
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 17/01/2019 tarihli ve 8384-5 sayılı Kararı ile; 

Aksa Gaz Dağıtım A.Ş. dağıtım bölgesinde İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası ile faaliyet 

gösteren halihazırda vizesiz 4660729202 Vergi Kimlik Numaralı Isıkent İnşaat İklimlendirme 

Doğalgaz Tesisat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasının; sertifikasız firma tarafından 

gerçekleştirilen iş tesisat imalatını ilişkin proje onay ve işletmeye alma işlemlerini üstlenmesi 

ayrıca iç tesisat imalatı sırasında dağıtım şirketine ait servis hattının delinerek gazlı hatlara 
müdahale edilmesi eylemlerinin, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 5 inci maddesinin 4 

üncü fıkrasına, Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinin 23 üncü maddesi hükümlerine ve 

09/02/2006 tarih ve 652 sayılı Kurul Kararının 6 ncı ve 7 nci madde hükümlerine aykırılık teşkil 

etmesi nedeniyle 31/10/2017 tarihli ve 45731 sayılı Başkanlık Oluru ile açılan soruşturma 

kapsamında hazırlanan Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin 

görüşleri Kurulca değerlendirilmiş olup; 
a)  Isıkent İnşaat İklimlendirme Doğalgaz Tesisat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasının, 

sertifikasız firma tarafından gerçekleştirilen iş tesisat imalatını ilişkin proje onay ve işletmeye 

alma işlemlerini üstlenmesi ayrıca iç tesisat imalatı sırasında dağıtım şirketine ait servis hattının 

delinerek gazlı hatlara müdahale edilmesi eylemlerinin, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası 

Kanununun 5 inci maddesinin 4 üncü fıkrasına, Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinin 23 

üncü maddesi hükümlerine ve 09/02/2006 tarih ve 652 sayılı Kurul Kararının 6 ncı ve 7 nci 

madde hükümlerine aykırılık teşkil ettiği, 

b) Sertifika sahibinin faaliyet göstermekte olduğu ilgili dağıtım bölgesi içindeki iş yeri 

adresinin değişmesine rağmen Dağıtım şirketine bildirmemesinin Doğal Gaz Piyasası Sertifika 

Yönetmeliği’nin 24 üncü maddesi hükmüne aykırılık teşkil ettiği, 

c)  Savunma istem yazısı usulüne uygun olarak ilanen tebliğ edildiği halde savunma 

vermediği, 
anlaşıldığından, sertifika sahibi hakkında 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 

uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca, bundan böyle mevzuata uygun hareket etmesi 

hususunda ihtar edilmesine ve sertifika sahibinin, faaliyet göstermekte olduğu dağıtım bölgesi 

içindeki yeni adresinin 15 gün içerisinde Dağıtım şirketine ve Kuruma bildirmesine, Karar 

verilmiştir. 

4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 10 uncu maddesi uyarınca, söz konusu 
Kararın ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare 

Mahkemesinde dava açma hakkınız hususunda 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir. 1607/1/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Yapılan kontroller sırasında Huzur Doğalgaz-Ömer BOZYİĞİT firmasının proje onay 
başvuru sayılarının karşılaştırılması sonucunda sertifika sahibi olmayan firmaların 

gerçekleştirdikleri iç tesisat yapım faaliyetlerini üstlendiği tespit edilmiş olup konunun detaylı bir 

şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla, 06.09.2018 tarih 

ve 41388 sayılı Başkanlık Olur’u kapsamında Firma nezdinde doğrudan soruşturma açılmasına 

karar verilmiştir. Söz konusu Başkanlık Olur’u kapsamında yapılan soruşturma sonucu hazırlanan 

05.12.2018 tarih ve 1920 sayılı soruşturma raporunda Huzur Doğalgaz-Ömer BOZYİĞİT 
firmasının sertifika sahibi olmayan firmaların gerçekleştirdikleri iç tesisat yapım faaliyetlerini 

üstlenmesi eylemlerinin Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği’nin 23 üncü maddesi ile 

09/02/2006 tarihli ve 652 sayılı Kurul Kararı’nın 7 nci maddesi hükümlerine aykırılık teşkil ettiği 

netice ve kanaatine varılmıştır. 

