
 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

12031276 numaralı İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Hüsamettin Aydemir-

Konfor Sıhhi Tesisat Isıtma Ve İklim Firması (1100404312) tarafından işlenen dağıtım şirketinin 

proje onayı olmadan iç tesisat imalatı yapılması fiilinin doğal gaz piyasası ilgili mevzuatı 

hükümlerine aykırı olduğu değerlendirildiğinden, konunun ayrıntılı bir şekilde araştırılması ve 

ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla kişi hakkında açılan doğrudan soruşturma 

kapsamında hazırlanmış olan 30/06/2022 tarihli ve 1443 sayılı Soruşturma Raporu, yazılı 

savunma alınmak üzere kişinin bilinen/tespit edilen adresine gönderilmesine rağmen ilgili kişiye 

tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu Rapor’da belirtilen hususlarla ilgili olarak kişinin yapacağı yazılı savunmanın 

işbu ilanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerektiği 

ve süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 14541/1/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Haraççı Mahallesi Bayrak Caddesi No:2/A Arnavutköy/İstanbul adresinde 06.02.2014 ve 

DAĞ/4866-2/33818 sayılı lisans kapsamında faaliyet gösteren Kzmoil Akaryakıt Dağıtım 

Pazarlama İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’nin, 28.02.2018 tarihinde bayisinin otomasyon 

sistemine müdahalesine ilişkin aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı 

Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 

Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 19/A maddesi hükümleri uyarınca Kzmoil Akaryakıt Dağıtım Pazarlama 

İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi nezdinde 12.10.2022 tarihli ve 542961 sayılı Başkanlık Oluru 

kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 14.10.2022 tarihli ve 1622 sayılı Soruşturma Raporu, 

Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 

Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 

adresi olan Kavaklı İstiklal Mah. Kavaklı Cad. No:122/3 Silivri/İstanbul adresine gönderilmesine 

rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) 

gün içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 2078.Sok. No:4 Çankaya/Ankara adresindeki 

Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın 

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

 14541/2/1-1 


