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YÖNETMELİKLER

Bülent Ecevit Üniversitesinden:

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesinde

öğrenci kayıtları, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim-

öğretime, öğrenci kayıt ve kabulüne ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenen ve Dekan ta-

rafından görevlendirilen öğretim üyesini,
b) Dekan: Fakülte Dekanını,
c) Ders kurulu: I, II ve III üncü dönemlerde entegre sisteme göre bir arada öğretilmesi

kararlaştırılmış, farklı derslerden oluşan ders grubunu,
ç) Ders kurulu sınavı: Ders kurulu sonunda yapılan sınavı,
d) Dönem: En az otuziki haftalık zaman dilimini kapsayan bir ders yılını,
e) Eğitim Komisyonu: Fakültenin Eğitim Komisyonunu,
f) Fakülte: Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesini,
g) Fakülte Kurulu: 18/2/1982 tarihli ve 17609 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üni-

versitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde tanımlanan kurulu,
ğ) Fakülte Yönetim Kurulu: Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 10 uncu

maddesinde tanımlanan kurulu,
h) İntörnlük: VI ncı dönemdeki, klinik, poliklinik ve gerekli laboratuvar uygulamalarını

içeren stajlardan oluşan oniki aylık eğitim-öğretim sürecini,
ı) Kredi: Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde belirlenen ve program ba-

zında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı, ders saatlerinin yanı
sıra laboratuar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, sunum, sınava hazırlık, sınav,
staj, iş yeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı belirten öğrenci
iş yükünü; bir kredinin (AKTS) 30 saat öğrenci iş yüküne karşılık geldiğini,

i) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İl-
keleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerini,
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j) Rektör: Üniversite Rektörünü,
k) Seçmeli dersler: Senato tarafından onaylanan alan içi ve alan dışı derslerini,
l) Seçmeli staj: Altıncı dönemde, öğretim yılının başlangıcında akademik takvimde ilan

edilen seçmeli stajlar arasından öğrencinin kendi isteği doğrultusunda seçtiği stajı,
m) Senato: Üniversite Senatosunu,
n) Staj: IV, V ve VI ncı dönemlerde klinik bilimlere bağlı anabilim dallarında pratik ve

teorik olarak yapılan eğitim-öğretimi,
o) Staj sınavı: Staj sonunda yapılan sınavı,
ö) Üniversite: Bülent Ecevit Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kabul, Kayıt ve Yatay Geçişlere İlişkin Esaslar

Öğrenci kabul, kayıt
MADDE 5 – (1) Fakülteye Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince yerleştirilen öğ-

rencilerin kesin kayıtları, 2547 sayılı Kanun hükümleri ve Yükseköğretim Kurulunca belirlenen
ilkeler çerçevesinde yapılır. Üniversiteye kayıtla ilgili işlemler Öğrenci İşleri Daire Başkanlı-
ğınca yürütülür. Öğrenci katkı payları akademik takvimde öngörülen süreler içinde ödenir. Sü-
resi içinde katkı payını ödemeyen veya eksik ödeyenlerin ve mazeretleri Fakülte Yönetim Ku-
rulunca kabul edilmeyenlerin o dönem için kayıt veya kayıt yenileme işlemleri yapılmaz ve
bu kişiler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Öğrencilerin ilk kayıt işlemleri Rektörlükçe belirlenen ve ilan edilen tarihlerde, is-
tenen belgelerle birlikte yapılır. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği
kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına da-
yanılarak işlem yapılır. Süresi içinde kaydını yaptırmayan ve/veya istenen belgeleri süresi için-
de sağlayamayan öğrenciler kayıt haklarını kaybeder. Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da
yazılı beyanda bulunanların kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Kayıt yenileme
MADDE 6 – (1) Öğrenci her dönem başında akademik takvimde gösterilen süre içinde,

öğrenci katkı payını yatırdıktan sonra danışmanı gözetiminde ders programını yaparak kaydını
yeniler. Öğrenci, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti yoksa kaydını kendisi
yaptırır. Programını belirlenen tarihte yaptırmayan öğrenci, mazereti Fakülte Yönetim Kuru-
lunca kabul edildiği takdirde ders alma ve bırakma günlerinde program yaptırabilir. Ancak, bu
öğrenciler için geçen süre derse devamsızlık olarak sayılır.

(2) Süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrenci izleyen dönem başında kaydını yeniler.
Bu şekilde kaybedilen süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Kayıt yenileme işlemlerinin tü-
münden öğrenci sorumludur.

Üniversitelerden yatay geçiş
MADDE 7 – (1) Diğer üniversitelerden Fakülteye yatay geçiş işlemleri; 24/4/2010 ta-

rihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve
Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi
Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Yükseköğretim Kurulu ile
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Senato kararlarına göre yürütülür. Bu öğrencilerin intibakları Fakülte Yönetim Kurulu tarafın-
dan yapılır. Adayların yatay geçiş başvurularını akademik takvimde belirtilen süre içinde yap-
tırmaları gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Akademik Takvim ve Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Akademik takvim
MADDE 8 – (1) Eğitim-öğretim, Eğitim Komisyonunca önerilen, Fakülte Kurulunda

kabul edilen ve Senatoda onaylanan akademik takvime göre yürütülür.
Eğitim ve öğretimin aşamaları
MADDE 9 – (1) Fakültede eğitim ve öğretim aşamalarına ilişkin esaslar aşağıda belir-

tilmiştir:
a) Tıp Doktorluğu eğitim ve öğretim süresi altı dönemdir. Birbirini izleyen üç devreden

oluşur. Bu devreler şunlardır;
1) Temel Tıp Bilimleri: Dönem I, Dönem II ve Dönem III,
2) Klinik Tıp Bilimleri: Klinik, poliklinik gibi uygulamalı alanları ve laboratuvar ça-

lışmalarını içeren Dönem IV ve Dönem V,
3) İntörnlük: Klinik, poliklinik ve laboratuvar çalışmalarını içine alan, teorik ve pratik

eğitimin yapıldığı oniki aylık bir süreyi kapsayan Dönem VI.
b) Fakültede dönem geçme esası uygulanır. Akademik eğitimin her bir yılının başarılmış

olması bir sonraki yılın ön şartıdır. Bu nedenle ön koşullu olmayan ortak zorunlu dersler ve
seçmeli dersler dışında bir dönemin bütün dersleri ve uygulamaları, stajları başarılmadan bir
üst döneme geçilemez. Öğrenci seçmeli ve ortak zorunlu derslerini başarıyla tamamlamadan
Dönem VI’ ya geçemez.

c) Eğitim ve öğretim programının tamamlanma süresinin değerlendirilmesinde 2547
sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır. Normal süresi içerisinde mezun olama-
yanlar 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğ-
renci katkı payını ödemek koşuluyla öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu du-
rumda ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın
öğrencilik statüleri devam eder.

Eğitim-öğretimin düzenlenmesi ve eğitim komisyonu
MADDE 10 – (1) Eğitim ve öğretim, Dekan tarafından görevlendirilen Eğitim Komis-

yonu tarafından düzenlenir.
(2) Eğitim Komisyonu; tıp eğitiminin amacı, hedefleri, planlanması, uygulanması ve

geliştirilmesi konularında rapor ve öneriler hazırlar. Öğretim üyeleri ve öğrencilerden alınan
geri bildirimleri değerlendirerek Fakülte Kuruluna önerilerini sunar. Eğitim-öğretimin Fakülte
Kurulunda kararlaştırılan esaslara ve akademik takvime dayalı olarak düzenli, derslerin bir-
birleriyle uyumlu bir şekilde yürümesini sağlar. Ders verecek öğretim elemanlarını ve ders ku-
rulu sorumlularını Fakülte Yönetim Kuruluna önerir. Eğitim Komisyonu gerekli durumlarda
başkanın çağrısı üzerine toplanır. Eğitim Komisyonunun toplantı ve karar nisabında 2547 sayılı
Kanunun 61 inci maddesi hükümleri uygulanır. Eğitim Komisyonu, Fakültenin birimleri, diğer
komisyonları ve koordinatörlükleri ile eşgüdüm halinde çalışır.
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(3) Eğitim Komisyonu; Dekan, eğitim-öğretim işleri ile ilgili Dekan yardımcısı, baş
koordinatör, baş koordinatör yardımcısı, dönem koordinatörleri ve dönem koordinatör yardım-
cılarından oluşur. Görev süresi üç yıldır. Komisyon üyeleri, öğretim üyeleri arasından Dekan
tarafından görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Toplantılara Dekan
başkanlık eder. Dekanın bulunmadığı zamanlarda görevlendireceği Dekan yardımcısı, Dekan
yardımcısının bulunmadığı zamanlarda toplantılara baş koordinatör başkanlık eder.

(4) Baş koordinatör; dönem koordinatörleri arasındaki koordinasyonu sağlar. Baş ko-
ordinatör yardımcısı, baş koordinatöre çalışmalarında yardımcı olur. Dönem koordinatörü;
dersleri, programları ve sınavları düzenler, uygulamada eşgüdümü sağlar. Dönem koordinatör
yardımcısı, dönem koordinatörüne çalışmalarında yardımcı olur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Devam, Mazeretler ve İzinler

Devam zorunluluğu
MADDE 11 – (1) Teorik ve uygulamalı dersler ile stajlara devam zorunludur. Devam

durumları imza karşılığında yapılacak yoklamalarla belirlenir.
a) Dönem I, II ve III’te yer alan her ders kurulunun sınavına girebilmek için o ders

kurulunda yer alan teorik derslerin en az %70’ine, uygulamalı derslerin en az % 80’ine katıl-
mak zorunludur. Devamsızlığı mazeretsiz olarak bu sınırları aşan öğrenci, DZ notu alır, o ders
kurulunun ve sonraki ders kurullarının sınavına giremez ve bulunduğu yılı tekrarlar. Fakülte Yö-
netim Kurulunca kabul edilen mazereti nedeniyle devamsızlığın bu sınırları aşması durumunda
öğrenci MZ notu alır o ders kurulunun sınavına giremez ve bir eğitim yılında tüm ders kurul-
larında toplam devamsızlığın teorik derslerin %30’unu, uygulamalı derslerin % 20’sini geçmesi
durumunda ise genel sınava ve bütünleme sınavına giremez. 

b) Dönem IV ve V’te her staj için o stajda yer alan teorik derslerin en az %70’ine, uy-
gulamalı derslerin en az % 80’ine, Dönem VI’da ise her bir staj süresinin en az %80’ine katıl-
mak zorunludur. Devamsızlığı bu sınırları aşan öğrenci mazeretine bakılmaksızın devamsız
sayılır ve staj sınavına giremez. Notu sıfır (0) verilir ve stajı tekrarlar.

Mazeretler
MADDE 12 – (1) Öğrencinin mazeretli izinli sayılmasına, haklı ve geçerli nedenlerin

varlığı halinde, Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilir. Mazeretin kabulü için haklı ve geçerli
nedenlerin, kanıtlayıcı belgelerle beraber, mazeretin sona ermesinden itibaren onbeş gün içinde
Dekanlığa bildirilmesi gerekir. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez.

(2) Öğrencilerin sağlık nedeniyle mazeretli sayılabilmeleri için sağlık raporu almaları
zorunludur. Öğrenciler raporlu oldukları süre içinde derslere ve sınavlara giremez, girmiş ol-
dukları derslerin yoklamaları ve sınavların notları geçersiz sayılır.

(3) Hangi nedenle olursa olsun öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi nedeniyle askere
alınması, öğrencinin tutuklu bulunması ve tutukluluğunun takipsizlik kararı ile veya beraat et-
mesi suretiyle sona ermesi ve/veya öğrencilik sıfatının kaldırılmasını gerektirmeyen mahku-
miyet durumlarında da öğrenci Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla mazeretli izinli sayılır.

(4) Bir dönemde mazeretli olunan toplam süre, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde
belirtilen devamsızlık sınırlarını aşarsa, öğrencinin başvurusuna gerek kalmadan, o dönem için
öğrenci Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla mazeretli izinli sayılır. Bu süre eğitim-öğretim sü-
resinden sayılmaz. Mazeretinin bitmesini takiben Dönem I, II, III’te dönem başından, Dönem
IV, V ve VI’da ise kaldığı stajdan eğitimine devam eder.
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(5) Sportif, kültürel veya bilimsel faaliyetler gibi alanlarda Türkiye’yi temsilen görev-

lendirilen öğrencilere devam zorunluluğunu sağlama koşulu ile görevli oldukları sürede gire-

medikleri tüm sınavlar için Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile mazeret sınav hakkı verilir.

İzinler

MADDE 13 – (1) Öğrencilere, kanıtlayacakları haklı ve geçerli nedenlerin veya eği-

tim- öğretimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkanların

ortaya çıkması halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile bir döneme kadar izin verilebilir.

