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YÖNETMELİKLER

Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE DENETİM BAŞKANLIĞI İLE

MAARİF MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIKLARI YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 24/5/2014 tarihli ve 29009 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eği-
tim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönet-
meliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşa-
ğıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(2)  Başkanlıkta Başkanın teklifi, Müsteşarın uygun görüşü ve Bakanın onayı ile üç
yüzden fazla olmamak şartıyla müfettiş görevlendirilebilir. Başkanlıkta görevlendirilecek mü-
fettiş ve müfettiş yardımcılarının atamaları Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılır. Baş-
kanlıkta görevlendirilen müfettişlerin, bu görevde geçirdikleri süreler, 37 ve 38 inci maddelerde
belirlenen sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmaz.”

“(4) Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle müfettiş yardımcısı, denetçi
yardımcısı, denetmen yardımcısı olarak atanan ve 3 yıllık müfettiş yardımcılığı, denetçi yar-
dımcılığı, denetmen yardımcılığı süresi sonunda müfettiş, denetçi ve denetmen sıfatını iktisap
etmiş olanlar arasından, Başkan ve Daire Başkanı olarak atananlar müfettiş yetkilerine haiz-
dir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Yarışma sınavında başarılı olan adayların atamaları, il milli eğitim müdürlüklerine
yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 23 – (1) Müfettiş yardımcılarının yetiştirilme süresi fiilen üç yıldır. Bu sü-

renin birinci yılında müfettiş yardımcıları teorik ve görev başında eğitimlere katılmak üzere
Başkanlıkta görevlendirilir.

(2) Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesinde; müfettişliğin gerektirdiği tutum, davranış
ve temsil gibi nitelikler ile yetki alanına giren mevzuat ve uygulamalar ile rehberlik, denetim,
inceleme, soruşturma ve ön inceleme konularında meslekî bilgi ve becerilerini geliştirmek, bi-
limsel çalışma ve araştırma alışkanlığı kazandırmak amaçlanır. 

(3) Müfettiş yardımcılarının, mevzuat ve uygulamalar ile rehberlik, denetim, inceleme,
soruşturma ve ön inceleme yöntemlerini öğrenmelerini sağlamak amacıyla, hizmet içi eğitim
programları düzenlenir. Hizmet içi eğitimin süresi 120 saatten az olamaz.

(4) Müfettiş yardımcısı, müfettişlerden birinin refakatinde çalışır. Bir müfettişin refa-
katine birden çok müfettiş yardımcısı verilebilir. Müfettişler, refakatinde bulunan müfettiş yar-
dımcıları hakkında, refakat dönemleri sonunda Ek-2 Maarif Müfettiş Yardımcısının Görev Ba-
şında Yetiştirme Eğitimi Değerlendirme Formunu düzenleyerek müfettiş yardımcısının yeter-
lilikleri yönünde Maarif Müfettişleri Başkanına rapor sunarlar. 

(5)  Müfettiş yardımcılarının yetiştirilme döneminde yaptıkları görevler müfettişliğe
atanmada kazanılmış hak doğurmaz.

(6)  Müfettiş yardımcıları, müfettişliğe atanmadan herhangi bir mazerete bağlı olarak
yer değiştirme isteğinde bulunamaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Müfettiş unvanını kazandıktan sonra istekleriyle başka görevlere veya kurumlara
atananlar, tekrar müfettişliğe atanma talebinde bulunabilirler. Bu şekilde başvuruda bulunan-
ların atamaları, Başkanın uygun görüşü ve illerin müfettiş ihtiyacı doğrultusunda belirleyeceği
illerden birine Bakanlıkça yeniden yapılabilir.”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 35 – (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının, bölge hizmetinden sayılacak

süreler aşağıda gösterilmiştir. 
a) 657 sayılı Kanunun 102 nci, 103 üncü ve 104 üncü maddelerinde öngörülen izinlerin

tamamı ile 105 inci maddesi gereğince verilen izinlerin toplamının altı ayı geçmeyen kısmı,
b) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan

