırlanan 27.09.2016 tarihli ve 1468 sayılı Soruşturma Raporu, Doğal Gaz Piyasası 

Dairesi Başkanlığı’nın ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşleri Kurulca değerlendirilmiş olup; 

Ertaş Mühendislik / Miktat Mert firmasının yapım kapasitesinin üstünde iş alarak yapamadığı kısmı için sertifika sahibi 

olmayan firmalardan iç tesisat yapım hizmeti alması veya sertifika sahibi olmayan firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi 

yapımı gibi dağıtım şirketine sunması eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Yapım ve Hizmet Faaliyetleri 

başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt 

bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'nın 7 nci maddesine aykırı olduğu 

anlaşıldığından 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince Ertaş Mühendislik 

/ Miktat Mert firmasına bundan böyle sertifikası bulunmayan şirketlerden iç tesisat yapım hizmeti almaması ve sertifika sahibi 

olmayan firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunmaması, 

hususunda ihtarda bulunulmasına, 

karar verilmiştir. “ 

şeklinde 01.06.2017 tarihli ve 7106-24 sayılı Kurul Kararı ihdas edilmiştir. Bu karar firmanın adres değişikliği yapması 

ve yeni adresine henüz taşınmamış olması 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, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava 

açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

7378/11/1-1 

————— 

İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi Evren Doğalgaz / Ömer Şişman firması hakkında 18.08.2016 tarihli ve 6444-

28 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 28.09.2016 tarihli ve 1488 sayılı Soruşturma 

Raporu Kurul'un 01.06.2017 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup, 

“Denetim Dairesi Başkanlığının 23/05/2017 tarihli ve 83632887-663.07-23356 sayılı müzekkeresi çerçevesinde; 

İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin lisanslı dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren İç 

Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Evren Doğalgaz / Ömer Şişman firmasının yapım kapasitesinin üstünde iş alarak 

yapamadığı kısmı için sertifika sahibi olmayan firmalardan iç tesisat yapım hizmeti alması veya sertifika sahibi olmayan 

firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunması eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası 

Kanunu’nun Yapım ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 6 ncı maddesinin birinci 

fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'nın 

7 nci maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, 18.08.2016 tarihli ve 6444-28 sayılı Kurul Kararı uyarınca Doğal Gaz 

Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 15 inci maddesi gereği hazırlanan 28.09.2016 tarihli ve 1488 sayılı Soruşturma Raporu, Doğal Gaz Piyasası 

Dairesi Başkanlığı’nın ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşleri Kurulca değerlendirilmiş olup; 

Evren Doğalgaz / Ömer Şişman firmasının yapım kapasitesinin üstünde iş alarak yapamadığı kısmı için sertifika sahibi 

olmayan firmalardan iç tesisat yapım hizmeti alması veya sertifika sahibi olmayan firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi 

yapımı gibi dağıtım şirketine sunması eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Yapım ve Hizmet Faaliyetleri 

başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt 

bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'nın 7 nci maddesine aykırı olduğu 



anlaşıldığından 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince Evren Doğalgaz / Ömer 

Şişman firmasına bundan böyle sertifikası bulunmayan şirketlerden iç tesisat yapım hizmeti almaması ve sertifika sahibi 

olmayan firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunmaması, 

hususunda ihtarda bulunulmasına, 

karar verilmiştir.“ 

şeklinde 01.06.2017 tarihli ve 7106-34 sayılı Kurul Kararı ihdas edilmiştir. Bu karar firmanın adres değişikliği yapması 

ve yeni adresine henüz taşınmamış olması 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, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava 

açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

7378/12/1-1 

————— 

İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi Fersan Isıt. Soğ. Klm. Havl. San. / Hakan Çınar firması hakkında 18.08.2016 

tarihli ve 6444-22 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 27.09.2016 tarihli ve 1476 sayılı 

Soruşturma Raporu Kurul'un 01.06.2017 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup, 

“Denetim Dairesi Başkanlığının 23/05/2017 tarihli ve 83632887-663.07-23356 sayılı müzekkeresi çerçevesinde; 

İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin lisanslı dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren İç 

Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Fersan Isıt. Soğ. Klm. Havl. San. / Hakan Çınar firmasının yapım kapasitesinin 

üstünde iş alarak yapamadığı kısmı için sertifika sahibi olmayan firmalardan iç tesisat yapım hizmeti alması veya sertifika 

sahibi olmayan firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunması eyleminin 4646 sayılı Doğal 

Gaz Piyasası Kanunu’nun Yapım ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 

6 ncımaddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurulu Kararı'nın 7 nci maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, 18.08.2016 tarihli ve 6444-22 sayılı Kurul 

Kararı uyarınca Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi gereği hazırlanan 27.09.2016 tarihli ve 1476 sayılı Soruşturma Raporu, Doğal 

Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı’nın ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşleri Kurulca değerlendirilmiş olup; 

Fersan Isıt. Soğ. Klm. Havl. San. / Hakan Çınar firmasının yapım kapasitesinin üstünde iş alarak yapamadığı kısmı için 

sertifika sahibi olmayan firmalardan iç tesisat yapım hizmeti alması veya sertifika sahibi olmayan firmalar tarafından yapılmış 

tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunması eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Yapım ve Hizmet 

Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) 

numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'nın 7 nci maddesine aykırı 

olduğu anlaşıldığından 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince Fersan 

Isıt. Soğ. Klm. Havl. San. / Hakan Çınar firmasına bundan böyle sertifikası bulunmayan şirketlerden iç tesisat yapım hizmeti 

almaması ve sertifika sahibi olmayan firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunmaması, 

hususunda ihtarda bulunulmasına, 

karar verilmiştir. “ 

şeklinde 01.06.2017 tarihli ve 7106-31 sayılı Kurul Kararı ihdas edilmiştir. Bu karar firmanın adres değişikliği yapması 

ve yeni adresine henüz taşınmamış olması 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, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava 

açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

7378/13/1-1 

————— 

Kurul’un 24/05/2017 tarihli ve 7094-11 sayılı kararı ile; 01.08.2011 tarih ve BAY/939-82/29823 sayılı istasyonlu 

bayilik lisansı kapsamında Yarma Kasabası Fatih Mah. (Konya-Karapınar Devlet Yolu 35. Km) (PAFTA: 34 ADA: 30 

PARSEL: 3222,3224) Karatay/KONYA adresinde faaliyet gösteren Harun Mehmet KUL’a Harun Mehmet KUL’a ait 

istasyonda 22/11/2011 tarihinde yapılan denetim sonucunda; istasyonda bulunan yer altı tankına akaryakıt ikmali yapan 33 E 

6078 plakalı tankerden ve ikmal yapılan tanktan alınan numunelere ilişkin ODTÜ PETROL ARAŞTIRMA MERKEZİ 

tarafından düzenlenen PAL-11-819-1637 ve PAL-11-819-1638 sayılı analiz raporlarına göre; tağşiş ve/veya hile amacıyla 

akaryakıta katılabilecek ürünlerin istasyonda bulundurmakla; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci 

fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği Harun 

Mehmet KUL’a ait istasyonda 03/01/2012 tarihinde yapılan denetim sonucunda; istasyondan alınan motorin numunelerine 

ilişkin TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen 1220P0079001 ve 1220P0079002 sayılı analiz raporlarına göre; motorine yağ 

ve solventkarıştırılarak tağşiş etmekle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile 

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine, ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere 

aykırı akaryakıt ikmali ile, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci 

maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 



üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı hareket ettiği,Harun Mehmet KUL’a ait 

istasyonda 06/06/2012 tarihinde yapılan denetim sonucunda; istasyondan alınan motorin numunelerine ilişkin TÜBİTAK 

MAM tarafından düzenlenen 1220P00615003 ve 1220P00615004 sayılı analiz raporlarına göre; motorine yağ ve 

White spirit karıştırılarak tağşiş etmekle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi 

ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine, ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik 

düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali ile, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) 

bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 

inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı hareket ettiği, Harun 

Mehmet KUL’a ait istasyonda 19/10/2012 tarihinde yapılan denetim sonucunda; istasyondan alınan numuneye ilişkin ODTÜ 

PETROL ARAŞTIRMA MERKEZİ tarafından düzenlenen PAL-12-777-1611 sayılı analiz raporuna göre; tağşiş ve/veya hile 

amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin istasyonda bulundurmakla; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci 

maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket 

ettiği anlaşıldığından Harun Mehmet KUL hakkında;    22/11/2011 tarihinde yapılan denetim sonucunda tağşiş ve/veya hile 

amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin istasyonda bulundurması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci 

fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi 

Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 147.933.-TL tutarında, 

03/01/2012 tarihinde yapılan denetim sonucunda; motorine yağ ve solvent karıştırılarak tağşiş etmesi ve ulusal marker seviyesi 

geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali sebebi ile 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının 

(a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 

2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 163.111.-TL tutarında, 06/06/2012 

tarihinde yapılan denetim sonucunda, motorine yağ ve White spirit karıştırılarak tağşiş etmesi ve ulusal marker seviyesi 

geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali sebebiyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının 

(a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 

2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 163.111.-TL 

tutarında, 19/10/2012 tarihinde yapılan denetim sonucunda 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) 

bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 

2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 163.111.-TL tutarında olmak üzere 

toplamda 637.266.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, belirlenen 637.266.-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 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 

21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine 

İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

7378/14/1-1 

————— 

Kurul, "Mahmutlu Mahallesi Kadirli Caddesi No: 413 Kozan/ADANA" adresinde mukim, 24/03/2005 tarihli ve 

BAY/467-318/10135 (lisansı 29/09/2011 tarihli ve 4535 sayılı Başkanlık Olur'u ile iptal edilmiştir.) sayılı bayilik lisansı sahibi 

Hilal Petrol Gübre Tarım Değirmen Gıda Otomotiv Nakliyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin akaryakıt 

istasyonunda 26/07/2007 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve 

ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi ve dağıtıcısı haricinde menşei belli olmayan akaryakıt ikmal etmesi 

nedeniyle hakkında 24/11/2009 tarihli ve 2322/8 sayılı Kurul Kararı ile uygulanan idari para cezasının Danıştay İdari Dava 

Daireleri Kurulu'nun E:2015/1004, K: 2015/2633 sayılı kararı “savunma istem yazısının usule aykırı olarak tebliğ edilmesi” 

gerekçesi çerçevesinde 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 Hilal Petrol Gübre Tarım Değirmen Gıda Otomotiv Nakliyat Taahhüt 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 17.03.2016 tarihli ve 6161-24 sayılı Kurul Kararı kapsamında hazırlanan 

15/04/2016 tarihli ve 585 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunmayı değerlendirmiş olup; süresinde savunma 

yapmayan Hilal Petrol Gübre Tarım Değirmen Gıda Otomotiv Nakliyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 

akaryakıt istasyonunda yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal 

etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) 

bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası uyarınca 120.000,- TL tutarında ayrıca dağıtıcısı dışında 

menşei belli olmayan akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 

uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca 70.000,-TL tutarında tutarındaolmak üzere toplam 190.000,-TL idari para cezası 

uygulanmasına karar vermiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 190.000,-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. 