Öğrenci eğitim-öğretim süresi içinde bu imkandan bir kez yararlanabilir. Öğrencinin izinden

yararlanabilmesi için dönem başlangıcından itibaren en az onbeş gün önce Dekanlığa başvur-

ması gerekir. Öğrenci değişim programları eğitim-öğretimin bir parçası olup, izinden sayılmaz.

(2) İzinli sayılan öğrenciler, katkı paylarını ödemeye devam eder. İzinli sayılan süreler

eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınav ve Değerlendirmeye İlişkin Esaslar

Sınav ve değerlendirme esasları, puan, not ve katsayılar

MADDE 14 – (1) Yıl sonu başarı durumunun değerlendirilmesinde kullanılan puan,

not ve katsayılar aşağıda belirtilmiştir.

a) Geçer notlar şunlardır:

Puan Başarı Notu Katsayı

90-100 AA 4.00

80-89 BA 3.50

70-79 BB 3.00

65-69 CB 2.50

60-64 CC 2.00

b) Geçmez notlar şunlardır:

1) DZ: Mazeretsiz devamsız, sınava girme hakkı yok.

2) GR: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi.

3) FF: Ön şartlı ve ön şartsız derslerde başarı notu %60’ın altında, başarısız. Pratik

sınavda başarısızlığı nedeniyle teorik sınava girme hakkı tanınmayan öğrencilere de bu not

verilir.

4) MZ: Mazeretli devamsız, sınava girme hakkı yok.

ALTINCI BÖLÜM

I, II ve III üncü Dönemlere İlişkin Esaslar

I, II ve III üncü dönemlere ilişkin esaslar

MADDE 15 – (1) I, II ve III üncü dönemlerde yer alan dersler ve sınavlara ilişkin esas-

lar şunlardır:

a) Ders kurulu; I, II ve III üncü dönemlerde yer alan dersler, ders kurulları şeklinde ve-

rilir. Her dönemin ders kurulu sayısı, ders kurullarının hangi derslerden oluştuğu, kurul içindeki

derslerin teorik ve pratik ders saati olarak süreleri ve ders kurulu sınav tarihleri, öğretim yılının

başlangıcında akademik takvimle birlikte ilan edilir. Her ders kurulunun bir sorumlusu olur.
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Ders kurulu sorumlusu, dönem koordinatörü ile birlikte programların hazırlanması, duyurul-

ması, öğrenci ve öğretim üyesi geri bildirimleri ile eğitimin değerlendirilmesi, sınavların ya-

pılması, sınav sonuçlarının ve itirazların değerlendirilmesi ile ilgili işlemleri yürütür.
b) Ders kurulu sınavı; her ders kurulu sonunda yapılan sınavdır. Her ders kurulu so-

nunda sınav, teorik (yazılı veya sözlü) veya teorik ve pratik (uygulamalı veya sözlü veya yazılı)
olarak yapılır. Ders kurulu sınavında alınan nota ders kurulu puanı denir. Ders kurulu sınavının
sonucu en geç bir hafta sonra ilan edilir.

c) Genel sınav; her akademik yılın sonunda son ders kurulu sınavının bitiminden en er-
ken onbeş gün sonra yapılan ve o dönem okutulan tüm ders kurullarını kapsayan sınavdır.
Genel sınavda ders kurullarındaki derslerin ders saatleri ağırlığına göre sorular belirlenir. Sı-
navın amacı, kapsamı, yöntemi, soru biçimi, soru sayısı ve sınav süresi Eğitim Komisyonu ta-
rafından belirlenip, Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile ilan edilir.

ç) Bütünleme sınavı; genel sınav notu ile başarılı olamayan ve sınava girme hakkı ol-
duğu halde genel sınava herhangi bir nedenle giremeyen veya not ortalamasını yükseltmek is-
teyen öğrencilerin girdiği sınavdır. Bütünleme sınavında alınan not, genel sınav notu yerine
geçer. Bütünleme sınavı, genel sınav tarihinden itibaren en erken onbeş gün sonra yapılır.

d) Mazeret sınavı; mazeretleri nedeniyle ders kurulu sınavına giremeyen ve Fakülte
Yönetim Kurulunca mazeretleri kabul edilen, ders kurullarında yeterli devamı sağlamış olan
öğrenciler için açılan sınavdır. Mazeret sınavı için ikinci bir mazeret sınavı yapılmaz. Ders ku-
rulu mazeret sınavı bir defa ve Fakülte Kurulunca saptanan akademik takvimde belirtilen günde
yapılır. Sınav teorik (yazılı veya sözlü) veya teorik ve pratik (uygulamalı veya sözlü veya yazılı)
olarak yapılabilir. Sınav biçimi son ders kurulu bitiminde ilan edilir. Genel sınav ve bütünleme
sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

(2) I, II ve III üncü dönemlerdeki ders kurulu sınav puanı, ders kurulu sonunda yapılan
sınavdan alınan nottur. Ders kurulundaki derslerin not ağırlığı ders saatleri esas alınarak belir-
lenir. Teorik ve pratik derslerden alınan puanlar aşağıdaki şekilde hesaplanır:

a) Teorik puan; ders kurulu sonunda yapılan teorik (yazılı) sınavın puanı hesaplanırken
baraj sistemi uygulanır. Dönem I, II ve III için ders kurulu sınav notlarının hesaplanmasında
baraj uygulaması her bir ders için uygulanır. Ancak soru sayısı beş ve altında olan dersler için
Eğitim Komisyonu kararı ile ortak baraj uygulanabilir.

1) Ders kurulunu oluşturan her bir dersten %50’lik başarı sağlanmış ise, derslerden alı-
nan puanlar toplanarak teorik sınav puanı olarak belirlenir.

2) Ders kurulunu oluşturan derslerin herhangi birinden % 50’lik başarı sağlanamamış
ise, o derse ait tam puanın %50’si ile o dersten alınan puan arasındaki fark, eksi puan olarak
değerlendirilir. Eksi puanlar, o dersten alınan toplam puandan düşülerek o derse ait teorik puan
belirlenir. Ders kuruluna ait toplam puanın hesaplanmasında sonucun eksi olarak bulunması
durumunda bu puan sıfır (0) olarak değerlendirilir. Ders kurulunu oluşturan derslere ait teorik
puanlar toplanarak kurul sonu teorik puanı bulunur.

b) Pratik puan; ders kurulu sonu pratik sınavda verilen puandır. Öğrenci bir ders kurulu
sınavının pratik kısmına mazeretsiz olarak girmemesi durumunda o ders kurulunun teorik sı-
navına alınmaz. Pratik derslerde baraj uygulaması yapılmaz. Pratik puan, ders kurulu teorik
sınavının puanına eklenir.
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(3) Ders kurulları ortalama notu; bir dönemde ders kurulu sınav notları toplamının o

dönemdeki ders kurulu sayısına bölünmesi ile elde edilen nottur.

(4) Genel sınavda ve bütünleme sınavında baraj sistemi uygulanmaz.

(5) Dönem sonu başarı notu aşağıdaki gibi belirlenir:

a) Ders kurulları ortalama notunun %60'ı ile genel sınavdan alınan notun %40'ının top-

lanması ile elde edilen nottur. Bütünleme sınavına giren öğrencilerin dönem sonu başarı notları

hesaplanırken genel sınavdan aldıkları not yerine bütünleme sınavından aldıkları not dikkate

alınır.

b) Öğrencinin bir üst sınıfa geçebilmesi için, genel sınav veya bütünleme sınavından

100 üzerinden en az 50 ve dönem sonu başarı notunun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir.

c) Genel sınava girmeyen öğrencinin bütünleme sınavına da girmemesi halinde öğrenci

o dönem başarısız kabul edilir ve o dönemi tekrarlar. Ancak, tüm ders kurullarının sınavlarına

katılarak bu sınavların her birinden ayrı ayrı 100 tam not üzerinden en az 60 almak koşulu ile

ders kurulları ortalama notu 85 veya daha fazla olan dönem I, II ve III öğrencileri, genel sınava

girmeden başarılı sayılırlar ve ders kurulu ortalama notu dönem sonu başarı notu olarak kabul

edilir. Bu durumda olan ancak genel sınava girmek isteyen öğrencilerin, sınavdan en az üç gün

önce yazılı dilekçe ile Dekanlığa başvurmaları gerekir.

YEDİNCİ BÖLÜM

IV ve V inci Dönemlere İlişkin Esaslar

IV ve V inci dönem esasları

MADDE 16 – (1) IV ve V inci dönemlerle klinik dersler staj grupları halinde yapılır.

Staj uygulaması yapılacak klinikler ve staj süreleri, Fakülte Kurulu tarafından belirlenerek De-

kanlık tarafından dönem başında ilan edilir.

Staj sınavı

MADDE 17 – (1) IV ve V inci dönemlerde her stajın sonunda sınav yapılır. Bu sınav;

hasta veya olgu sunumu, muayene, klinik beceri uygulaması, hasta başı görüşme ve benzeri

gibi uygulamalı, sözlü ve/veya yazılı olarak yapılır. Staj sınavlarında görev alacak öğretim

üyeleri, eğitim komisyonunun önerisi ile Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Sözlü

sınavda sorulacak sorular ve cevapları, sınav öncesinde tutanakla belirlenir.

Staj bütünleme sınavı ve stajların tekrarı

MADDE 18 – (1) IV ve V inci dönemlerdeki staj sınavlarında başarılı olamayan öğ-

renciler, bu stajların bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınavları, ilgili stajın tamamlandığı

yarı dönemin son stajının bitiminden sonra planlanır. İlgili yılın tüm stajlarını almış ve bir üst

sınıfa geçmek için Dönem IV’ te yalnızca bir stajdan, Dönem V’te ise en fazla iki stajdan bü-

tünlemeye kalmış olan öğrenciler, girmek istedikleri sınav tarihinden bir hafta önce Dekanlığa

yazılı olarak başvurmaları halinde yarı dönem bütünleme sınavını beklemeden o dersin prog-

ramda yer alan bir sonraki staj sonu sınavını bütünleme sınavı olarak kullanabilirler. Bu öğ-

renciler yarı dönem sonundaki bütünleme sınavına giremezler. Bütünleme sınavlarında başarılı

olmayan öğrenciler, bu staj veya stajları bir sonraki dönemde tekrarlar. Tekrarlanan dönemlerde

devam zorunluluğu vardır. 
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(2) Stajlardaki devamsızlık durumu ilgili staj sorumlusu tarafından stajın sonunda Eği-
tim Komisyonuna bildirilir. Mazeretli veya mazeretsiz olarak devamsızlık süresi o staj döne-
minde %20'yi aşanlar başarısız sayılarak staj tekrarı yaparlar. Staj bütünleme sınavları için ma-
zeret sınavı açılmaz.

Staj notu
MADDE 19 – (1) Staj notu; staj sonunda yapılan sınavda veya staj bütünleme sınavında

alınan nottur. Stajlardaki başarı notu 100 üzerinden en az 60’dır.
Staj başarı notu
MADDE 20 – (1) IV ve V inci dönemde staj veya bütünleme sınavlarında alınan geçer

notların ortalamasıdır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
VI ncı Döneme İlişkin Esaslar

VI ncı dönem esasları
MADDE 21 – (1) VI ncı dönem (intörn hekimlik devresindeki) eğitimin amacı; öğren-

cinin daha önceki dönemlerde edindiği bilgilerin klinik uygulamalarını yaptırarak, hekimlik
mesleğinin uygulanmasında deneyim ve beceri kazandırmak, hekim adayını hekimlik mesleğini
en iyi uygulayabileceği düzeye getirmektir.

(2) İntörn hekimlik, aralıksız oniki ayı kapsayan bir dönemdir. Anabilim dalları ve uy-
gulama süreleri, Fakülte Kurulu tarafından belirlenerek Dekanlık tarafından dönem başında
ilan edilir.

(3) Her öğrenciye bu dönemde yapılan tüm çalışmaların kaydedileceği uygulama kar-
nesi düzenlenir.

(4) Bu dönemde öğrenci, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmalarında öğretim
üyesi ile öğretim görevlisi gözetiminde çalışır. Dönem VI intörnlük döneminde öğrencilerin
başarısı; her anabilim dalında yapılan çalışma sonunda, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha
çalışmaları, yaptıkları hasta görüşmeleri, epikrizler, hastalara davranışları ve ilgileri, nöbetler,
katıldıkları seminerler, klinik toplantılardaki başarıları ayrı ayrı göz önüne alınarak, bu Yönet-
meliğin 14 üncü maddesinde belirtilen notlarla değerlendirilir. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi
için her anabilim dalındaki çalışmalarından en az CC notu alması zorunludur. Öğrencilerin uy-
gulama karnesi ve staj değerlendirme formu, Dekanlığa iletilir.

