
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 08.11.2018 tarihli ve 8171-60 sayılı kararı ile, 

LPG-BAY/941-54/15758 sayılı lisans sahibi Yazıpınar Mahallesi Şehit Ercan Caddesi No:10 ( 

Ada: - , Pafta:1 , Parsel:550 ) Gölyaka-Düzce adresinde mukim Alım-Tur Turizm Nakliye İnşaat 

Gıda Tarım Emlak Tekstil Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 

28.07.2015 tarihinde yapılan denetimde istasyonda LPG tüp dolumuna yarayan aparat/teçhizat 

bulundurulması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 419.205,-TL 

tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı 

geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle 

Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 419.205,-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 5001 5800 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 edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 28/11/2018 tarihli toplantısında, 

“Denetim Dairesi Başkanlığı’nın 26/11/2018 tarihli ve 83632887-663.07-53304 sayılı 

Başkanlık Makamına müzekkeresi çerçevesinde; Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığının 

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 Görünen Mühendislik / Hikmetyar Görünen 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) alt 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 nci maddesi gereği hazırlanan 12.12.2017 

tarihli ve 1627 sayılı Soruşturma Raporu, Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığının ve Denetim 

Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşleri Kurulca değerlendirilmiş olup; 

Görünen Mühendislik / Hikmetyar Görünen firmasının 12.12.2017 tarihli ve 1627 sayılı 

soruşturma raporuna konu eyleminin Doğal Gaz Piyasası ilgili mevzuatına aykırılık teşkil 

etmediği anlaşıldığından hakkında açılan soruşturmanın sonlandırılmasına karar verilmiştir.” 

Şeklindeki 28/11/2018 tarih ve 8213-4 sayılı Kurul Kararı ihdas edilmiştir. 

Bu karar firmanın adresinden açık adres bırakmadan ayrılmış olması ve yeni adresinin 

bilinmemesi nedeniyle tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 10 uncu 

maddesi uyarınca söz konusu Karar’ın tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde firmanın söz 

konusu Karar aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının bulunduğu hususu 7201 

sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 2449/2/1-1 