tutuklanan veya gözaltına alınan memurların 657 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde sayılan
durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı,

c) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri,
ç) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı,
geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(6)  Bu madde kapsamında görev yeri değiştirilen müfettişler ayrıldıkları tarihten iti-

baren sekiz yıllık süre geçmeden, sağlık, aile birliği, can güvenliği, engellilik ve terör mazere-
tine bağlı yer değişikliği hariç bu Yönetmelikle belirlenen iller arası yer değiştirmeler kapsa-
mında ayrıldıkları ile tekrar atanamazlar.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“(7) 1, 2 ve 3 üncü hizmet bölgelerinden birinde çalışmakta iken 4 ve 5 inci hizmet böl-

gelerine atanmak isteyen müfettişlerin atamaları, Başkanın uygun görüşü ve illerin müfettiş
ihtiyacı doğrultusunda belirleyeceği illerden birine atama takvimine bağlı kalmaksızın Bakan-
lıkça yapılabilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği 
MADDE 40 – (1) Aile birliği mazeretine dayanarak yer değişikliği müfettişin; 
a) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkânının ol-

maması veya mevzuatı uyarınca eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulun-
ması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere,

b) Eşlerin her ikisinin de aynı kurumda çalışıyor olması halinde, kurumun daha fazla
hizmet ihtiyacı duyduğu yere, 

c) Eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde kurumlar arasında gerekli koordi-
nasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere, 

ç) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki
yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile
işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulun-
duğu yere, 

d) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere,
atanması suretiyle yapılabilir. 

(2)  Aile birliği mazeretine dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunan müfettiş, eşinin
kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalıştığına veya atanmayı talep ettiği
yerde eşinin başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek
suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına ya da
birinci fıkranın (d) bendinde sayılan görevlerde bulunduğuna ilişkin belgeyi kurumuna ibraz
etmekle yükümlüdür. Ayrıca yer değiştirme başvurusuna, evlilik durumunu kanıtlayan belgenin
de eklenmesi gerekir.”
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MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin  41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 41 – (1) Müfettişlerin, sağlık mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde

bulunabilmesi için;  kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı
kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün
olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüre-
ceğini alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekir. Sağlık mazeretine dayalı olarak
yapılacak yer değişikliğinde müfettiş aynı hizmet bölgesi içinde başka bir hizmet alanına, bu
şekilde mazeretin karşılanamaması halinde ise başka bir hizmet bölgesinde kurumca ihtiyaç
duyulan ve mazeretinin karşılanabileceği bir hizmet alanına atanabilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Hizmetin gereği olarak yapılabilecek yer değiştirmeler
MADDE 43 – (1) Haklarında adli veya idari bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma

sonucunda o yerde kalmasında sakınca görülmüş olan müfettişlerin, hizmet bölgelerindeki
ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma sürelerini tamamlamadan ve yer değiştirme su-
retiyle atanma dönemi beklenmeksizin hizmetin gereği olarak yer değiştirme suretiyle ataması
yapılabilir. Hizmet gereği yer değişikliği yapılan müfettişin ayrıldığı hizmet bölgesindeki eksik
hizmetleri aynı hizmet bölgesi içindeki başka bir hizmet alanında tamamlattırılır. Müfettişin
görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde diğer hizmet bölgelerine de ata-
ması yapılabilir. Bu şekilde ataması yapılan müfettişin ayrıldığı hizmet bölgesindeki eksik hiz-
metleri daha sonra tamamlattırılır.