(5) İntörnlük dönemi, Fakültenin anabilim/bilim dallarında yapılır. Denkliği Fakülte
Yönetim Kurulunca kabul edilen herhangi bir anabilim dalına ait staj, yurtiçi veya yurtdışındaki
üniversite hastanelerinde de yapılabilir. Öğrenciler, bu stajın başlamasından en az iki hafta
önce Dekanlığa dilekçe ile başvururlar.

(6) Yurtiçindeki tıp fakültelerinin intörn öğrencileri, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile
eğitim stajlarından bir veya birkaçını Fakültede yapabilir.

(7) İntörnlük döneminde, öğrencilerin bu dönemdeki stajlarda Fakülte Kurulunca be-
lirtilen sürelerle bilfiil çalışmış olmaları ve süreyi tamamlamaları, zorunlu haller dolayısıyla
eksik kalan çalışmalarını da başarı ile tamamlamaları gerekir. Bir stajın %20'sine mazeretsiz
devam etmeyenler, o stajı tam süre ile tekrar ederler. Seçmeli stajlarda başarısız olan öğrenciler,
başarısız oldukları stajları değiştirmek isterlerse Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yeni staja
tam süre ile devam ederler.
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DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diplomalar

MADDE 22 – (1) Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim-öğretim programında

mevcut olan tıp doktorluğu için öngörülen bütün dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalış-

maları başarı ile tamamlayan öğrencilere tıp doktoru diploması verilir. Diplomaların şekli ve

yer alacak bilgiler Rektörlükçe düzenlenir.

Sınav günleri ve şekli

MADDE 23 – (1) Sınav tarihleri, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan akademik

plan dahilinde uygulanır. Gerektiğinde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ders kurulu sınav ta-

rihlerinde değişiklik yapılabilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 24 – (1) Öğrenciler sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını, sonuçlar ilan edil-

dikten sonra en geç beş iş günü içinde yazılı olarak Dekanlığa yaparlar. İtirazlar, sorumlu öğ-

retim üyesi tarafından incelenir. Değerlendirme sonucu bir tutanakla Dekanlığa bildirilir. Not

değişiklikleri Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Dekanlık tarafından ilan edilir.

Öğrenci danışmanlığı

MADDE 25 – (1) Öğrenci danışmanı öğrenimi süresince öğrenciyi izler, yol gösterir,

yardımcı olur. Öğrencinin kayıt yenileme, ders alma ve bırakma işlemleri danışmanın onayı

ile yapılır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 28/8/2009 tarihli ve

27333 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bülent Ecevit Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim

ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato,

Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 27 – (1) 5/10/2000 tarihli ve 24191 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bülent

Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-

mıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE (1) – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde Üniversiteye kayıtlı

olan öğrencilerin intibakları Fakülte Yönetim Kurulunca yapılır.

Yürürlük

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik 2013-2014 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe

girer.

Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Gedik Üniversitesinden:

GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gedik Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve yönetimine ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gedik Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkez Danışma Kurulunu,
b) Merkez (Gedik Üniversitesi ASYA Çalışmaları Merkezi): Gedik Üniversitesi Asya

Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Gedik Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Gedik Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Türkiye ile Asya Ülkeleri arasında ulusal ve ulus-

lararası nitelikte, ekonomik, sosyal, siyasal, hukuksal, sportif ve teknolojik alanlarda bilimsel
araştırma, uygulama, eğitim-öğretim, dokümantasyon çalışmaları, müsabakalar, seyahatler ve
diğer etkinlikler aracılığı ile uluslararası ilişkileri ve işbirliğini geliştirmek ve talep durumunda
ilgili resmi ve özel kuruluşlara yardımcı olmak ve onlarla işbirliği içinde çalışmak ve etkinlikler
düzenlemektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri yürütür:
a) Merkezin amaçları arasına giren konularda araştırma, inceleme, geliştirme ve uygu-

lama yapmak ve konuyla ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle etkin iletişim kurarak bu alandaki
çalışmaları desteklemek.
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b) Asya’daki üniversiteler ile Üniversite arasında bilimsel ve akademik işbirliğinin ge-
lişmesini teşvik etmek; bu amaçla yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, doktora sonrası
araştırmacıların ve öğretim elemanlarının ülkeler arasındaki hareketliliğinin artmasına katkıda
bulunmak.

c) Asya ülkelerinin dilleri ve kültürlerinin eğitimini vermek, bu eğitimin geliştirilmesini
ve bu konudaki araştırmaları teşvik etmek.

ç) Asya ülkelerinde eğitim almak isteyen kişilere danışmanlık hizmeti vermek.
d) Merkezin amaçları arasına giren konularda uluslararası, ulusal ve yerel düzeylerde

danışmanlık hizmetleri vermek; kurslar, çalıştaylar, seminerler, konferanslar, kongreler ve sem-
pozyumlar düzenlemek; sergi, müsabaka ve benzeri çalışma ve etkinliklerde bulunmak.

e) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım, gösteri, festival, müsabaka gibi etkinlikler yapmak
veya bu etkinliklere katkıda bulunmak.

f) Merkezin çalışma alanı ile ilgili dokümantasyon temini için gerekli girişimleri yapmak.
g) Amaçları doğrultusunda uluslararası, ulusal ve yerel kurum ve kuruluşlarla ortak

projeler geliştirmek, gerçekleştirmek ve bu projelere katkı sağlamak amacıyla yurt içi ve yurt
dışı kaynaklardan maddi destek sağlamak için çalışmalar yapmak.

ğ) Kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışanlara uzmanlık kazandırmak amacıyla eği-
tim ve sertifikalı veya sertifikasız öğretim programları düzenlemek.

h) Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla
işbirliği yaparak rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak.

ı) 2547 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan diğer mevzuat ile Üniversite yönet-
melikleri çerçevesinde kamu kuruluşlarına ve özel kuruluşlara ücretli veya ücretsiz danışmanlık
ve bilirkişilik hizmeti vermek.

i) Araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı
uzmanlardan yararlanmak.

j) Üniversitede öğrenim gören her düzeydeki öğrenciyi, Merkezin faaliyet konularında
araştırma yapmaya yöneltmek ve araştırmalarına destek vermek.

k) Amaçlarına uygun tüm çalışmalarında gerekli olduğu hallerde diğer kurumlar ve
araştırma merkezleriyle işbirliği yapmak.

l) Yetkili kurullarca verilecek diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkez aşağıdaki organlardan oluşur:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından üç yıllık

süreyle Mütevelli Heyetin görüşü alınarak Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür
tekrar görevlendirilebilir.
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(2) Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden birisinin üç
yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilmesini Rektöre önerir. Müdür Yardımcısı aynı
usulle görevden alınabilir. Müdürün görevi başında olmadığı hallerde Müdür Yardımcısı Mü-
düre vekâlet eder. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir şekilde görevinden ay-
rılması halinde, Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 9 – (1) Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu toplantıların

gündemini hazırlayarak toplantılara başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.
c) Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımını

belirlemek, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak ve yazışmaları yapmak.
ç) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.
d) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa ge-

çerek, Merkezin faaliyet, konu ve amacına uygun projelerin yürütülmesi ve bunlara ulusal ve
uluslararası zeminde destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1)Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ve Mü-

dürün teklifi üzerine Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Rektörce üç yıllık sü-
reyle görevlendirilecek üç üye ile beraber toplam beş üyeden oluşur. Üyelik süresi sona erenler,
aynı usulle yeniden görevlendirilebilirler.

(2) Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Rektör tarafından görevlendirilen üye-
lerden, görev süresi dolmadan önce üyelikten ayrılanların yerine, Müdürün teklifi üzerine Üni-
versitede görevli öğretim elemanları arasından tekrar Rektörce görevlendirme yapılır. Bu üye-
ler, yerine görevlendirildikleri üyenin görev süresi sonuna kadar görev yaparlar.

(3) Yönetim Kurulu olağan olarak ayda en az bir, gerekli olduğunda da Müdürün çağrısı
üzerine ve çoğunluk sağlanarak toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.
c) Merkezin bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğ-

retim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörlüğe sunmak.
ç) Uygulama ve Araştırma projelerini, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalış-

ma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek; görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite
birimlerini belirlemek.

d) Danışma Kurulu üyelerinin seçimini yapmak.
e) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belir-

lemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.
f) Üniversite birimleri veya öğretim elemanlarınca yürütülecek olan danışmanlık, proje

ve benzeri hizmetlerin bedelini belirlemek.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunda Üniversite içinden ve dışından Merkezin faaliyet

alanlarında çalışan, bu konularda tecrübesi olan ve gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek en
az on en fazla otuz öğretim elemanını ve kişiyi Yönetim Kurulu görevlendirebilir.
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(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyelik süresi sona erenler yeniden
görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, yılda en az bir kere olmak üzere, Müdürün daveti üzerine çoğunluk
aranmadan toplanır.

(4) Müdür, Danışma Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılır. Danışma Kuru-
lunun tavsiyeleri Müdür aracılığıyla Merkezin diğer organlarına iletilir.

Danışma Kurulunun görevleri ve sorumlulukları
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezle ilgili faaliyetleri değerlendirir, Merkezin

amaçları doğrultusunda çeşitli proje önerilerinde bulunur, bu projelerin gerçekleştirilmesine
yönelik fikirler oluşturur ve ilgili kişi ve kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olur.
Faaliyet alanlarıyla ilgili alt komisyonlar oluşturabilir ve bu komisyonlarda görev alacak üyeler
önerebilir. Danışma Kurulunun öneri kararları toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Sertifika programları
MADDE 14 – (1) Merkez, sertifika programları açabilir. Sertifika programlarının yü-

rütülmesine ilişkin usul ve esaslar, Yönetim Kurulunca hazırlanıp Rektörün onayına sunulur.
Personel
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün talebi

üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre, Rektörce görevlendirilecek personel
tarafından karşılanır.

Bütçe
MADDE 16 – (1) Merkez, bütçeden gerekçeli olarak kaynak talep edebilir. Merkezin

faaliyetleri sonucunda oluşan birim payını kullanma yetkisi, o Merkeze aittir.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Mütevelli Heyet kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
DÜZELTME

8/9/2013 tarihli ve 28759 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, Plan-
lı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin çerçeve 36 ncı
maddesinde yer alan “ikinci fıkrası” ibaresi “üçüncü fıkrası”, “dördüncü fıkrasının” ibaresi ise
“beşinci fıkrasının” şeklinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 9/9/2013 tarihli ve 11968226-
310.99-7882 sayılı yazısı üzerine düzeltilmiştir.
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2013 AĞUSTOS GÜNSÜZLERİ                   KILIÇ 
1200-13 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

15 Eylül 2013 

PAZAR 
Sayı : 28766 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNI 

İstanbul 9. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2008/156 

Karar No : 2013/104 

5682 Sayılı Pasaport Kanunun 33. Maddesine Aykırılık suçundan Mahkememizin 

yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 06/03/2013 tarihli ilamı ile 33/1 maddesi gereğince 1000 

TL İDARÎ PARA CEZASI cezası ile cezalandırılan Abdulhakim ve Hakima oğlu, 1989 

Afganistan doğumlu,  WAHEED SHAMWARI, Abdulmecid ve Fatima oğlu, 1986 doğumlu, 

Afganistan uyruklu, ABDULLAH ALİ, Kabir ve Hatice oğlu, 1980 doğumlu, Afganistan uyruklu 

AHMET SELMAN, Muhterem ve Manak oğlu, 1988 Afganistan doğumlu, FEYROZ MAMUND, 

Mehmet ve Ali oğlu 1980, Afganistan doğumlu MUHAMMET ŞAH AHMET, Mirzakhan ve 

Gulmine oğlu 1989, Afganistan doğumlu, ŞAHZADE AHMETZAVİ, Hacı Şhenjon ve Ayşe oğlu 

1986,Afganistan doğumlu KHEN MAHMOOD STENZAI, Serdar ve Setaar oğlu, l986, 

Afganistan doğumlu, MOHAMMADGUL KHATTAKAEL, Serdar ve Setaar oğlu 1986, 

Afganistan doğumlu  NOROODEM KHATAKAEL, Alagadar ve Nechama oğlu, 1988, 

Afganistan doğumlu, RAHULLAH SHAMWARI, Malikcan ve Amine oğlu, 1988, Afganistan 

doğumlu MUHAMMED NEBİ, Ala Muhammad ve Fatma oğlu, 1981, Afganistan doğumlu, 

MUHAMMED MUHAMMEDİ, İbrahim ve Fatime oğlu 1988, Afganistan uyruklu,  ZAHİR 

KHAN AHMAD ZAİ, Mohammad ve Kerime oğlu, 1972 doğumlu, Filistin uyruklu, İHSAN 

SELİM, Bavulkhan ve Sanem oğlu 1980 doğumlu, Afganistan uyruklu, MOHAMMEDGUL 

MULAKHİL, Hazretomar ve Emine oğlu 1989 doğumlu Afganistan uyruklu, GULRAHMAN 

HALOZEYR''in Türkiye'de ikametgat adresleri tespit edilemediğinden mahkememiz gerekçeli 

kararı  tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş 

sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içersinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt 

katibine bir beyan ile itiraz edilmediği, takdirde kararın kesinleştirileceği 7201 sayılı Tebligat 