7378/15/1-1 

————— 

İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi Hocalar Isı İnş. Kim. Teks. Turz. Dış Tic. Ltd. Şti. firması hakkında 

18.08.2016 tarihli ve 6444-44 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 28.09.2016 tarihli ve 

1503 sayılı Soruşturma Raporu Kurul'un 01.06.2017 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup, 

“Denetim Dairesi Başkanlığının 23/05/2017 tarihli ve 83632887-663.07-23356 sayılı müzekkeresi çerçevesinde; 

İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin lisanslı dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren İç 

Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Hocalar Isı İnş. Kim. Teks. Turz. Dış Tic. Ltd. Şti. firmasının yapım kapasitesinin 

üstünde iş alarak yapamadığı kısmı için sertifika sahibi olmayan firmalardan iç tesisat yapım hizmeti alması veya sertifika 

sahibi olmayan firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunması eyleminin 4646 sayılı Doğal 

Gaz Piyasası Kanunu’nun Yapım ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 

6 ncımaddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurulu Kararı'nın 7 nci maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, 18.08.2016 tarihli ve 6444-44 sayılı Kurul 

Kararı uyarınca Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi gereği hazırlanan 28.09.2016 tarihli ve 1503 sayılı Soruşturma Raporu, Doğal 

Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı’nın ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşleri Kurulca değerlendirilmiş olup; 

Hocalar Isı İnş. Kim. Teks. Turz. Dış Tic. Ltd. Şti. firmasının yapım kapasitesinin üstünde iş alarak yapamadığı kısmı 

için sertifika sahibi olmayan firmalardan iç tesisat yapım hizmeti alması veya sertifika sahibi olmayan firmalar tarafından 

yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunması eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Yapım 

ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin 

(5) numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'nın 7 nci maddesine aykırı 

olduğu anlaşıldığından 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince Hocalar Isı 

İnş. Kim. Teks. Turz. Dış Tic. Ltd. Şti. firmasına bundan böyle sertifikası bulunmayan şirketlerden iç tesisat yapım hizmeti 

almaması ve sertifika sahibi olmayan firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunmaması, 

hususunda ihtarda bulunulmasına, 

karar verilmiştir.“ 

şeklinde 01.06.2017 tarihli ve 7106-38 sayılı Kurul Kararı ihdas edilmiştir. Bu karar firmanın adres değişikliği yapması 

ve yeni adresine henüz taşınmamış olması 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, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava 

açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

7378/16/1-1 

————— 

İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi Huzur Müh. San. Tic. / Cengiz Öz firması hakkında 18.08.2016 tarihli ve 

6444-13 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 28.09.2016 tarihli ve 1494 sayılı 

Soruşturma Raporu Kurul'un 01.06.2017 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup, 

“Denetim Dairesi Başkanlığının 23/05/2017 tarihli ve 83632887-663.07-23356 sayılı müzekkeresi çerçevesinde; 

İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin lisanslı dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren İç 

Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Huzur Müh. San. Tic. / Cengiz Öz firmasının yapım kapasitesinin üstünde iş alarak 

yapamadığı kısmı için sertifika sahibi olmayan firmalardan iç tesisat yapım hizmeti alması veya sertifika sahibi olmayan 

firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunması eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası 

Kanunu’nun Yapım ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 6 ncı maddesinin birinci 

fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'nın 

7 nci maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, 18.08.2016 tarihli ve 6444-13 sayılı Kurul Kararı uyarınca Doğal Gaz 

Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 15 inci maddesi gereği hazırlanan 28.09.2016 tarihli ve 1494 sayılı Soruşturma Raporu, Doğal Gaz Piyasası 

Dairesi Başkanlığı’nın ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşleri Kurulca değerlendirilmiş olup; 

Huzur Müh. San. Tic. / Cengiz Öz firmasının yapım kapasitesinin üstünde iş alarak yapamadığı kısmı için sertifika 

sahibi olmayan firmalardan iç tesisat yapım hizmeti alması veya sertifika sahibi olmayan firmalar tarafından yapılmış tesisatları 

kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunması eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Yapım ve Hizmet 



Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) 

numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'nın 7 nci maddesine aykırı 

olduğu anlaşıldığından 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince Huzur Müh. 