Soruşturma sonucu hazırlanan 05.12.2018 tarih ve 1920 sayılı Soruşturma Raporu mezkur 

kişinin bilinen ve tespit edilen adreslerine tebliğ edilememiştir. Söz konusu raporda belirtilen 
hususlarla ilgili olarak Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi 

uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde 

Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate 

alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

 1607/2/1-1 



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul 10.01.2019 tarihli ve 8376-1 sayılı kararı ile; İTS 1051 numaralı "İç Tesisat ve 

Servis Hatları Sertifikası" sahibi Mehmet Akif Demir firmasının 04.10.2018 tarihli ve 8113-5 

sayılı Kurul kararıyla faaliyet göstermekte olduğu ilgili dağıtım bölgesi içindeki işyeri veya irtibat 

bürosu adresinin bildirilmesi ihtarına rağmen (05.12.2018 tarihinde Resmi gazetede ilanen tebliğ 

edilmiştir) ihtarın gereği yerine getirilmediği, Doğalgaz Dağıtım Şirketinin ve tebligat 

memurunun tespitlerinde sertifika sahibi tarafından bildirilen adreste başka bir firmanın faaliyet 

gösterdiği tespit edildiğinden Sertifikanın verilmesine esas şartlardan biri olan, faaliyet gösterilen 

ilgili dağıtım bölgesi içinde işyeri veya irtibat bürosunun bulunması şartının faaliyetin 

yürütülmesi sırasında ortadan kalktığı anlaşıldığından 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun 

9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi gereğince Mehmet Akif Demir firmasının İTS 1051 

numaralı İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikasının iptal edilmesine karar verilmiştir. 

4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 10 uncu maddesi uyarınca, söz konusu 

Kararın ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare 

Mahkemesinde dava açma hakkınız hususunda 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir.  1607/3/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İGDAŞ)’nin dağıtım bölgesinde iç 

tesisat ve servis hatları sertifikası alarak faaliyet göstermekte olan Sistem Mühendislik / Hasan 

Hüseyin Kutluer’in yapım kapasitesi üzerinde iş alarak yapamadığı kısmı için sertifika sahibi 

olmayan firmalardan iç tesisat yapım hizmeti alması nedeniyle 25.10.2017 tarihli ve 44909 sayılı 

Başkanlık Oluru kapsamında hazırlanan 12.12.2017 tarihli ve 1637 sayılı Soruşturma Raporu 

Kurul’un 07.12.2017 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup,  

“Denetim Dairesi Başkanlığının 06/11/2018 tarihli ve 8171-19 sayılı Başkanlık 

Makamına müzekkeresi çerçevesinde, Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı’nın 19.10.2017 

tarihli ve 44043 sayılı yazısında yer verilen tespitler uyarınca;  

İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin lisanslı dağıtım 

bölgesinde faaliyet gösteren İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Sistem Mühendislik / 

Hasan Hüseyin Kutluer 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 kendisi yapmış 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 6444-18 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 12.12.2017 tarihli ve 1637 sayılı Soruşturma Raporu, Doğal Gaz Piyasası Dairesi 

Başkanlığı’nın ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşleri Kurulca 

değerlendirilmiş olup; 

Sistem Mühendislik / Hasan Hüseyin Kutluer firmasının 12.12.2017 tarihli ve 1637 sayılı 

soruşturma raporuna konu eyleminin Doğal Gaz Piyasası ilgili mevzuatına aykırılık teşkil 

etmediği anlaşıldığından hakkında açılan soruşturmanın sonlandırılmasına karar 

verilmiştir.”şeklinde 08.11.2018 tarih ve 8171-19 sayılı Kurul Kararı ihdas edilmiştir. Bu karar 

firmanın adres değişikliği yapması ve yeni adresinin bilinmemesi nedeni ile tebliğ edilememesi 

nedeniyle söz konusu Kurul Kararı 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 1607/4/1-1 