Kanununun 28. v.d. Md.leri gereğince ilanen tebliğ olunur. 7377 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

IŞIKLAR HİDROELEKTRİK SANTRALINDA, 8 KİŞİYLE 2 YIL SÜREYLE ELEKTRİK 

ENERJİSİ ÜRETİLMESİ VE ÜRETİLEN ENERJİNİN DAĞITIM VE  

İLETİM ŞEBEKESİNE VERİLMESİ İHALESİDİR 

EÜAŞ Doğankent HES İşletme Müdürlüğünden: 

İhale kayıt No : 2013/125242 

1 - İdarenin 

a) Adı ve adresi : EÜAŞ Doğankent HES İşletme Müdürlüğü 28510 

Doğankent / GİRESUN 

b) Telefon ve faks numarası : 0 454 471 50 51; 0 454 471 50 02 

c) Elektronik posta adresi : dogankenthes@euas.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : İşletme sorumluluğu EÜAŞ Doğankent HES İşletme 

Müdürlüğüne ait IŞIKLAR Hidroelektrik Santralı tesisleri ile müştemilâtının 2 (iki) yıllığına 8 

(sekiz) personel ile çalıştırılması suretiyle elektrik enerjisi üretilmesi ve üretilen enerjinin iletim 

ve dağıtım şebekesine verilmesi için gerekli işletme, bakım, onarım, revizyon işleri ile diğer 

yardımcı hizmetlerin teknik şartname doğrultusunda hizmet alımı yoluyla yaptırılması işidir. 

b) İşin yapılacağı yer : Işıklar HES Düzköy-Akçaabat/ Trabzon 

c) İhale Usulü : EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliği Kapsamında Açık İhale 

Usulü 

3 - İhalenin 

a) Tarihi ve saati : 01.10.2013 Salı günü saat: 14.00 

b)Yapılacağı yer : EÜAŞ Doğankent HES İşl. Müdürlüğü İdari Bina Doğankent/ 

GİRESUN 

4 - İhale dokümanının; görülebileceği ve satın alınabileceği yerler: 

a) EÜAŞ Doğankent HES İşletme Müdürlüğü Doğankent / GİRESUN  (Ticaret Servisi) 

b) Şartname bedeli: KDV dahil 50,00 TL.(ElliTürklirası) 

5 - İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 01.10.2013 tarihinde saat 14.00’a kadar EÜAŞ Doğankent HES İşletme 

Müdürlüğü Doğankent/Giresun (Muhaberat Servisi) adresine elden verilebileceği gibi, iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeni ile geç gelen Teklif 

mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

7 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın alma ve İhale 

Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 7708/1-1 
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PLAZMA KESME MAKİNASI SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından: 

İşin adı: Plazma kesme makinası alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası : 2013/125419 

Dosya No : 1326546 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : BAĞLIK CADDESİ YAYLA MAHALLESİ İHSAN 

SOYAK SOKAK NO: 2     57090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi :  

2 - İhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Plazma kesme makinası 2 kalem (4 adet) 

b) Teslim yeri : Türkiye Taşkömürü Kurumu Makina ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği/ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasına müteakip 30 takvim günü 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No:2  ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 26.09.2013 - 15.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4-1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 
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e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) Şartnamenin 16 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

5 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler 

5.1 - Üretici firmaya ait ISO 9001 kalite sistem belgesi ve CE belgesi fotokopisi teklifle 

birlikte verilecektir. 

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah.Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 20,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 26.09.2013 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 7686/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul’un 03/04/2013 tarih ve 4351-61 sayılı Kararı ile, MYĞ/1334-3/23083 sayılı madeni 

yağ lisansı sahibi Akel İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin, lisansa konu tesise ait Üretim 

Yetkinlik Puanı en az % 50 olan Kapasite Raporunu 12/11/2012 tarihi itibariyle Kuruma ibraz 

etmemiş olduğunun tespit edilmiş olması ve bu durumun 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 

birinci ve ikinci fıkraları ile aynı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasına, Petrol Piyasası 

Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğinin 

Geçici 11 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, ilgili tüzel kişinin yazılı 

savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın onbeş gün içinde Kuruma 

gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 7709/1/1-1 

————— 

Kurul 17/04/2013 tarih ve 4370/51 sayılı Kararı ile, 14.03.2012 tarihli ve BAY/939-

82/30708 sayılı bayilik lisansı sahibi Aslanpençe İletişim Gıda Tarım Hayvancılık Petrol Ürünleri 

Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin lisans alma tarihi 14.03.2012 tarihinden 

önce muhtelif tarihlerde lisanssız olarak bayilik faaliyetinde bulunmasının 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmüne, Petrol Piyasası 

Lisans Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasına aykırı olduğu ve süresinde savunma 

yapmadığı anlaşıldığından, Aslanpençe İletişim Gıda Tarım Hayvancılık Petrol Ürünleri 

Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 19 uncu maddesinin 2 inci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ve aynı 

maddenin 4 üncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanunun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında 

Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 67.962.-TL idari para 

cezası uygulanmasına karar verilmiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962.-TL (Altmışyedibindokuzyüzaltmışiki 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 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, 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. 7709/2/1-1 

————— 

10/04/2013 tarihli ve 4360-34 sayılı Kurul Kararı ile Eskişehir-Ankara Yolu 27. Km. 

(Pafta:j25c-3d Ada: Parsel:939) /Eskişehir adresinde faaliyet gösteren 04.04.2012 tarihli ve 

BAY/939-82/30788 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Avcıoğlu Akaryakıt Ürünleri ve 

Madeni Yağ İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonu ve 

kiraladığı 26 PA 321 plakalı tankerden 27/07/2012 tarihinde alınan numunelere ilişkin, 

TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen 14323-001, 14323-002 ve 14323-003 sayılı analiz 
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raporlarına göre tağşişe yarayan ürün olması nedeniyle istasyonda tağşişe yarayan ürün 

bulundurulmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) 

bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırılık teşkil 

ettiği değerlendirildiğinden yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul kararı uyarınca yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen 

tebliğ edilir. 7709/3/1-1 

————— 

Kurul’un 03/04/2013 tarih ve 4351-106 sayılı Kararı ile, MYG/2819-1/28418 sayılı 

madeni yağ lisansı sahibi A.Y.S. Madeni Yağlar İmalat İthalat İhracat Nakliyat Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi’nin, lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az % 50 olan Kapasite 

Raporunu 12/11/2012 tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun tespit edilmiş olması ve 

bu durumun 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile aynı Kanunun 

20 nci maddesinin birinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin 

birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği 

değerlendirildiğinden, ilgili tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın onbeş gün içinde Kuruma 

gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 7709/4/1-1 

————— 

Kurulun 09/05/2013 tarih ve 4401/45 sayılı Kararı ile, ile 3. Organize Sanayi Bölgesi 

Mehmet Batallı Bulvarı 83307 No'lu Cad. No:1 Şehitkamil/GAZİANTEP adresinde 13.10.2010 

tarih ve MYĞ/2819-1/28418 madeni yağ lisansı sahibi A.Y.S. Kimya İmalat İthalat İhracat 

Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 05/01/2011 tarihinde Solventaş Teknik Depolama 

A.Ş. tarafından 03.01.2011 tarih ve 550866 fiş no (SN-150 Base Oil ürününe ait) ile adını 

kesilmiş antrepo çıkış kontrol fişi ile 47 LH 485 plakalı tanker tarafından taşınan eşyanın 

Karapınar Köyü Mevkii Bucak/BURDUR adresinde bulunan Ahmet Sarıoğlu-Onur Petrol 

Akaryakıt ve Lpg İstasyonu’na boşaltıldığı böylece madeni yağ üretim tesisi için Kurumdan almış 

olduğu madeni yağ lisansı kapsamında madeni yağ üretimi için temin ettiğiniz hammaddeyi (SN-

150 Base Oil) amacı dışında kullanmanızın 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü 

maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına aykırı olduğu ve yazılı savunma yapmadığınız 

anlaşıldığından, A.Y.S. Kimya İmalat İthalat İhracat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 

hakkında, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) 

bendinin (3) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 

Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 308.194.-TL idari para 

cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194.-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 

(Şube Kodu:14) 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 Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde 

Kurul Kararı aleyhine idari mahkemelerde 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 edilir. 7709/5/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurulun 16/05/2013 tarih ve 4407/48 sayılı Kararı ile, 26.08.2010 tarih ve BAY/939-

82/28200 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Ladik Kasabası Pancarcı Mahallesi 

Cumhuriyet Caddesi No:1 (Konya-Afyon Karayolu 43.Km) Pafta:39, Parsel:6536 

Sarayönü/KONYA adresinde bulunan Baybal Petrol İnş. ve Nak. Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi’ne ait istasyonunda 07/05/2011 tarihinde yapılan denetim sonucunda; istasyonda bulunan 

yer altı tankından alınan motorin numunesine ilişkin ODTÜ PETROL ARAŞTIRMA MERKEZİ 

tarafından düzenlenen PAL-11-422-619 sayılı analiz raporuna göre; motorine yağ ve solvent 

karıştırılarak tağşiş etmek eyleminin; 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 

eyleminin, 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 ve istasyonunda bulunan yer altı tankından alınan benzin 

numunesine ilişkin ODTÜ PETROL ARAŞTIRMA MERKEZİ tarafından düzenlenen PAL-11-

422-618 sayılı analiz raporuna göre; teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eyleminin, 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 

Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 

üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) bendine ve 07/06/2011 tarihinde 

yapılan denetim sonucunda; istasyonunda bulunan yer altı tankına akaryakıt ikmali yapan 42 AL 

567 plakalı tankerden ve ikmal yapılan yer altı tankından alınan motorin numunelerine ilişkin 

ODTÜ PETROL ARAŞTIRMA MERKEZİ tarafından düzenlenen PAL-11-506-801, PAL-11-

506-800 ve PAL-11-506-799 sayılı analiz raporlarına göre; tağşiş ve/veya hile amacıyla 

akaryakıta katılabilecek ürünlerin istasyonda bulundurulması eyleminin; 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı olduğu ve süresi içinde herhangi bir yazılı 

savunma sunmadığı anlaşıldığından, Baybal Petrol İnş. ve Nak. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 

hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 

Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri 

gereğince belirlenen toplam olarak 295.866.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 295.866.-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 

(Şube Kodu:14) 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 Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde 

Kurul Kararı aleyhine idari mahkemelerde 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 edilir. 7709/6/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Konya İl Jandarma ekipleri tarafından 01/03/2011 tarihinde yapılan denetimlerde; 

“Çayyüzü Mah. Mevlana Sok. No:39 Altuntaş Kasabası Akşehir/KONYA” adresinde kurulu 

17.06.2010 tarih ve LPG-BAY/941-54/10435 lisans numaralı otogaz istasyonunda asli 

faaliyetlerinde LPG Yetkili Personel belgesi olmayan personel (Halil Avni ERTUĞRUL) 

çalıştırdığının tespit edilerek konuya ilişkin düzenlenen işlem tutanakları Kurumumuza 

gönderilmiştir. Konuyla ilgili olarak Kurul 09/05/2013 tarih ve 4401/49 sayılı Kararı ile, LPG 

otogaz istasyonunda asli faaliyetlerinde LPG Yetkili Personel belgesi olmayan personel (Halil 

Avni ERTUĞRUL) çalıştırmanızın 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası 

Kanununa aykırı olduğu ve tarafınızca Kurumumuza ulaşan herhangi bir savunma yazınızın 

olmadığı anlaşıldığından, Kafkas Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Gıda Nakliyat İnşaat Turizm 

Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi ait otogaz istasyonunda LPG tüpü dolumu yapılması sebebiyle, 

5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının c bendi ve “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları 

(LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 

16 ncı Maddesi Uyarınca 2011 yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri 

gereğince belirlenen 61.638-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 61.638.-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., Bahçelievler 

Şubesi /ANKARA nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 

5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 

Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, 

Kurul Kararı aleyhine idari mahkemelerde 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 edilir. 7709/7/1-1 

————— 

Kurul’un 12/06/2013 tarihli ve 4455/7 sayılı Karar’ı ile Zeytinburnu Abay Caddesi 

No.178 Zeytinburnu/İSTANBUL adresinde, 02.03.2012 tarih ve TAŞ/939-82/30663 sayılı 

Taşıma Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Erdoğdu Denizcilik ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 