(2) Haklarında birinci fıkra kapsamında yer değiştirme teklifi getirilen müfettişlerin
ataması, Başkanın uygun görüşü ve illerin müfettiş ihtiyacı doğrultusunda belirleyeceği illerden
birine Bakanlıkça yapılabilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a), (c) ve (ç)
bentleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin
(1), (3) ve (4) numaralı alt bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Müfettişlere, mühür beratı ile birer mühür ve personel kimlik kartı verilir. Görev
esnasında sorulduğunda personel kimlik kartı ilgililere gösterilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğe 80 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Hüküm bulunmayan haller
MADDE 80/A – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 19/4/1983 tarihli

ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Yer Değiş-
tirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/5/2014 29009
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
GEMİ SÖKÜM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/3/2004 tarihli ve 25396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi Sö-
küm Yönetmeliğinin geçici 4 üncü maddesinde geçen “28/2/2016” ibaresi “28/2/2017” olarak
değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

yürütür.
—— • ——

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

UÇUŞ HAREKÂT UZMANI LİSANS YÖNETMELİĞİ
(SHY–UHU)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, uçuş harekât uzmanı personelinde aranacak

niteliklere, bu kişilere verilecek eğitimlere ve uygulanacak sınavlara, lisanslandırma ile ilgili
usul ve esaslara, uçuş harekât uzmanı eğitim kuruluşu olarak yetkilendirilmek için gerekli olan
niteliklere ve eğitim faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, sivil havacılık işletmelerini ve bu işletmelerde görev

yapan uçuş harekât uzmanını, uçuş harekât uzmanı eğitimi konusunda yetkilendirilen kuruluş-
ları ve bu kuruluşlarda görev yapan yönetici ve eğitici personeli kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel

Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci maddesi ile 5/6/1945 tarihli ve
4749 sayılı Şikago’da 7/12/1994 tarihinde Akit ve İmza Edilmiş Olan Milletlerarası Sivil Ha-
vacılık Anlaşması ile Geçici Sözleşmesi ve Bunların Eklerinin Onanması Hakkında Kanun ile
yürürlüğe girmiş olan Şikago Sözleşmesi’nin Ek-1’ine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) CPL: Ticari Pilot Lisansını,
b) CRM: Ekip Kaynak Yönetimini,
c) CRMI/DRMI: Ekip Kaynak Yönetimi/Dispeç Kaynak Yönetimi Eğitmenini,
ç) DEEK: Uçuş Harekât Uzmanı Eğitim El Kitabını,
d) DGR: Tehlikeli Maddeler Regülasyonunu,
e) DRM: Dispeç Kaynak Yönetimini,
f) EASA: Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansını,
g) FDI: Öğretmen Uçuş Harekât Uzmanını,
ğ) Genel Müdür: Sivil Havacılık Genel Müdürünü,
h) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,
ı) ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatını,
i) ICAO Annex 1: Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatının yayımlamış olduğu Şikago

Sözleşmesinin Uçuş Ekibi Lisanslandırma konularındaki düzenlemelerini,
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j) ICAO Doc 7192-AN/857 PART D-3: Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatının ya-
yımlamış olduğu uçuş harekât uzmanına ilişkin kuralları,

k) Eğitim kuruluşu: Uçuş harekât uzmanı eğitimi vermek üzere Genel Müdürlük tara-
fından yetkilendirilmiş özel veya tüzel nitelikteki kurum veya kuruluşları veya kendi persone-
lini yetiştirmek üzere uçuş harekât uzmanı eğitimi verme konusunda Genel Müdürlük tarafın-
dan yetkilendirilen havayolu işletmelerini, 

l) Öğretmen uçuş harekât uzmanı: En az 5 yıl uçuş harekât uzmanı olarak fiilen çalışmış,
eğiticinin eğitimi konusunda eğitim görmüş veya pedagojik formasyon eğitimi almış ve
konu/yetkilendirme ile ilgili başvurusu bağlı bulunduğu bölüm yöneticisi tarafından yapılmış;
sonucunda da Genel Müdürlük tarafından değerlendirme yapılarak lisansına öğretmen uçuş
harekât uzmanı yetkisi işlenmiş kişileri,