San. Tic. / Cengiz Öz firmasına bundan böyle sertifikası bulunmayan şirketlerden iç tesisat yapım hizmeti almaması ve sertifika 

sahibi olmayan firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunmaması, 

hususunda ihtarda bulunulmasına, 

karar verilmiştir.“ 

şeklinde 01.06.2017 tarihli ve 7106-27 sayılı Kurul Kararı ihdas edilmiştir. Bu karar firmanın adres değişikliği yapması 

ve yeni adresine henüz taşınmamış olması 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, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava 

açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

7378/17/1-1 

————— 

30/06/2017 tarihli ve 28857 sayılı Başkanlık Oluru ile 20.09.2012 tarihli ve DAĞ/4030-1/31527 sayılı dağıtıcı lisansı 

sahibi Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi’nin bayisi 13.12.2012 tarihli ve BAY/939-82/31889 sayılı bayilik 

lisansı sahibi Adapark Akaryakıt Lpg Gıda İnşaat Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda, 

a) 26.12.2014 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere bayisinin otomasyon sistemine müdahale etmesi, 

istasyon otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmasını engelleyecek müdahalelere karşı gerekli tedbirlerin alınmaması ve bayide 

tespit edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin altıncı 

fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 4 üncü maddesinin (1) inci fıkrasının (b) bendine ve 5 inci maddesinin 8 inci, 11 

inci bendine, yürürlükteki 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına, 5 inci maddesinin (1) inci fıkrasının (a), (b), (c) bendine, 

6 ncımaddenin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı hareket ettiği, 

b) 03.03.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere bayisinin otomasyon sisteminin çalışmaması ve 

otomasyon sistemine müdahale etmesi, istasyon otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmasını engelleyecek müdahalelere karşı 

gerekli tedbirlerin alınmaması ve bayide tespit edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 4 üncü maddesinin (1) inci fıkrasının (b) 

bendine ve 5 inci maddesinin 8 inci, 11 inci bendine, yürürlükteki 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına, 5 inci maddesinin (1) 

inci fıkrasının (a), (b), (c) bendine, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) 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 Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim 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 ihbar edilmesi ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma 

sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 05/07/2017 tarihli ve 776 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. 

7378/18/1-1 

————— 

İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi İstem Tes. İnş. Nak. Tem. Teks. Medk. Tic. Ve San. Ltd. Şti. firması 

hakkında 18.08.2016 tarihli ve 6444-33 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 29.09.2016 

tarihli ve 1533 sayılı Soruşturma Raporu Kurul'un 01.06.2017 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup, 

“Denetim Dairesi Başkanlığının 23/05/2017 tarihli ve 83632887-663.07-23356 sayılı müzekkeresi çerçevesinde; 

İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin lisanslı dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren İç 

Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi İstem Tes. İnş. Nak. Tem. Teks. Medk. Tic. Ve San. Ltd. Şti. firmasının yapım 

kapasitesinin üstünde iş alarak sertifikası bulunmayan firmalardan hizmet alması eyleminin yapım kapasitesinin üstünde iş 

alarak yapamadığı kısmı için sertifika sahibi olmayan firmalardan iç tesisat yapım hizmeti alması veya sertifika sahibi olmayan 

firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunması eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası 

Kanunu’nun Yapım ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 6 ncı maddesinin birinci 

fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'nın 

7 nci maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, 18.08.2016 tarihli ve 6444-33 sayılı Kurul Kararı uyarınca Doğal Gaz 

Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 15 inci maddesi gereği hazırlanan 29.09.2016 tarihli ve 1533 sayılı Soruşturma Raporu, Doğal Gaz Dairesi 

Başkanlığı’nın ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşleri Kurulca değerlendirilmiş olup; 



İstem Tes. İnş. Nak. Tem. Teks. Medk. Tic. Ve San. Ltd. Şti. firmasının 29.09.2016 tarihli ve 1533 sayılı soruşturma 

raporuna konu eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Yapım ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin 

birinci ve dördüncü fıkrasına, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 

652 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'nın 7 nci maddesine aykırılık teşkil etmediği anlaşıldığından hakkında 

açılan soruşturmanın sona erdirilmesine 

karar verilmiştir.“ 

şeklinde 01.06.2017 tarihli ve 7106-50 sayılı Kurul Kararı ihdas edilmiştir. Bu karar firmanın adres değişikliği yapması 

ve yeni adresine henüz taşınmamış olması 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, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava 

açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

7378/19/1-1 

————— 

İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi Kazova Turz. Nakl. Gıd. İnş. D.Gaz San. Ve Tic. Ltd. Şti. firması hakkında 

18.08.2016 tarihli ve 6444-38 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 28.09.2016 tarihli ve 

1509 sayılı Soruşturma Raporu Kurul'un 01.06.2017 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup, 

“Denetim Dairesi Başkanlığının 23/05/2017 tarihli ve 83632887-663.07-23356 sayılı müzekkeresi çerçevesinde; 

İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin lisanslı dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren İç 

Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Kazova Turz. Nakl. Gıd. İnş. D.Gaz San. Ve Tic. Ltd. Şti. firmasının yapım 

kapasitesinin üstünde iş alarak yapamadığı kısmı için sertifika sahibi olmayan firmalardan iç tesisat yapım hizmeti alması veya 

sertifika sahibi olmayan firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunması eyleminin 4646 

sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Yapım ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 

6 ncımaddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurulu Kararı'nın 7 nci maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, 18.08.2016 tarihli ve 6444-38 sayılı Kurul 