İstanbul Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın 01.06.2012 tarihinde yaptığı denetimde tespit edildiği 

üzere usulsüz akaryakıt transferi yaparak lisansının verdiği haklar dışında faaliyette bulunma 

eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile 

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile aynı 

yönetmeliğin 35 ve 36 ıncı maddelerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol 

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

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, söz konusu tüzel kişinin yazılı 

savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığının yetkilendirilmesine karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden 

itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde 

gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ edilir. 7709/8/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

16/06/2013 tarih ve 4407-27 sayılı Kurul Kararı ile, BAY/939-82/23796 sayılı lisans 

sahibi Er-Fel Petrol Ürünleri Gıda Otomotiv Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 27/04/2011 tarihinde gerçekleştirilen denetimde, istasyon 

yer altı tankından alınan motorin numunesinin yeterli şart ve seviyede ulusal marker 

içermediğinin ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı olduğunun, yanı sıra söz konusu numunenin 

solvent ve yağ içerdiğinin; diğer taraftan, istasyon sahası içerisinde bulunan plastik bidondan 

alınan numunenin ise yağ özelliği gösterdiğinin TÜBİTAK MAM’ın sırasıyla M-11/1009 ve M-

11/1010 sayılı analiz raporları ile tespit edilmiş olması ve bu suretle mezkur tüzel kişinin ulusal 

marker seviyesi geçersiz ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eyleminin 5015 

sayılı Kanunun 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; yanı 

sıra, akaryakıta (solvent ve) yağ karıştırılarak tağşiş etmek eyleminin ise 5015 sayılı Kanunun 8 

inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci 

maddesinin (e) bendine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı 

Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve aynı 

maddenin dördüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 

Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 147.933, -

TL. tutarında idari para cezası uygulanmasını kararlaştırmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 147.933, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube 

Kodu:14) 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 yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının 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 edilir. 7709/9/1-1 

————— 

Kurul’un 03/04/2013 tarih ve 4351-67 sayılı Kararı ile, MYĞ/1635-3/24567 sayılı madeni 

yağ lisansı sahibi G.D.S. Geri Dönüşebilir Atık Maddeler İnşaat Petrol Ürünleri Turizm Temizlik 

Nakliyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik 

Puanı en az % 50 olan Kapasite Raporunu 12/11/2012 tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş 

olduğunun tespit edilmiş olması ve bu durumun 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 

ve ikinci fıkraları ile aynı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğinin Geçici 11 

inci maddesine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, ilgili tüzel kişinin yazılı savunmasının 

alınması kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın onbeş gün içinde Kuruma 

gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 7709/10/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul’un 03/04/2013 tarih ve 4351-115 sayılı Kararı ile, MYG/3074-1/28996 sayılı 

madeni yağ lisansı sahibi General Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, lisansa 

konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az % 50 olan Kapasite Raporunu 12/11/2012 tarihi 

itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun tespit edilmiş olması ve bu durumun 5015 sayılı 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile aynı Kanunun 20 nci maddesinin birinci 

fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve 

aynı Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, ilgili 

tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın onbeş gün içinde Kuruma 

gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 7709/11/1-1 

————— 

Kurulun 09/05/2013 tarihli ve 4401/360 sayılı Kararı ile; 25/05/2010 tarih ve BAY/939-

82/27754 sayılı(iptal) bayilik lisansı sahibi Hangül Petrol Ürünleri Gıda Tarım Ürünleri Turizm 

İnşaat Tekstil Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi.’nin 2011 yılında, sözleşmeli dağıtıcısı 

Parkoil Petrol Ürünleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olmasına rağmen Neşet 

YENİKARDAŞ’tan akaryakıt almak suretiyle suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 

inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket ettiği, 

süresi içinde konuyla ilgili yazılı savunma yapılmadığı anlaşıldığından, Hangül Petrol Ürünleri 

Gıda Tarım Ürünleri Turizm İnşaat Tekstil Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 

Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt 

bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi 

Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 147.933.-

TL,  idari para cezası uygulanmasına Karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 147.933.-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 Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü 

fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine yetkili İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının 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 hususları 7201 sayılı 

Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 7709/12/1-1 

————— 

Kurulun 09.05.2013 tarihli ve 4401-346 sayılı Kararı ile; “Manisa-Akhisar Yolu Üzeri 

Kayışlar Köyü Civarı (Pafta:93-2D, Parsel:294) Saruhanlı Manisa” adresinde faaliyette bulunmak 

üzere 18.10.2010 tarihli ve BAY/939-82/28436 sayılı istasyonlu bayilik lisansı alan HB Nakliyat 

Otomotiv Petrol Ürünleri Turizm Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin 15.10.2012 

tarihinde söz konusu adresteki akaryakıt istasyonunda sahip olduğu lisansının verdiği haklar 
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dışında jet yakıtı ikmal ettiğinin, bayisi olduğu dağıtıcı haricinde akaryakıt ikmal ettiğinin, tağşiş 

ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri istasyonda bulundurduğunun ve teknik 

düzenlemede yer alan özelliklere aykırı akaryakıt ikmalinde bulunduğunun TÜBİTAK Marmara 

Araştırma Merkezi’nin söz konusu istasyondan alınan numunelere ilişkin 05.11.2012 tarihli ve 

1220P00956001 sayılı ve 14.11.2012 tarihli ve 3102/18082 sayılı raporları ile tespit edilmiş 

olması nedeniyle; ilgili lisans sahibinin, 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci 

fıkrası ile dördüncü fıkrasının (ı) bendine, 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına; Petrol 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile 37 nci maddesinin 

birinci fıkrasına; Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c), (d) ve (e) 

bentlerine; 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 değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi 

uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, HB Nakliyat Otomotiv 

Petrol Ürünleri Turizm Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması 

kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, ilan tarihinden itibaren 15 gün 

içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

olunur. 7709/13/1-1 

————— 

Kurulun 16.05.2013 tarih ve 4407-62 sayılı Kararı ile, Eski Ankara Yolu Üzeri Özbek 

Köyü Civarı 2. km Tarsus/MERSİN adresinde, 13.04.2006 tarih ve BAY/721-146/16761 sayılı 

istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Altınbaş Petrol ve Ticaret A.Ş. bayii olarak faaliyet 

gösteren Cengizhan Petrol Ür. Gıda Nak. İnş. Otom. San. ve Tic. Ltd.Şti.’nin, 25.12.2012 

tarihinde, akaryakıt istasyonundaki 1 adet yeraltı stok tankını vaziyet planında bulunmamasına 

karşın piyasa faaliyetine konu etmek eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü 

maddesinin sekizinci ve onikinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci 

maddesinin (e) bendine,  Akaryakıt istasyonundaki yeraltı stok tankından 25.12.2012 tarihinde 

alınan ve motorin parametrelerine göre analize tabi tutulan numunenin kerosen özelliği 

gösterdiğini belirten TÜBİTAK MAM’ın (1220P01181002) sayılı analiz raporuna göre; akaryakıt 

istasyonunda tağşişe yarayan ürün bulundurmak eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 

38 inci maddesinin (e) bendine, İstasyon sahası içerisinde park halinde bulunan şirkete ait 33 

NCZ 73 plakalı tankerden 04.01.2013 tarihinde alınan ve motorin parametrelerine göre analize 

tabi tutulan numunenin kerosen özelliği gösterdiğini belirten TÜBİTAK MAM’ın 

(1320P00027001) sayılı analiz raporuna göre; akaryakıt istasyonunda tağşişe yarayan ürün 

bulundurmak eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci 

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

aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön 

Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci 

maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, söz konusu tüzel 

kişinin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul kararı uyarınca yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen 

tebliğ edilir. 7709/14/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul’un 12/06/2013 tarihli ve 4455/11 sayılı kararı ile 03.02.2005 tarihli ve BAY/432-

279/01209 sayılı bayilik lisansı sahibi Kalafat Petrol Ürünleri Otomotiv İnşaat Gıda Dayanıklı 

Tüketim Malları Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin 12.01.2013 tarihinde 

istasyonunda yapılan denetimde; 

a) Tanklardan alınan numunelerinin TÜBİTAK MAM’da yapılan analizi neticesinde 

düzenlenen 24.01.2013 tarihli ve 1320P00034001, 1320P00034002 sayılı analiz raporlarından 

numunelerin kerosen ve yağ özelliği gösterdiğinin anlaşılması sebebiyle sahibi bulunduğu 

istasyonda 12.01.2013 tarihi itibariyle tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün 

bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının 

(b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (e) bendine, 

b) Tanktan alınan numunelerin TÜBİTAK MAM’ın 28.01.2013 tarihli ve 1019 sayılı 

analiz raporunda jet yakıtı çıkması nedeniyle dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği, dolayısıyla 

söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8’inci maddesinin birinci fıkrası yanında 

aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38’inci 

maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği, 

c) Tanktan alınan numunelerin jet yakıtı esaslı olması sebebiyle 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 18 inci maddesine aykırı hareket ettiği, 

d) Akaryakıt istasyonunda bulunan gizli tankı vaziyet planında bulunmamasına karşın 

piyasa faaliyetine konu etmek suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü 

maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ve 4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları ile 

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendi ile 18 inci maddesinin üçüncü 

ve dördüncü fıkralarına aykırı hareket ettiği, değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak 

Denetimler İle ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek 

olmaksızın yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, akdi taktirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 7709/15/1-1 

————— 

Kurul’un 16/05/2013 tarihli ve 4407-14 sayılı Kararı ile 15/09/2011 tarih ve İHR/3419-

2/30014 sayılı İhrakiye Teslim Lisansı sahibi Tezer İnşaat İhrakiye Temizlik Gıda Madencilik 

Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 25/03/2009 tarih ve BAY/939-82/25780 sayılı 

Bayilik Lisansı sahibi Mar-Tek Tarım Uluslararası Taşımacılık Petrol İnşaat Otomotiv ve Ticaret 

Limited Şirketi’nin Sapmaz Köyü Pafta No:3 Parsel No:1594-1595 Aksaray adresindeki 

istasyonunda 30/10/2012 tarihinde yapılan denetimde Jet yakıtı ikmal ettiğinin tespit edilmesinin, 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları ile 

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci, ikinci ve beşinci fıkralarına ve 

aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı olması nedeniyle, ilgili tüzel kişiye 

5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve 

2012 yılında uygulanacak para cezaları hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 339.814-

TL tutarında idari para cezası uygulanması kararlaştırmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 inci maddesinin 6 ıncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 
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numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme’de dava 

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

 7709/16/1-1 

————— 

Kurul’un 09/05/2013 tarihli ve 4401/29 sayılı Kararı ile; Kadimler Petrol Ve Petrol 

Ürünleri Akaryakıt Madeni Yağ Oto Aksesuar Gıda İnşaat Nakliye Pazarlama Ticaret Limited 

Şirketi hakkında, lisanssız dağıtım faaliyeti gerçekleştirmesi sebebiyle, 5015 sayılı Kanunun 19 

uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası 

Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında 

Tebliğ” hükümlerince 815.555,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 815.555,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 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 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde 

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

edilir. 7709/17/1-1 

————— 

Kurul’un 23/05/2013 tarihli ve 4421/38 sayılı Kararı ile; 2011 ve 2012 yılı içerisinde 

lisansına kayıtlı dağıtım şirketi haricinde başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal etmesinin 5015 

sayılı Kanunun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası 

Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği, 2011 ve 

2012 yılı içerisinde Alkent Petrol Gıda ve Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne toplamda 

yaklaşık 5,5 milyon TL’lik akaryakıt satışı gerçekleştirerek lisanssız dağıtım faaliyetinde 

bulunmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırılık teşkil 

ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi 

uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, Büyük Çamlıca Petrol 

Nakliyat İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına 

karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen 

tebliğ olunur. 7709/18/1-1 

————— 

Kurul’un 23/05/2013 tarihli ve 4421/42 sayılı Kararı ile; 2011 yılı içerisinde Kırmızı 

Beyaz Akaryakıt Petrol Ürünleri Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne yaklaşık 3,4 

milyon TL’lik akaryakıt satışı, Büyük Çamlıca Petrol Nakliyat İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi’ne yaklaşık 5 milyon TL’lik akaryakıt satışı gerçekleştirerek lisanssız dağıtım 

faaliyetinde bulunmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırılık 

teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi 

uyarınca Deren-Er Nakliye Petrol Ürünleri İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 

yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen 

tebliğ olunur. 7709/19/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul’un 23/05/2013 tarihli ve 4421/45 sayılı Kararı ile; 2011 ve 2012 yılı içerisinde 

ABC Grup Akaryakıt Petrol Ürünleri Nakliye Gıda İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited 