m) Staj: Toplam 30 iş günü süresince, uçuş harekât uzmanı ofisinde veya operasyon
kontrol merkezinde, vardiya görevine dâhil olarak, lisanslı uçuş harekât uzmanı gözetiminde
uçuş planı hazırlama, ekip brifingi verme ve uçuş takip süreçleri gibi faaliyetleri ihtiva eden
eğitimi,

n) Tazeleme eğitimi: Eğitim kuruluşları tarafından hazırlanan uçuş harekât uzmanı eği-
tim el kitabında veya havayolu işletmelerinin işletme el kitabında tanımlanmış, ICAO Doc.
7192-AN/857 PART D-3 içerisinde yer alan eğitim programında belirtilen konu başlıkları esas
alınarak hazırlanmış teorik eğitimi ihtiva eden, yıllık periyotlarda gerçekleştirilen, Genel Mü-
dürlük tarafından onaylı eğitim programını, 

o) Uçuş harekât uzmanı: Sivil hava araçlarının uçuş operasyonunun ulusal ve uluslararası
sivil havacılık kurallarına uygun olarak planlanması, uygulanmasının takip edilmesi, yönetimi
ve kontrolünü sağlamakla sorumlu lisanslı personeli,

ö) Uygulamalı eğitim: Vardiya görevine dahil olmaksızın sınıf ortamında örnekleme
yöntemiyle uçuş planı hazırlama, ekip brifingi verme ve uçuş takip süreçleri ile toplam 25 saatlik
pratik eğitim ile uçuş operasyonunun gözlemlendiği 4 saatlik simülatör uçuşunu ihtiva eden
eğitimi, 

ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte belirtilmeyen tanım ve kısaltmalar için ICAO ve EASA tarafından

yayımlanan dokümanlarda belirtilen tanım ve kısaltmalar geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim Kuruluşu Yetkilendirilmesi

Yetki belgesi zorunluluğu
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yetkilendirilmeyen kuruluşlar uçuş hare-

kât uzmanı eğitimi veremez. Bu Yönetmelik kapsamında yetkilendirilmek isteyen eğitim ku-
ruluşuna verilen yetki, belirli şartlara ve süreye bağlanabilir.

(2) Milli güvenliğin ve kamu düzeninin tehlikeye girebileceği durumlarda veya yetki
talep eden kurum veya kuruluşun gerçek veya tüzel kişi kurucu ortakları ile temsile yetkili yö-
neticilerinin 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde be-
lirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı hapis cezasına ya da affa uğra-
mış olsa veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olsa bile 5237 sayılı Ka-
nunun ikinci kitabının birinci kısmının bir ve ikinci bölümündeki suçlar, Devletin güvenliğine
karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar,
Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları ile yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suç-
lardan veya zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal-
varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından veya trafik güvenliğini tehlikeye sokma
suçundan hüküm giymiş olmaları halinde yetki verilmez.
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İlk başvuru
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında ilk defa yetki almak için başvuran eğitim

kuruluşlarından Ek-1’de belirtilen bilgi ve belgeler istenir. 
(2) Sorumlu yöneticinin istenen bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz olarak göndermesi

ve Genel Müdürlük tarafından gerekli nitelikleri taşıdığının tespiti halinde dosyada sunulan
verilerin teyit edilmesi ve fiziki şartlar ile eğitim olanaklarının yerinde görülmesi maksadıyla
ilgili kuruluş tesislerinde denetleme yapılır.

Denetleme
MADDE 7 – (1) Eğitim kuruluşu faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası mevzuatta be-

lirlenen standartlara uygunluğu, Genel Müdürlük tarafından haberli veya habersiz şekilde de-
netlenir. 

(2) Denetlemeler, Genel Müdürlük tarafından yayımlanan denetim usullerine uygun
olarak yapılır.

İlk yetkilendirme ve yetkinin uzatılması
MADDE 8 – (1) Yetki belgesi, bu Yönetmelikte istenen gerekliliklerin sağlanması ko-

şuluyla Genel Müdürlük tarafından düzenlenir ve belli aralıklarla yenilenir. İlk yetkilendirme
en fazla bir yıl için düzenlenir. Yenileme süreleri üç yıldan fazla olamaz.