Kararı uyarınca Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi gereği hazırlanan 28.09.2016 tarihli ve 1509 sayılı Soruşturma Raporu, Doğal 

Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı’nın ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşleri Kurulca değerlendirilmiş olup; 

Kazova Turz. Nakl. Gıd. İnş. D.Gaz San. Ve Tic. Ltd. Şti. firmasının yapım kapasitesinin üstünde iş alarak yapamadığı 

kısmı için sertifika sahibi olmayan firmalardan iç tesisat yapım hizmeti alması veya sertifika sahibi olmayan firmalar tarafından 

yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunması eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Yapım 

ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin 

(5) numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'nın 7 ncimaddesine aykırı 

olduğu anlaşıldığından 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası 

gereğince Kazova Turz. Nakl. Gıd. İnş. D.Gaz San. Ve Tic. Ltd. Şti. firmasına bundan böyle sertifikası bulunmayan 

şirketlerden iç tesisat yapım hizmeti almaması ve sertifika sahibi olmayan firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi yapımı 

gibi dağıtım şirketine sunmaması, 

hususunda ihtarda bulunulmasına, 

karar verilmiştir.“ 

şeklinde 01.06.2017 tarihli ve 7106-36 sayılı Kurul Kararı ihdas edilmiştir. Bu karar firmanın adres değişikliği yapması 

ve yeni adresine henüz taşınmamış olması 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, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava 

açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

7378/20/1-1 

————— 

Kurul, 24/05/2017 tarihli ve 7076-32 sayılı Kararı ile “Kurtuluş Mahallesi D-750 Cad. No:213 Pozantı/ADANA” 

adresinde mukim, BAY/939-82/32337 (lisansı 05.02.2015 tarih ve 4671 sayılı karar ile sonlandırılmıştır.) sayılı bayilik lisansı 

sahibi Kenan ÇİFTÇİ’nin akaryakıt istasyonunda 06.09.2014 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, ilgili lisans 

sahibinin akaryakıt istasyonunda otomasyon sistemine bağlı olmayan, vaziyet planında yer almayan gizli tank bulundurması 

ve gizli düzenek tertip etmesi, akaryakıt istasyonunda petrol türevi organik sıvı ve bitkisel yağ karışımından oluşan ve akaryakıt 

tanımına uymayan ürün ikmal etmesi 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 Kenan ÇİFTÇİ nezdinde 22.02.2017 tarihli ve 8735 sayılı Başkanlık Oluru 

kapsamında hazırlanan 07/03/2017 tarihli ve 330 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunmayı değerlendirmiş olup; 

süresinde savunma yapmayan Kenan ÇİFTÇİ hakkında, akaryakıt istasyonunda otomasyon sistemine bağlı olmayan gizli tank 

ve gizli düzenek tertip etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) 

bendinin (2) numaralı alt bendi ile "Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para 



Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince belirlenen 1.039.300,-TL tutarında ayrıca akaryakıt istasyonunda petrol türevi 

organik sıvı ve bitkisel yağ karışımından oluşan ve akaryakıt tanımına uymayan ürün ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (d) bendi ile 

"Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümleri 

gereğince belirlenen 176.681,-TL tutarında olmak üzere toplamda 1.215.981,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına ve 

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından olması sebebiyle bu fiiller 

için verilen idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulması halinde 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası 

uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağına karar vermiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 1.215.981,-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. 

7378/21/1-1 

————— 

Kurul, 24/05/2017 tarihli ve 7076-31 sayılı Kararı ile “Kurtuluş Mahallesi D-750 Cad. No:213 Pozantı/ADANA” 

adresinde mukim, BAY/939-82/32337 (lisansı 05.02.2015 tarih ve 4671 sayılı karar ile sonlandırılmıştır.) sayılı bayilik lisansı 

sahibi Kenan ÇİFTÇİ’nin akaryakıt istasyonunda 21.04.2014 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, ilgili lisans 

sahibinin akaryakıt istasyonunda otomasyon sistemine müdahale etmesi ve otomasyon sisteminin çalışmaması, dağıtıcısı 

dışında akaryakıt ikmal etmesi 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 Kenan ÇİFTÇİ nezdinde 22.02.2017 tarihli ve 8735 sayılı Başkanlık Oluru 

kapsamında hazırlanan 07/03/2017 tarihli ve 330 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunmayı değerlendirmiş olup; 

süresinde savunma yapmayan Kenan ÇİFTÇİ hakkında, akaryakıt istasyonunda otomasyon sistemine müdahale etmesi ve 

otomasyon sisteminin çalışmaması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu 

maddesinin yedinci fıkrası ile "Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 

Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince belirlenen 72.751,-TL tutarında ayrıca dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi 

nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ile "Petrol 

Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümleri 

gereğince belirlenen 72.751,-TL tutarında olmak üzere toplam 145.502,-TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 145.502,-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. 