Şirketi’nden toplamda yaklaşık 5,5 milyon TL’lik akaryakıt alımı gerçekleştirerek lisansına 

kayıtlı dağıtım şirketi haricinde başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı 

Kanunun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği 

değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi 

uyarınca BAY/939-82/27282 numaralı bayilik lisansı sahibi ERG Grup İnşaat Petrol Ürünleri 

Nakliye Mimarlık Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına karar 

verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen 

tebliğ olunur. 7709/20/1-1 

————— 

Kurul’un 23/05/2013 tarihli ve 4421/37 sayılı Kararı ile; 2012 yılı içerisinde ABC Grup 

Akaryakıt Petrol Ürünleri Nakliye Gıda İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne 

yaklaşık 4 milyon TL’lik akaryakıt satışı gerçekleştirerek lisanssız dağıtım faaliyetinde 

bulunmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırılık teşkil 

ettiği, 2011 ve 2012 yılı içerisinde Kulu Grup Akaryakıt Ürünleri Otomotiv Taşımacılık İnşaat 

Taahhüt Gıda Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Tozkoparan Akaryakıt Petrol Ürünleri İnşaat 

ve Nakliye Limited Şirketi, Deren-Er Nakliye Petrol Ürünleri İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi ve Ah-Pet Çoruk Akaryakıt Ürünleri Nakliyat Gıda Ticaret Limited Şirketi’nden 

toplamda yaklaşık 10,4 milyon TL’lik akaryakıt alımı gerçekleştirerek lisansına kayıtlı dağıtım 

şirketi haricinde başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Kanunun “Bayiler” 

başlıklı 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 

inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol 

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

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma 

prosedürüne gerek olmaksızın, Kırmızı Beyaz Akaryakıt Petrol Ürünleri Nakliyat Sanayi Ve 

Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen 

tebliğ olunur. 7709/21/1-1 

————— 

Kurul’un 20/03/2013 tarihli ve 4322/53 sayılı Kararı ile; 23/10/2012 ve 06/11/2012 

tarihlerinde gerçekleştirilen denetimlerde tespit edildiği üzere, Raman Akaryakıt Dağıtım 

Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin kendi tescilli markası altında 

faaliyet gösteren BAY/939-82/31088 numaralı bayilik lisansı sahibinin akaryakıt istasyonunda 

otomasyon sistemini fiilen faaliyete geçirmemesi ve/veya otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı 

çalışmasını engelleyecek müdahalelere karşı gerekli tedbirleri almamış olması ve istasyon yer altı 

tanklarını otomasyon sistemine bağlamamış olmasının 5015 sayılı Kanunun 7 inci maddesi ile 

1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci maddesi hükümlerine aykırılık teşkil ettiği, kendi 

tescilli markası altında faaliyet gösteren BAY/939-82/31088 numaralı bayilik lisansı sahibinin 

lisansına konu akaryakıt istasyonunda kurumsal kimlik çalışmalarını tamamlamamış olmasının 
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5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına ve 1240 

sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine aykırılık teşkil ettiği 

değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi 

uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, Raman Akaryakıt Dağıtım 

Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının 

alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen 

tebliğ olunur. 7709/22/1-1 

————— 

Kurul’un 27/02/2013 tarihli ve 4299/69 sayılı Kararı ile; “İstanbul Yolu 30.Km Kazan / 

ANKARA” adresinde MYĞ/544-44/14263 numaralı Madeni Yağ Lisansı kapsamında faaliyet 

gösteren Tukay Boya Kimya Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 14/08/2012 

tarihli denetimde tespit edildiği üzere, madeni yağ üretiminde kullanılmak üzere madeni yağ 

lisansı kapsamında temin ettiği bazyağı hiçbir işleme tabi tutmadan başka bir isim altında madeni 

yağ lisansı sahibi Öztürk N-F Gres Madeni Yağ ve Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne 

ikmal etmesi sebebiyle, Madeni Yağların Ambalajlanması Ve Piyasaya Sunumu Hakkında 

Tebliğ’in 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı hareket ettiği ve 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ile aynı maddenin 2 inci fıkrasına aykırı 

olarak sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterdiği değerlendirildiğinden, Petrol 

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

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma 

prosedürüne gerek olmaksızın, Tukay Boya Kimya Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen 

tebliğ olunur. 7709/23/1-1 

————— 

Kurul 17/04/2013 tarih ve 4370/52 sayılı Kararı ile, 21.04.2011 tarihli ve BAY/939-

82/29334 sayılı bayilik lisansı verilmiş olmasına rağmen, lisanslı tesisi Aslanpençe İletişim Gıda 

Tarım Hayvancılık Petrol Ürünleri Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne 

kullandıran Kara Mehmet CAN OĞUZ’un, 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin sırasıyla 

birinci ve ikinci fıkrasındaki hükümler ile bayilik lisanslarının Genel Hükümler başlıklı birinci 

bölümünde yer alan “Lisans sahibinin, piyasa faaliyetine konu tesislerini lisans amaçları 

doğrultusunda başkalarına kullandırması Kurulun iznine bağlıdır.” hükmüne aykırı hareket ettiği 

ve süresinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, Kara Mehmet CAN OĞUZ hakkında 5015 

sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 2 inci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı 

alt bendi ve aynı maddenin 4 üncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanunun 19 uncu Maddesi 

Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 

67.962.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962.-TL (Altmışyedibindokuzyüzaltmışiki 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 Kanunun 
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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. 7709/24/1-1 

————— 

Kurul’un 03/04/2013 tarih ve 4351-122 sayılı Kararı ile, MYĞ/3266-3/29593 sayılı 

madeni yağ lisansı sahibi Kaya Petrol ve Petrol Ürünleri İmalat İnşaat Metal Madencilik 

Taşımacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en 

az % 50 olan Kapasite Raporunu 12/11/2012 tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun 

tespit edilmiş olması ve bu durumun 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci 

fıkraları ile aynı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğinin Geçici 11 

inci maddesine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, ilgili tüzel kişinin yazılı savunmasının 

alınması kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın onbeş gün içinde Kuruma 

gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 7709/25/1-1 

————— 

Kurulun 09/05/2013 tarih ve 4401/64 sayılı Kararı uyarınca; “Nifrit Mevkii Alanya Yolu 

8. Km. Manavgat/ANTALYA” adresinde faaliyet gösteren 08/06/2009 tarihli ve BAY/939-

82/26131 sayılı bayilik lisansı sahibi Mehdi AKDAĞ’ın, 2011 yılında dağıtıcısı haricinde Hayri 

UĞRAŞ-DES PETROL’den akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin 

birinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine 

aykırı olması sebebiyle, hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) 

bendinin (4) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası 

Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında 

Tebliğ” hükümleri uyarınca bayiler için belirlenen 147.933 TL tutarında idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul kararı uyarınca, 147.933 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 hakkının 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. 7709/26/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul’un 03/04/2013 tarih ve 4351-87 sayılı Kararı ile, MYĞ/2552-5/27681 sayılı madeni 

yağ lisansı sahibi Me-Sa Petrol ve Madeni Yağ Ürünleri Üretim Depolama Nakliye Ticaret ve 

Sanayi Limited Şirketi’nin, lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az % 50 olan 

Kapasite Raporunu 12/11/2012 tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun tespit edilmiş 

olması ve bu durumun 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile aynı 

Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci 

maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesine aykırılık 

teşkil ettiği değerlendirildiğinden, ilgili tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması 

kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın onbeş gün içinde Kuruma 

gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 7709/27/1-1 

————— 

Kurulun 03/07/2013 tarihli ve 4485/12 sayılı Kararı ile; 24/02/2012  tarihinde alınan 

numuneye ilişkin olarak İnönü Üniversitesi İnönü PAL tarafından düzenlenen 16/04/2012 tarih ve 

2012-0493 sayılı analiz raporuna göre, Ömür Petrol ve Hayvancılık  Ticaret Sanayi Limited 

Şirketi’nin yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere uygun 

olmayan ve tağşiş edilmiş akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 

18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler 

Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendi ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 

“Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının 

(ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci 

maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) 

bendine; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine; 

aykırı hareket ettiği ve süresi içinde yazılı savunma yapmadığı anlaşıldığından Ömür Petrol ve 

Hayvancılık  Ticaret Sanayi Limited Şirketi  hakkında, Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 

maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü 

fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para 

Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 163.111.-TL idari para cezası uygulanmasına karar 

verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111.-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 Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü 

fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine yetkili İdare Mahkemelerinde 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 hususları 7201 sayılı 

Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 7709/28/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

12/06/2013 tarih ve 4455-25  sayılı Kurul Kararı ile, BAY/939-82/29809 sayılı lisans 

sahibi Parkpet Akaryakıt Dinlenme Tesisleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait tesiste 

26/09/2012 tarihinde gerçekleştirilen denetime göre, anılan lisans sahibinin istasyon otomasyon 

sistemindeki arızaya ilişkin olarak sözleşmeli dağıtıcısına gerekli bildirimde bulunmamasının 

5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı 

Kurul Kararı’nın 5 inci maddesinin ondördüncü fıkrasına aykırılık teşkil etmesi sebebiyle ilgili 

tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) 

numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 

Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri 

gereğince bayiler için belirlenen 67.692, -TL. tutarında idari para cezası uygulanmasını 

kararlaştırmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.692, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube 

Kodu:14) 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 yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının 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 edilir. 7709/29/1-1 

————— 

Kurul’un 03/04/2013 tarih ve 4351-75 sayılı Kararı ile, MYĞ/2354-1/27011 sayılı madeni 

yağ lisansı sahibi Tilah İnşaat Turizm Dayanıklı Tüketim Malları Biyoenerji Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi’nin, lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az % 50 olan Kapasite 

Raporunu 12/11/2012 tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun tespit edilmiş olması ve 

bu durumun 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile aynı Kanunun 

20 nci maddesinin birinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin 

birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği 

değerlendirildiğinden, ilgili tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın onbeş gün içinde Kuruma 

gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 7709/30/1-1 

————— 

Kurulun, 03/07/2013 tarihli ve 4485-16 sayılı Kurul Kararı ile 01/03/2012 tarihli ve 

DAĞ/3715-1/30655 numaralı dağıtıcı lisans sahibi Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi’nin, 16/10/2012 tarihli denetimde tespit edildiği üzere, bayisi konumunda olan 

21/07/2011 tarihli ve BAY/939-82/29765  numaralı akaryakıt bayilik (istasyonlu) lisansı sahibi 

Adalet Akaryakıt Taşımacılık Isı Sistemleri Ambalaj Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen “Elmalık Köyü Ömerler Mevki D-100 Karayolu Üzeri 

(Parsel No: 372)/BOLU” adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda, otomasyon sistemine bağlı 

olmayan tankların piyasa faaliyetine konu edilmesi ve otomasyon sistemi fiilen faaliyette olmayan 
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tanklarda yer alan akaryakıtın satışa arz edilmesi suretiyle 5015 sayılı Kanunun 7 inci maddesi ile 

1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci maddesi hükümlerine aykırı hareket ettiği 

anlaşıldığından, Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı 

Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası 

Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ 

gereğince belirlenen 815.555.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 815.555.-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 Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü 

fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine İdare Mahkemesi’nde 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 edilir. 7709/31/1-1 

————— 

Acar Petrol Ürünleri Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 21/03/2005 tarihli ve 

BAY/462-1377/08530 sayılı bayilik lisansı kapsamında Shell & Turcas Petrol A.Ş.'nin bayisi 

olarak faaliyet Ata Mahallesi Denizli Caddesi No:62 AYDIN adresinde kurulu istasyonuna, 

13/05/2010 tarihli ve BAY/939-82/27701 sayılı lisans kapsamında Kadooğlu Pet. Taş. Tic. San. 

İth. ve İhr. A.Ş.'nin bayisi olarak faaliyette bulunduğu istasyonundan akaryakıt ikmal ettiği 

16/11/2011 tarihinde yapılan denetimde tespit edilmiştir. 