(2) Yetkilendirme ile birlikte, sorumlu yönetici personel adına düzenlenmiş Yönetici
Personel Onay Formu (Form-4) ve eğitim kuruluşunun Ek-2’de belirtilen DEEK’i onaylanır.
Onay formunun güncel hali Genel Müdürlük resmi internet sayfasında yayımlanır. 

(3) Eğitim kuruluşunun organizasyonunda, tesislerinde ve DEEK’te zaman içerisinde
yapılacak her türlü değişiklik Genel Müdürlük onayına tabidir.

Yetkinin geçerliliği
MADDE 9 – (1) Eğitim yetkisi, yetki belgesinin geçerlilik süresi dolmadığı, iptal edil-

mediği veya askıya alınmadığı sürece ve bu Yönetmelik kapsamında ICAO Annex 1 ve ICAO
Doc 7192-AN/857 PART D-3 şartlarını sağlaması koşuluyla geçerlidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim Kuruluşunun Yapısı

Tesisler 
MADDE 10 – (1) Tesisler ile ilgili aşağıdaki şartlar aranır: 
a) Eğitim kuruluşu, planlanan tüm eğitimler ve sınavlar için gerekli ortam ve olanakları

yeterli ölçekte karşılayan, olumsuz hava koşullarından etkilenmeyecek tesislere sahip olmak
zorundadır.

b) Eğitim ve sınav alanları, öğrencilerin rahatını sağlayacak şekilde uygun ışık, gürültü,
sıcaklık ve nem seviyesine sahip olmak zorundadır.

c) Herhangi bir ders için açılan her bir sınıfta eğitim alan öğrenci sayısı 15 kişiden fazla
olamaz. 

ç) Eğitim kuruluşu, bünyesindeki eğitmenler ve sınav sorumluları için uygun çalışma
ofisleri sağlar.

d) Eğitim kuruluşu, eğitim kayıtları ve sınav evrakları için arşiv bulundurur ve kayıtları
saklar.

e) Eğitim kuruluşu, eğitim içeriği ve seviyesine uygun güncel teknik materyali içeren
bir kütüphaneye sahip olmak zorundadır.

f) Onaylı yerlerin dışında eğitimin gerçekleştirilebilmesi için, eğitim kuruluşu Genel
Müdürlükten onay almak zorundadır.

Organizasyon
MADDE 11 – (1) Eğitim kuruluşu, bu Yönetmelikte belirtilen eğitim gerekliliklerini

karşılayabilmek amacıyla kendisinden istenebilecek bilgi ve belgeleri, en geç 48 saat içerisinde
Genel Müdürlüğe sunabilecek imkânlara sahip olmak zorundadır. Eğitim kuruluşu ayrıca Genel
Müdürlükçe yeterli görülecek organizasyon yapısı ile kalite sistemini kurar ve faaliyetleri sü-
resince aktif olarak muhafaza eder.
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a) Eğitim kuruluşu, sorumlu müdür ile bu sorumlu müdüre doğrudan bağlı olarak ça-
lışmak üzere, eğitim ve kalite konularından sorumlu birer yönetici personel görevlendirir. Bu
yöneticiler, görev aldıkları konularda sorumlu müdür ile birlikte Genel Müdürlüğe karşı da so-
rumludurlar.

b) Söz konusu sorumlu yöneticiler, yeterlilikleri Genel Müdürlük tarafından incelenerek
uygun görülmesi halinde yetkilendirilir. Genel Müdürlük, söz konusu sorumlu yöneticilere iliş-
kin kabul edilen yönetici onay formlarını, yapılacak denetleme, inceleme veya değerlendirme
sonucu iptal etmeye yetkilidir.

c) Eğitim kuruluşunda görev yapan yönetici personelden herhangi birisinin görevden
ayrılması durumunda, eğitim kuruluşu tarafından en geç 10 gün içinde Genel Müdürlüğe bilgi
verilir. Ayrılan yönetici personelin yerine kuruluş tarafından 45 günlük süre içerisinde bu Yö-
netmelikte belirlenen niteliklere sahip personel görevlendirmesini yaparak personele ait bel-
gelerle birlikte onay için Genel Müdürlüğe başvuruda bulunur.