7378/22/1-1 

————— 

Kurul, 24/05/2017 tarihli ve 7076-33 sayılı Kararı ile “Kurtuluş Mahallesi D-750 Cad. No:213 Pozantı/ADANA” 

adresinde mukim, BAY/939-82/32337 (lisansı 05.02.2015 tarih ve 4671 sayılı karar ile sonlandırılmıştır.) sayılı bayilik lisansı 

sahibi Keanan ÇİFTÇİ’nin akaryakıt istasyonunda 06.09.2014 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, ilgili lisans 

sahibinin akaryakıt istasyonunda otomasyon sistemine müdahale etmesi ve otomasyon sisteminin çalışmaması 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 Kenan 

ÇİFTÇİ nezdinde 22.02.2017 tarihli ve 8735 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında hazırlanan 07/03/2017 tarihli ve 330 sayılı 

Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunmayı değerlendirmiş olup; süresinde savunma yapmayan Kenan ÇİFTÇİ hakkında, 

akaryakıt istasyonunda otomasyon sistemine müdahale etmesi ve otomasyon sisteminin çalışmaması nedeniyle 5015 sayılı 

Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ile "Petrol Piyasası Kanununun 19 



uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince belirlenen 72.751,- 

TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 72.751,- 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. 

7378/23/1-1 

————— 

Kurul, 24/05/2017 tarihli ve 7076-35 sayılı Kararı ile DAĞ/4385-1/32551 (lisansı 31.10.2014 tarih ve 5287-74 sayılı 

Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.) sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Krn Enerji Petrol İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin 

bayisi BAY/939-82/32337 sayılı bayilik lisansı sahibi Kenan ÇİFTÇİ’nin akaryakıt istasyonunda 06.09.2014 tarihinde yapılan 

denetimde tespit edildiği üzere, söz konusu bayisinin otomasyon sistemine müdahale etmesi, bayisinin otomasyon sisteminin 

çalışmaması, otomasyon sistemindeki arızanın giderilmemesi ve Kuruma aykırılıkların bildirilmemesi 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 Krn Enerji 

Petrol İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 22.02.2017 tarihli ve 8735 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında 

hazırlanan 07/03/2017 tarihli ve 330 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunmayı değerlendirmiş olup; süresinde 

savunma yapmayan Krn Enerji Petrol İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, bayisinin akaryakıt istasyonunda 

otomasyon sistemine bağlı olmayan gizli tank ve gizli düzenek tertip etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 

19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile "Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında 

Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince belirlenen 259.825,-TL tutarında ayrıca bayisinin 

otomasyon sistemine müdahale etmesi, bayisinin otomasyon sisteminin çalışmaması, otomasyon sistemindeki arızanın 

giderilmemesi ve Kuruma aykırılıkların bildirilmemesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının 

(c) bendinin (3) numaralı alt bendi ile “5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında 

Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca belirlenen 883.405,-TL tutarında olmak üzere toplamda 

1.143.230,-TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 1.143.230,-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. 

7378/24/1-1 

————— 

Kurul, 24/05/2017 tarihli ve 7076-34 sayılı Kararı ile DAĞ/4385-1/32551 (lisansı 31.10.2014 tarih ve 5287-74 sayılı 

Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.) sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Krn Enerji Petrol İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin 

bayisi BAY/939-82/32337 sayılı bayilik lisansı sahibi Kenan ÇİFTÇİ’nin akaryakıt istasyonunda 21.04.2014 tarihinde yapılan 

denetimde tespit edildiği üzere, söz konusu bayisinin otomasyon sistemine müdahale etmesi, bayisinin otomasyon sisteminin 

çalışmaması, otomasyon sistemindeki arızanın giderilmemesi ve Kuruma aykırılıkların bildirilmemesi 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 Krn Enerji 

Petrol İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 22.02.2017 tarihli ve 8735 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında 

hazırlanan 07/03/2017 tarihli ve 330 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunmayı değerlendirmiş olup; süresinde 

savunma yapmayan Krn Enerji Petrol İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, bayisinin otomasyon sistemine 

müdahale etmesi, bayisinin otomasyon sisteminin çalışmaması, otomasyon sistemindeki arızanın giderilmemesi ve Kuruma 

aykırılıkların bildirilmemesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) nolu alt bendi 



ile “5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında 

Tebliğ” hükümleri uyarınca belirlenen 883.405,-TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 883.405,-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. 

7378/25/1-1 

————— 

İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi MTK Yapı / Metin Cem Terzi ve Ortağı firması hakkında 18.08.2016 tarihli 

ve 6444-8 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 27.09.2016 tarihli ve 1469 sayılı 

Soruşturma Raporu Kurul'un 01.06.2017 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup, 

“Denetim Dairesi Başkanlığının 23/05/2017 tarihli ve 83632887-663.07-23356 sayılı müzekkeresi çerçevesinde; 

İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin lisanslı dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren İç 

Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Mtk Yapı / Metin Cem Terzi ve Ortağı firmasının yapım kapasitesinin üstünde iş 

alarak sertifikası bulunmayan firmalardan hizmet alması eyleminin yapım kapasitesinin üstünde iş alarak yapamadığı kısmı 

için sertifika sahibi olmayan firmalardan iç tesisat yapım hizmeti alması veya sertifika sahibi olmayan firmalar tarafından 

yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunması eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Yapım 

ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin 

(5) numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'nın 7 nci maddesine 

aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, 18.08.2016 tarihli ve 6444-8 sayılı Kurul Kararı uyarınca Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak 

Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi 

gereği hazırlanan 27.09.2016 tarihli ve 1469 sayılı Soruşturma Raporu, Doğal Gaz Dairesi Başkanlığı’nın ve Denetim Dairesi 

Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşleri Kurulca değerlendirilmiş olup; 