13/03/2013 tarihli ve 4314-29 sayılı Kurul Kararı ile, dağıtıcı haricinde akaryakıt ikmal 

edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendine 

ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı olduğu; 

yeniden satış amaçlı satış yapılmasının ise 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü 

maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci 

maddesinin (g) bendine aykırılık teşkil ettiği düşünüldüğünden, mezkur lisans sahibinin yazılı 

savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen 

savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir. 7711/1/1-1 

————— 

Ali Ahmet TAŞ'ın Aydın-Denizli Karayolu 2. Km. Yavuzköy Köyü Kuruçeşme Mevkii 

Köşk AYDIN adresinde faaliyette bulunduğu akaryakıt istasyonunda 01/06/2012 tarihinde 

yapılan denetimde, dağıtıcı haricinde 35 AT 4110 plakalı tankerden akaryakıt istayonuna boşaltım 

yapıldığı, akaryakıtın Yeni Mahalle Sasabey Caddesi No: 24 Tire İZMİR adresinde faaliyet 

gösteren 10/03/2005 tarihli ve BAY/450-535/02522 sayılı (12/02/2013 tarihinde sonlandırılan) 

bayilik lisansı sahibi Arda Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nden ikmal edildiğini 

gösteren sevk irsaliyesinin ibraz edildiği tespit edilmiştir 

13/03/2013 tarihli ve 4314-8 sayılı Kurul Kararı ile, dağıtıcı haricinde akaryakıt ikmal 

edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendine 
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ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil 

ettiği düşünüldüğünden, Ali Ahmet TAŞ’ın yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen 

savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir. 7711/2/1-1 

————— 

Kurul’un 25/04/2013 tarih ve 4380-30 sayılı Kararında; 18.08.2005 tarih ve BAY/537-

64/14099 sayılı bayilik lisansı (17/05/2012 tarihinde iptal) sahibi Altınay Petrol Turizm Otomotiv 

İnşaat Taşımacılık Tarım Hayvancılık Madencilik Seracılık Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin 

Köprübaşı Köyü Mevkii Buldan Yolu Kenarı Köprübaşı Sarayköy / DENİZLİ adresindeki 

akaryakıt istasyonundan 22/02/2011 tarihinde alınan akaryakıt numunelerinin (motorin), 

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinde yapılan analizleri sonucu tanzim edilen 08.03.2011 

tarihli ve B.02.1.TBT.5.01.07.00.181.09.20.07-1560 nolu analiz raporundan anlaşıldığı üzere; 

Altınay Petrol Turizm Otomotiv İnşaat Taşımacılık Tarım Hayvancılık Madencilik Seracılık 

Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin, akaryakıt istasyonunda yeterli şart ve seviyede ulusal 

marker içermeyen ve teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmal ettiği, ayrıca tağşiş 

ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıta kattığı ve bu suretle 5015 sayılı 

Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine, Kanunun 8 inci 

maddesinin ikinci fıkrasının  (b) bendine, Kanunun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına, Petrol 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine, Petrol Piyasasında Uygulanacak 

Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri 

ile aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı hareket ettiği 

değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi 

uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, mezkûr tüzel kişinin konuyla 

ilgili yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu husus ile ilgili yazılı savunmanın ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) 

gün içerisinde Kurum’un “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı 

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/ANKARA” adresine gönderilmesi, 

süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususları 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 7711/3/1-1 

————— 

Ali Ahmet TAŞ'ın Aydın-Denizli Karayolu 2. Km. Yavuzköy Köyü Kuruçeşme Mevkii 

Köşk AYDIN adresinde faaliyette bulunduğu akaryakıt istasyonunda 01/06/2012 tarihinde 

yapılan denetimde, dağıtıcı haricinde 35 AT 4110 plakalı tankerden akaryakıt istayonuna boşaltım 

yapıldığı, akaryakıtın Yeni Mahalle Sasabey Caddesi No: 24 Tire İZMİR adresinde faaliyet 

gösteren 10/03/2005 tarihli ve BAY/450-535/02522 sayılı (12/02/2013 tarihinde sonlandırılan) 

bayilik lisansı sahibi Arda Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nden ikmal edildiğini 

gösteren sevk irsaliyesinin ibraz edildiği tespit edilmiştir 

13/03/2013 tarihli ve 4314-9 sayılı Kurul Kararı ile, yeniden satış amaçlı satış 

yapılmasının ise 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci 

fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırılık 

teşkil ettiği düşünüldüğünden, Arda Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yazılı 

savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen 

savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir. 7711/4/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

10/04/2013 tarihli ve 4360-8 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile 

Eskişehir-Ankara Yolu 27. Km. (Pafta:j25c-3d Ada: Parsel:939) /Eskişehir adresinde faaliyet 

gösteren 04.04.2012 tarihli ve BAY/939-82/30788 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi 

Avcıoğlu Akaryakıt Ürünleri ve Madeni Yağ İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne 

ait akaryakıt istasyonundan 18/06/2012 tarihinde alınan numuneye ilişkin, TÜBİTAK MAM’ın 

11260 sayılı analiz raporlarına göre, ulusal marker seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemelere 

aykırı olması, yanı sıra numunenin tağşiş edilmesi suretiyle,  5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi, 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi 

ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin  (e) bendi, 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 edildiği anlaşıldığından, 

Avcıoğlu Akaryakıt Ürünleri ve Madeni Yağ İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 

hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun  “İdari Para Cezaları” başlıklı 19 uncu 

maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 

uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri 

gereğince belirlenen 815.555-TL tutarında idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası 

gereğince 163.111-TL idari para cezası olarak uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 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, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde 

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

edilir. 7711/5/1-1 

————— 

Kurulun 09.05.2013 tarih ve 4401-22 sayılı Kararı ile, İnegöl-Ankara Karayolu 16. km 

Kınık Maden Suyu Bitişiği Kınık Mevkii-İnegöl/BURSA adresinde, 06.05.2011 tarih ve 

BAY/939-82/29424 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Baykan Grup 

Akaryakıt Nak. Tar. ve Hay. Koz. San. ve Tic. Ltd.Şti.’nin, 15.09.2012 tarihinde, akaryakıt 

istasyonundaki depolama tankına boşaltım yapan 41 R 9343 plakalı çekiciye bağlı 34 EN 9006 

plakalı tankerden alınan numuneye ilişkin, TÜBİTAK MAM’ın 05.10.2012 tarih ve 15766 sayılı 

analiz raporuna göre; istasyonlu akaryakıt bayisi olmasına karşın, sahip olduğu lisansının verdiği 

haklar dışında jet yakıtı ikmali suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü 

maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin 

birinci ve ikinci fıkrası, 37 nci maddesinin birinci fıkrasına, akaryakıt istasyonundaki depolama 

tankına boşaltım yapan 41 R 9343 plakalı çekiciye bağlı 34 EN 9006 plakalı tankerden 

15.09.2012 tarihinde alınan numunenin jet yakıtı sınır değerlerine uygun olduğunu belirten 

TÜBİTAK MAM’ın 05.10.2012 tarih ve 15766 sayılı analiz raporuna göre; bağlı dağıtıcısı 

dışında akaryakıt ikmali suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin 

birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci 

maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket ettiği, usulüne uygun olarak talep edilmesine 

karşın, süresi içerisinde yazılı savunma sunmadığı anlaşıldığından, anılan tüzel kişi hakkında, 

15.09.2012 tarihinde, sahip olduğu lisansının verdiği haklar dışında jet yakıtı ikmali eylemi 

nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) 

bendinin (2) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 

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

belirlenen 67.962.- TL. tutarında, bağlı dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmali eylemi nedeniyle, 5015 
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sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı 

alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi 

Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 

163.111.- TL. tutarında olmak üzere toplam 231.073.-TL. tutarında idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 231.073.-TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 21 

inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 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 veya Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma 

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

 7711/6/1-1 

————— 

Kurul’un 03/01/2013 tarihli ve 4226-54 sayılı Kararı ile; Çarşı Mahallesi Sanayi Cad. 

No:12 Bozdoğan AYDIN adresinde 01/05/2010 – 05/11/2011 tarihleri arasında lisanssız bayilik 

faaliyetinde bulunan Bozdoğan Petrol Ürünleri Nakliye Turizm Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 

(1) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 

Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri 

gereğince 61.638,- TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 61.638,- 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/Ankara Şubesi (Şube Kodu: 014) nezdinde açılan Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba 

yatırılabileceği, 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 hususunda, 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 hususu 7201 sayılı Tebligat 

Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 7711/7/1-1 

————— 

“Ilıcabaşı Mah. Toptan Gıda Çarşısı Karşısı No:99 AYDIN” adresinde 30/07/2010 tarihli 

ve BAY/939-82/28088 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyette bulunan Hüseyin 

BOZKURT’un, “Çakmaklı Köyü San-Bir Bulvarı Üzeri Büyükçekmece / İSTANBUL” adresinde 

faaliyette bulunmak üzere 12/03/2005 tarihli ve BAY/454-196/03506 sayılı bayilik lisansı sahibi 

Alkent Petrol Gıda ve Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden 07/05/2011 tarihinde 

akaryakıt temin ettiği tespit edilmiş olup; 

12/09/2012 tarihli ve 4026-54 sayılı Kurul Kararı ile, lisans sahibinin mezkur fiilinin 5015 

sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile bendine ve Petrol Piyasası 

Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği 

anlaşıldığından, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının a/4 numaralı alt bendi, 

aynı maddenin 4 üncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 

Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince Hüseyin BOZKURT 

hakkında 147.933,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 
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Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 147.933,-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/Ankara Şubesi (Şube Kodu: 014) nezdinde açılan Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba 

yatırılabileceği, 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 hususunda, 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 hususu 7201 sayılı Tebligat 

Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 7711/8/1-1 

————— 

30/07/2010 tarihli ve BAY/939-82/28088 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyette 

bulunan Hüseyin BOZKURT’un “Ilıcabaşı Mah. Toptan Gıda Çarşısı Karşısı No:99 AYDIN” 

adresinde kurulu istasyonunda 19.01.2011 tarihinde yapılan denetimde alınan numunelerin analizi 

sonucu düzenlenen M-11/131 ve M-11/132 numaralı muayene raporları ile numunelerin ulusal 

marker seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı olduğu ve akaryakıtta ağır/hafif ürün 

bulunduğu tespit edilmiştir. 

18/07/2012 tarihli ve 3933-93 sayılı Kurul Kararı ile, teknik düzenlemelere aykırı ve 

ulusal marker seviyesi geçersiz akaryakıt ikmal edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 18 inci 

maddesinin dördüncü fıkrasına, aynı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine 

ve 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 olduğu, 

akaryakıta tağşiş/hile amacı ile ürün katılmasının ise 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin 

ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (a) ve (e) 

bentlerine aykırı olduğu anlaşıldığından, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci 

fıkrasının a/4 numaralı alt bendi, aynı maddenin 4 üncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 

uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri 

gereğince hakkınızda 147.933,- TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 147.933,- 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/Ankara Şubesi (Şube Kodu: 014) nezdinde açılan Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba 

yatırılabileceği, 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 hususunda, 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 hususu 7201 sayılı Tebligat 

Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 7711/9/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

30/07/2010 tarihli ve BAY/939-82/28089 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyette 

bulunan Hüseyin BOZKURT’un “Cumhuriyet Mahallesi İstiklal Caddesi No:294 Yenidoğan 

Söke AYDIN” adresinde bulunan tesisinde 04.03.2011 tarihinde yapılan denetimde 34 ZR 6465 

plakalı tankerden istasyona madeni yağ müstahzarı boşaltıldığı ve istasyondan ve söz konusu 

tankerden alınan numunelerin analizi sonucu düzenlenen M-11/455 ve M-11/456 numaralı 

muayene raporları ile numunelerin ulusal marker seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemelere 

aykırı olduğu ve akaryakıta yağ ve solvent karıştırıldığı tespit edilmiştir. 