(2) Eğitim kuruluşu, yetkisine uygun olarak teorik ve uygulamalı eğitimi planlayacak,
gerçekleştirecek yeterli sayıda daimi personeli istihdam eder.

(3) Eğitim kuruluşu daimi olarak en az bir FDI yetkisine sahip personel istihdam eder.
(4) Müfredat dâhilindeki DGR, CRM/DRM gibi uzmanlık gerektiren dersler, alanında

uzman, eğiticinin eğitimi veya pedagojik formasyon eğitimi almış ve içlerinden biri FDI olmak
üzere en az 3 eğitmen tarafından verilir.

(5) DGR ve CRM/DRM eğitmenlerinin, 13 üncü maddede belirtilen niteliklere sahip
olması ve bu nitelikleri aldıkları eğitimi, lisans ve sertifikalarla belgelemesi gereklidir.

(6) Eğitim kuruluşunda görevli eğitmenler ve sınav sorumluları, yeni teknolojiler, insan
faktörleri ve güncel eğitim teknikleri gibi konularda prosedürlere bağlı olarak bilgilerini gün-
celler. 

Yönetici personel nitelikleri
MADDE 12 – (1) Eğitim kuruluşu tarafından atanan sorumlu yönetici personelin aşa-

ğıdaki şartları sağlaması gerekir:
a) Sorumlu müdür, eğitim kuruluşunun tüm eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinden so-

rumlu, harcama yetkisine sahip ve eğitim kuruluşunu tek başına temsil edecek düzeyde yetkiye
sahip olmak zorundadır.

b) Eğitimden sorumlu yönetici personel, eğiticinin eğitimi veya pedagojik formasyon
eğitimi almış ve en az beş yıllık uçuş harekât uzmanı tecrübesine sahip olmak zorundadır. 

c) Kaliteden sorumlu yönetici personel, kalite konusunda ilgili kurs ve eğitimleri almış
ve kalite konusunda en az iki yıllık çalışma tecrübesine sahip olmak zorundadır.

ç) Sorumlu müdürün, eğitimden ve kaliteden sorumlu yönetici personelin, 5 inci mad-
denin ikinci fıkrasına aykırı durumlarının tespiti halinde başvuruları kabul edilmez.

Eğitmenlerin nitelikleri ve kayıtlar
MADDE 13 – (1) Eğitim kuruluşu, bütün eğitmenlerin kayıtlarını tutmak zorundadır.

Tutulan kayıtlar kişilerin deneyimlerini, vasıflarını ve eğitimlerini kapsar.
(2) Tüm eğitmenler için yetki alanları belirtilir. 
(3) Eğitmenlere, yetki alanlarını belirten belgenin birer kopyası eğitim kuruluşu tara-

fından verilir.
(4) CRM/DRM eğitimi verecek eğitmenlerin; 
a) CRM/DRM başlangıç eğitimini tamamlamış olmaları,
b) Eğiticinin eğitimi veya pedagojik formasyon eğitimi almış olmaları, 
c) CRMI/DRMI eğitimini almış olmaları, 
ç) İlk defa CRM/DRM başlangıç eğitimini verecek eğitmenlerin, tecrübeli bir CRM/DRM

eğitmeni tarafından gözlemlenmeleri ve başarılı olmaları, 
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d) CRM/DRM eğitimi verecek eğitmenlerin, eğitmen olarak atanmalarını müteakip,
eğitmenliklerinin geçerli olabilmesi için en az yılda bir eğitim vermeleri, son bir yıl içinde eği-
tim vermeyenlerin ise eğitmenliklerinin tazelenmesi için deneyimli başka bir CRM/DRM eğit-
meni gözetiminde en az bir kez eğitim vermeleri, 