Mtk Yapı / Metin Cem Terzi ve Ortağı firmasının 27.09.2016 tarihli ve 1469 sayılı soruşturma raporuna konu eyleminin 

4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Yapım ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü 

fıkrasına, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'nın 7 nci maddesine aykırılık teşkil etmediği anlaşıldığından hakkında açılan soruşturmanın 

sona erdirilmesine 

karar verilmiştir.“ 

şeklinde 01.06.2017 tarihli ve 7106-46 sayılı Kurul Kararı ihdas edilmiştir. Bu karar firmanın adres değişikliği yapması 

ve yeni adresine henüz taşınmamış olması 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, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava 

açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

7378/26/1-1 

————— 

İst.Yolu Üzeri 10.Km Karaçay Yavşanlık Mevkii 0/0 Osmancık ÇORUM adresinde faaliyette bulunmak üzere 

03.06.2013 tarihli ve LPG-BAY/941-54/13904 sayılı otogaz bayilik lisansı sahibi Osmanlılar Akaryakıt Ve Ürünleri İnşaat 

Turizm Ticaret Sanayi Limited Şirketi’ne ait tesiste 13.08.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, mevzuatta 

belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmaması nedeniyle, 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 ve 10/05/2017 tarih ve 21650 sayılı Başkanlık 

Olur’u uyarınca uyarınca yapılan soruşturma sonucunda tanzim edilen 25/05/2017-665 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. 

7378/27/1-1 

————— 

03.08.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere “Tayakadın Köyü Köy Sokağı No: 439 Merkez Edirne” 

adresinde 22.03.2013 tarih ve BAY/939-82/32343 numaralı akaryakıt bayilik lisansı (istasyonlu) kapsamında faaliyet gösteren 

Özgüven Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi akaryakıt istasyonda vaziyet planına dahil olmayan 2 adet akaryakıt 

tankı bulundurması nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma sonucunda düzenlenen 10.03.2017 tarih ve 350 sayılı Soruşturma 

Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’ e gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiş, bunun üzerine 24 Nisan 2017 tarih 

ve 30047 sayılı Resmi Gazetede yazılı savunma yapması hususu ilanen tebliğ edilmesine rağmen yasal süre içerisinde yazılı 

savunma yapmaması üzerine soruşturma konusu husus tekrar Kurul gündemine intikal ettirilmiş olup, konuyu değerlendiren 

Kurul 29.06.2017 tarih ve 7164-4 sayılı Kararı ile Özgüven Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 80.106- 

TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 80.106- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler 

Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar 

Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 

2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan 

tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz 

konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde 

%25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan 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. 

7378/28/1-1 

————— 

İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi Pomtes Mekn. Tes. İnş. Pompa San. Tic. Ltd. Şti. firması hakkında 

18.08.2016 tarihli ve 6444-47 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 28.09.2016 tarihli ve 

1516 sayılı Soruşturma Raporu Kurul'un 01.06.2017 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup, 

“Denetim Dairesi Başkanlığının 23/05/2017 tarihli ve 83632887-663.07-23356 sayılı müzekkeresi çerçevesinde; 

İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin lisanslı dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren İç 

Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Pomtes Mekn. Tes. İnş. Pompa San. Tic. Ltd. Şti. firmasının yapım kapasitesinin 

üstünde iş alarak yapamadığı kısmı için sertifika sahibi olmayan firmalardan iç tesisat yapım hizmeti alması veya sertifika 

sahibi olmayan firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunması eyleminin 4646 sayılı Doğal 

Gaz Piyasası Kanunu’nun Yapım ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 

6 ncımaddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurulu Kararı'nın 7 nci maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, 18.08.2016 tarihli ve 6444-47 sayılı Kurul 

Kararı uyarınca Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi gereği hazırlanan 28.09.2016 tarihli ve 1516 sayılı Soruşturma Raporu, Doğal 

Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı’nın ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşleri Kurulca değerlendirilmiş olup; 

Pomtes Mekn. Tes. İnş. Pompa San. Tic. Ltd. Şti. firmasının yapım kapasitesinin üstünde iş alarak yapamadığı kısmı 

için sertifika sahibi olmayan firmalardan iç tesisat yapım hizmeti alması veya sertifika sahibi olmayan firmalar tarafından 

yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunması eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Yapım 

ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin 

(5) numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'nın 7 nci maddesine aykırı 

olduğu anlaşıldığından 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası 

gereğince Pomtes Mekn. Tes. İnş. Pompa San. Tic. Ltd. Şti. firmasına bundan böyle sertifikası bulunmayan şirketlerden iç 

tesisat yapım hizmeti almaması ve sertifika sahibi olmayan firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım 

şirketine sunmaması, 

hususunda ihtarda bulunulmasına, 

karar verilmiştir.“ 

şeklinde 01.06.2017 tarihli ve 7106-39 sayılı Kurul Kararı ihdas edilmiştir. Bu karar firmanın adres değişikliği yapması 

ve yeni adresine henüz taşınmamış olması 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, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava 

açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

7378/29/1-1 

————— 



İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi Sevim Mühendislik ve D.Gaz Sist. / Vedat Küçük firması hakkında 

18.08.2016 tarihli ve 6444-3 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 27.09.2016 tarihli ve 

1466 sayılı Soruşturma Raporu Kurul'un 01.06.2017 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup, 