18/07/2012 tarihli ve 3933-94 sayılı Kurul Kararı ile, teknik düzenlemelere aykırı ve 

ulusal marker seviyesi geçersiz akaryakıt ikmal edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 18 inci 

maddesinin dördüncü fıkrasına, aynı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine 

ve 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 olduğu, 

akaryakıta tağşiş/hile amacı ile ürün katılmasının ise 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin 

ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (a) ve (e) 

bentlerine aykırı olduğu anlaşıldığından, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci 

fıkrasının a/4 numaralı alt bendi, aynı maddenin 4 üncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 

uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri 

gereğince hakkınızda 147.933,- TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 147.933,- 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/Ankara Şubesi (Şube Kodu: 014) nezdinde açılan Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba 

yatırılabileceği, 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 hususunda, 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 hususu 7201 sayılı Tebligat 

Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 7711/10/1-1 

————— 

Kurulun 16/05/2013 tarihli ve 4407-15 sayılı Kararı ile; 30/10/2012 tarihinde yapılan 

denetimde, Mar-Tek Tarım Uluslararası Taşımacılık Petrol İnşaat Otomotiv ve Ticaret Limited 

Şirketi’nin 25/03/2009 tarih ve BAY/939-82/25780 sayılı Bayilik Lisanslı tesisine, 15/09/2011 

tarih ve İHR/3419-2/30014 sayılı İhrakiye Teslimi Lisansı sahibi Tezer İnşaat İhrakiye Temizlik 

Gıda Madencilik Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından 34 BC 4038 çekici ve 34 

VE 9703 dorse plakalı akaryakıt tankeri ile jet yakıtı ikmali yapıldığı, ihrakiye teslimi lisansı 

kapsamında temin ettiği jet yakıtını amacı dışında kullanmak suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 20 nci maddesinin 5 inci fıkrasına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, yazılı 

savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen 

tebliğ olunur. 7711/11/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul’un 09/05/2013 tarihli ve 4401-28 sayılı Kararı ile, Günışığı Petrol Ürünleri Madeni 

Yağ Otomotiv İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında, lisanssız dağıtım faaliyeti 

gerçekleştirmesi sebebiyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) 

bendinin (1) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 

Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince 815.555,-TL idari para 

cezasının aynı maddenin altıncı fıkrası hükümleri uyarınca 1.631.110,-TL olarak uygulanmasına 

karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.631.110,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 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 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde 

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

edilir. 7711/12/1-1 

————— 

Aydın İl Emniyet Müdürlüğünün Aydın ili Nazilli ilçesinde bulunan TCDD şantiyesinde 

gerçekleştirdiği 08/03/2011 tarihli denetimde yapılan tespitler ve TÜBİTAK Marmara Araştırma 

Merkezinin 04.04.2011 tarihli ve B.02.1.TBT.5.01.07.00.181.09.20.07-2054 nolu analiz 

raporunda yer alan bulgular doğrultusunda, 08.04.2005 tarih ve BAY/474-78/10436 sayılı bayilik 

lisansı (06/06/2011 tarihinde iptal) kapsamında Cumhuriyet Mahallesi Ankara Bulvarı 22. Km 

Kocabaş Beldesi / DENİZLİ adresinde faaliyet gösteren Köklü Nakliyat Kömür Petrol Otomotiv 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin durumu, Kurul’un 25/04/2013 tarihli toplantısında 

değerlendirilmiş olup, alınan 4380-59 sayılı Kararda; 

Köklü Nakliyat Kömür Petrol Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin,  

- 09 DL 893 plakalı kamyon kasasında bulunan fiber tanklar vasıtasıyla şantiyedeki 

araçlara akaryakıt ikmal etmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin 

yedinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (b) bendine, 

- Tanklardan alınan akaryakıt numunelerinin (motorin) TÜBİTAK Marmara Araştırma 

Merkezinde yapılan analiz sonucuna göre, söz konusu numunelerin yeterli şart ve seviyede ulusal 

marker içermemesinin, ilgili teknik düzenlemelere aykırı olmasının, bunun yanı sıra tağşiş 

ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin numuneye katılmış olmasının 5015 sayılı 

Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine, Kanunun 8 inci maddesinin ikinci 

fıkrasının  (b) bendine, Kanunun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler 

Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile aynı 

Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine, aykırı olduğu değerlendirildiğinden, Petrol 

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

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma 

prosedürüne gerek olmaksızın mezkur tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması 

kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu husus ile ilgili yazılı savunmanın ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) 

gün içerisinde Kurum’un “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı 

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl / ANKARA” adresine gönderilmesi, 

süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususları 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 7711/13/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul’un 03/01/2013 tarihli ve 4226-55 sayılı Kararı ile; Çarşı Mahallesi Sebil Cad. 

No:48 Bozdoğan AYDIN adresinde 01/11/2011 - 05/11/2011 tarihleri arasında lisanssız bayilik 

faaliyetinde bulunan Madran Petrol Ürünleri Gıda ve Nakliye Turizm ve Tarım Ürünleri Sanayi 

Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) 

bendinin (1) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 

uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri 

gereğince 61.638,- TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 61.638,- 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/Ankara Şubesi (Şube Kodu: 014) nezdinde açılan Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba 

yatırılabileceği, 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 hususunda, 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 hususu 7201 sayılı Tebligat 

Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 7711/14/1-1 

————— 

13/05/2011 tarihli ve BAY/939-82/29454 sayılı bayilik lisansı kapsamında “Aydın-

Denizli Karayolu, Zincirlikuyu Mevkii (Pafta:m19b-18b-2d Ada:103 Parsel:1) /Aydın” adresinde 

faaliyette bulunan Mahmut Yılmaz Petrol Ürünleri Gıda Nakliye Turizm Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi’nin Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited 

Şirketi’nden 08/08/2011 tarihinde akaryakıt temin ettiği tespit edilmiş olup; 

Kurul’un 26/11/2012 tarihli ve 4143-29 sayılı Kararı ile, dağıtıcı dışında akaryakıt ikmal 

edilmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile Petrol 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı olması nedeniyle, 

5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının a/4 numaralı alt bendi, aynı maddenin 

4 üncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında 

Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince mezkur tüzel kişi hakkında 

147.933,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 147.933,-TLtutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 60 gün 

içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler/Ankara Şubesi (Şube Kodu: 014) nezdinde açılan Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba 

yatırılabileceği, 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 hususunda, 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 hususu 7201 sayılı Tebligat 

Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 7711/15/1-1 



Sayfa : 44 RESMÎ GAZETE 15 Eylül 2013 – Sayı : 28766 

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul’un 20/12/2012 tarih ve 4204/36 sayılı Kararı ile; “Esenboğa yolu 17. Km Sarayköy 

Keçiören/ANKARA” adresinde faaliyet gösteren 10/03/2005 tarih ve BAY/450-278/02265 

numaralı bayilik lisansı sahibi Petro-San Petrol Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi’nin, dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmalinde bulunması ve kullanıcılar haricinde yeniden 

satış amaçlı satış faaliyetinde bulunması nedeniyle, 15/08/2012 tarih ve 3979/23 sayılı Kurul 

Kararı ile hakkında verilen idari para cezası, şirket tarafından gönderilen itiraz dilekçesi ve 

Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup; söz konusu kişinin, 

itirazında belirttiği hususların, 15/08/2012 tarih ve 3979/23 sayılı Kurul Kararı ile hakkında 

uygulanan idari para cezasının geri alınmasını gerektirecek gerekçelerden yoksun olduğu 

anlaşıldığından itirazının reddine karar verildiği hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ edilir. 7711/16/1-1 

————— 

13/03/2013 tarih ve 4314-41 sayılı Kurul Kararı ile, DAĞ/2552-4/27680 sayılı dağıtıcı 

lisansı sahibi Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Tic. Ltd. 

Şti.’nin BAY/939-82/30899 sayılı bayilik lisansı sahibi Abdulkerim UĞURTAY - Kikan Petrol 

unvanlı bayi tarafından yapılmış olan kayıt dışı ikmal ve satış hususu ile ilgili olarak Kurumu 

bilgilendirmemiş olmasının 5015 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, 

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 27/06/2007 

tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 ncü maddesinin (b) bendine; öte yandan, 11/06/2012 

tarihinde anılan bayide kurulu otomasyon sisteminde mutabakatsızlık yaşanması hususunda 

Kurumu bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmemesinin ise 5015 sayılı Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin 

birinci ve ikinci fıkraları ile 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin 

üçüncü fıkrasına aykırı olması sebebiyle ilgili lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 

uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ile "Petrol Piyasası 

Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında 

Tebliğ" hükümleri uyarınca belirlenen 339.814, -TL. tutarındaki idari para cezasının her bir fiil 

için ayrı ayrı olmak üzere toplam 679.628, -TL. olarak idari yaptırım uygulanması 

kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 679.628, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube 

Kodu:14) 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 yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının 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 edilir. 7711/17/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul’un 03/04/2013 tarih ve 4351-69 sayılı Kararı ile, MYĞ/1682-3/24796 sayılı madeni 

yağ lisansı sahibi Tar-Yak Petrol Tarım Gıda İnşaat Nakliyat Turizm Sanayi ve Dış Ticaret 

Limited Şirketi’nin, lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az % 50 olan Kapasite 

Raporunu 12/11/2012 tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun tespit edilmiş olması ve 

bu durumun 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile aynı Kanunun 

20 nci maddesinin birinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin 

birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği 

değerlendirildiğinden, ilgili tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın onbeş gün içinde Kuruma 

gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 7711/18/1-1 

————— 

Kurul’un 03/01/2013 tarihli ve 4226-52 sayılı Kararı ile; Çarşı Mahallesi Sanayi Cad. 

No:50 Bozdoğan AYDIN adresinde 19/07/2011 – 23/07/2011 tarihleri arasında lisanssız bayilik 

faaliyetinde bulunan Uşan Petrol Ürünleri ve Gıda Maddeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi 

hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt 

bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 

2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 61.638,- TL idari 

para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 61.638,- 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/Ankara Şubesi (Şube Kodu: 014) nezdinde açılan Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba 

yatırılabileceği, 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 hususunda, 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 hususu 7201 sayılı Tebligat 

Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 7711/19/1-1 

————— 

21.03.2005 tarih ve BAY/462-303/07499 sayılı bayilik lisansı (16/12/2010 tarihinde iptal) 

kapsamında faaliyet gösteren Üstünoğlu Petrol Ürünleri Madencilik Turizm Yatırımları Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi’nin, Ankara Asfaltı 14.Km. Akkale Kasabası / DENİZLİ adresinde kurulu 

akaryakıt istasyonundan, 08/11/2010 tarihinde yapılan denetim sonucu alınan akaryakıt 

numunelerinin TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nde yapılan analizlerinde, söz konusu 

numunelerin yeterli şart ve seviyede marker ihtiva M-10/4566 numaralı analiz raporu ile tespit 

edilmiş olup; Kurul’un 01/06/2012 tarih ve 3856-31 sayılı Kararı ile mezkur tüzel kişinin yazılı 

savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Konuya ilişkin olarak süresi içinde yazılı savunma gönderilmemiş olması üzerine, konu 

27/02/2013 tarihli Kurul toplantısında yeniden değerlendirilmiş olup, alınan 4299-58 sayılı Karar 

ile; Üstünoğlu Petrol Ürünleri Madencilik Turizm Yatırımları Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi’nin, akaryakıt istasyonunda yeterli şart ve seviyede ulusal marker ihtiva etmeyen akaryakıt 
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ikmali yapmak suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü 

fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci 

maddesinin (f) bendine aykırı hareket ettiğine ve hakkında 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı 

Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı 

maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2010 

Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince bayiler için belirlenen 

137.356,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 137.356,-TL (yüzotuzyedibinüçyüzellialtı-TL) 

tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası 

ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 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 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat 

Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 7711/20/1-1 

————— 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli 

ve 25495 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci 

maddesinin (e) bendinde yer alan “Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini 

sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen 15 

(Onbeş) gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya 

lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere 

Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi..” halinde 

bayilik lisansının sona erdirileceği hükmü uyarınca, PINAR-PET AKARYAKIT TAŞIMACILIK 

MADENCİLİK HAFRİYAT TARIM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ nin; BAY/939-

82/28588sayılı lisansında belirtilen ŞANLIURFA YOLU 40.KM KUYULU KÖYÜ (PAFTA: - 

ADA: - PARSEL: 1061) ADIYAMAN adresinde kurulu bulunan Akaryakıt istasyonuna ait halen 

geçerli olan Gayri Sıhhi Müesseselere ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını Kuruma ibraz etmesi 

gerekmektedir .Söz konusu belgenin, ilanen tebliğ itarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi 

No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/ ANKARA”  adresine gönderilmesi, süresi içerisinde gönderilmeyen 

belgenin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı 

Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 7714/1-1 

—— • —— 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge 

Müdürlüğünden:  

Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesinin Özer Göksoy hakkındaki 08.06.2005 tarihli, E: 

2003/1284, K: 2005/448 sayılı, 03.02.2010 tarihinde kesinleşen kararına göre dava konusu 

eşyaların bir kısmının hak sahiblerine iadesine karar verilmiş, iadesine karar verilen eşyalar için 

Özer GÖKSOY isimli şahsa Müdürlüğümüze müracaatları için tebligat çıkarılarak tebliğ 

mazbatalı zarf ile gönderilmiş; ancak tebligatlarımız adı geçen şahısların belirtilen adreslerinde 

bulunamadığı gerekçesiyle iade edilmiş olup; iş bu tebligatın 7201 Sayılı Yasanın 28. ve 31. 

maddeleri gereğince ilanının Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ 

edilmiş sayılacağı, Gümrük Yönetmeliğinin 85. maddesi gereğince iadesine karar verilen 

eşyaların tebliğ tarihinden itibaren 20 (yirmi) gün içinde alınmaması halinde gümrüğe terkedilmiş 

sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün sonra başvurulması halinde 5607 Sayılı KMK 

Uyarınca Elkonulan eşya veya Alıkonulan Aracın Muhafaza, Depolama, Yükleme, Boşaltma ve 

Nakliye Ücretlerine Dair Tebliğin 6/2 maddesi gereğince ardiye ücreti ödeneceği ilanen tebliğ 

olunur. 7723/1-1 
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BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Ekonomi Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

— Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— Gedik Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

DÜZELTME 8/9/2013 tarihli ve 28759 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Planlı Alanlar Tip

İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