“Denetim Dairesi Başkanlığının 23/05/2017 tarihli ve 83632887-663.07-23356 sayılı müzekkeresi çerçevesinde; 

İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin lisanslı dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren İç 

Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Sevim Mühendislik ve D.Gaz Sist. / Vedat Küçük firmasının yapım kapasitesinin 

üstünde iş alarak yapamadığı kısmı için sertifika sahibi olmayan firmalardan iç tesisat yapım hizmeti alması veya sertifika 

sahibi olmayan firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunması eyleminin 4646 sayılı Doğal 

Gaz Piyasası Kanunu’nun Yapım ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 

6 ncımaddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurulu Kararı'nın 7 nci maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, 18.08.2016 tarihli ve 6444-3 sayılı Kurul 

Kararı uyarınca Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi gereği hazırlanan 27.09.2016 tarihli ve 1466 sayılı Soruşturma Raporu, Doğal 

Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı’nın ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşleri Kurulca değerlendirilmiş olup; 

Sevim Mühendislik ve D.Gaz Sist. / Vedat Küçük firmasının yapım kapasitesinin üstünde iş alarak yapamadığı kısmı 

için sertifika sahibi olmayan firmalardan iç tesisat yapım hizmeti alması veya sertifika sahibi olmayan firmalar tarafından 

yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunması eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Yapım 

ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin 

(5) numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'nın 7 nci maddesine aykırı 

olduğu anlaşıldığından 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince Sevim 

Mühendislik ve D.Gaz Sist. / Vedat Küçük firmasına bundan böyle sertifikası bulunmayan şirketlerden iç tesisat yapım hizmeti 

almaması ve sertifika sahibi olmayan firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunmaması, 

hususunda ihtarda bulunulmasına, 

karar verilmiştir.“ 

şeklinde 01.06.2017 tarihli ve 7106-22 sayılı Kurul Kararı ihdas edilmiştir. Bu karar firmanın adres değişikliği yapması 

ve yeni adresine henüz taşınmamış olması 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, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava 

açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

7378/30/1-1 

————— 

DAĞ/2559-7/27698 numaralı dağıtıcı lisansı kapsamında faaliyet gösteren Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve 

Dağıtım Anonim Şirketi’nin (Şirket) 12.08.2011 tarih ve BAY/939-82/29887 numaralı bayilik lisansı kapsamında faaliyet 

gösteren bayisi Grup AZG Petrol Tarım Kimya Ürünleri ve Madeni Yağ Üretim Pazarlama İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda bulunan 2 numaralı yer altı tankını istasyon otomasyon sistemine bağlamaması, 

istasyon otomasyon sisteminin fiilen faaliyete geçirmemesi ve otomasyon sisteminin sağlıklı çalışıp çalışmadığının tespitini 

yapmaması nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma sonucunda düzenlenen 09.12.2016 tarih ve 1880 sayılı Soruşturma 

Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’ in bilinen en son adresi olan “Mücahitler Mahallesi 9 Nolu Cadde Mehmet 

Karagülle İş Merkezi Kat:10 Daire:93 Şehitkamil/GAZİANTEP” adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiş, bunun 

üzerine 11 Ocak 2017 tarih ve 29945 sayılı Resmi Gazetede yazılı savunma yapması hususu ilanen tebliğ edilmesine rağmen 

yasal süre içerisinde yazılı savunma yapmaması üzerine soruşturma konusu husus tekrar Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 

(Kurul) gündemine intikal ettirilmiş olup, konuyu değerlendiren Kurul 08.06.2017 tarih ve 7121/34 sayılı Kararı 

ile Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Dağıtım Anonim Şirketi hakkında 1.555.221- TL tutarında idari para cezası 

uygulanmasına karar vermiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 1.555.221- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler 

Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar 

Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 

2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan 

tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz 

konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde 

%25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan 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. 

7378/31/1-1 

————— 



BAY/939-82/30727 sayılı istasyonlu bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Yusufcan Kimya Petrol Ve Petrol Ürünleri 

Nakliyat İnşaat Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketinin, 06/01/2014 tarihli denetime konu olan akaryakıt harici petrol ürününü 

ticari faaliyete konu 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 hükümleri uyarınca adı geçen tüzel 

kişi hakkında 01/12/2016 tarih ve 6635-10 sayılı Kurul kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 

13/12/2016 tarih ve 1914 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş 

olup, 

 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/05/2017 tarih ve 7083-25 sayılı kararı ile “ BAY/939-82/30727 sayılı 

istasyonlu bayilik lisansı sahibi Yusufcan Kimya Petrol Ve Petrol Ürünleri Nakliyat İnşaat Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi 

hakkında; 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (f) 

bendi ve 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca 72.751,-TL tutarında idari para cezası 

uygulanmasına," karar verilmiştir. 

Bahse konu ceza tebligatı usulüne uygun olarak 05/06/2017 tarih ve 27313 sayılı tebligat yazımızla Ticaret Sicilinde 

kayıtlı olan; Adalet Mahallesi İslam Kerimov Caddesi No:2 D: 106 Gürel İş Merkezi Bayraklı-İZMİR adresine gönderilmesine 

rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 72.751,-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 Türkiye 

Vakıflar Bankası T.A.O.(VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait 

TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü 

fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de 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. 

7378/32/1-1 

 