gereklidir. 
(5) DGR eğitimi verecek eğitmenlerin, tehlikeli maddeler mevzuatına ilişkin temel eği-

timi ve aynı konuda eğitmenlik eğitimini başarı ile tamamlamış olmaları gereklidir.
(6) DGR eğitimi verecek eğitmenlerin, eğitmen olarak atanmalarını müteakip, eğitmen-

lik yetkilerinin geçerliliğinin devam etmesi için son 24 ayda ilgili kategoride eğitim vermeleri,
son 24 ay içinde eğitim vermeyenlerin ise eğitmenliklerinin yenilenmesi için deneyimli başka
bir DGR eğitmeni gözetiminde en az bir kez eğitim vermeleri gereklidir. 

(7) Eğitmenler, eğitim verdikleri konulardaki güncel gelişmeleri takip etmekten, gere-
ken tazeleme eğitimlerini almaktan ve eğitim içeriğindeki değişiklikler sonucu eğitimlerini ye-
nilemekten sorumludur.

(8) Eğitim kuruluşunda görev yapan eğitmenlerden herhangi birisinin görevden ayrıl-
ması durumunda, en geç 10 gün içinde Genel Müdürlüğe kuruluş tarafından bilgi verilir.

Eğitim materyali 
MADDE 14 – (1) Eğitim kuruluşu, yeterli eğitim materyalini her bir eğitim sınıfında

kullanılabilir durumda bulundurur. 
Kayıtlar
MADDE 15 – (1) Eğitim kuruluşu, her bir öğrenciye ait eğitim, sınav ve değerlendirme

ile ilgili tüm kayıtları öğrencinin kursu bitirmesini takip eden 5 yıl boyunca saklamak zorun-
dadır.

(2) Yetkisi iptal edilen eğitim kuruluşu, öğrencilere ait tüm eğitim, sınav ve değerlen-
dirme kayıtlarının onaylı suretlerini, talep edilmesi halinde Genel Müdürlüğe sunmak zorun-
dadır.

Eğitim prosedürleri ve kalite sistemi 
MADDE 16 – (1) Kurum ve kuruluş, eğitim standartlarını, teorik ve uygulamalı sınav-

ların güvenilirliğini ve eğitim prosedürlerinin yeterliliğini içeren bir kalite sistemi kurar.
(2) Kalite sistemi, düzeltici faaliyetlerin hem tanımlanması hem de vaktinde ilgili bi-

rimlere iletilmesinin sağlanması amacıyla sorumlu müdüre yönelik bir geri besleme sistemi
içermelidir. Geri besleme sistemi, her durumda uygunsuzlukları, yetersizlikleri ve yanlışları
düzeltmesi istenen sorumlu kişileri açıkça belirtmeli ve uygun zaman diliminde tamamlana-
mayan düzeltici faaliyetlerin DEEK içinde tanımlı prosedüre göre takip edildiğini açıkça ortaya
koyar.

Eğitim uygulama esasları
MADDE 17 – (1) Eğitim kuruluşu ICAO Doc. 7192-AN/857 PART D-3 dokümanına

uygun olarak hazırlanan ve Genel Müdürlük tarafından onaylanan DEEK'te belirtildiği şekilde
eğitimlerini gerçekleştirir.

(2) Uçuş harekât uzmanı eğitimi, ICAO Doc. 7192-AN/857 PART D-3’te belirtilen teo-
rik ve uygulamalı eğitimlerin ve sınavların kapsamından daha az içerikte ve sürede olamaz.

(3) Eğitimler, geçerli lisansa sahip FDI’lar ve Genel Müdürlük tarafından uygun görülen
eğitmenler tarafından verilir ve değerlendirilir.

(4) Eğitim kuruluşu, müfredat dâhilindeki DGR, CRM/DRM gibi uzmanlık gerektiren
derslerin uçuş harekât uzmanı adayı tarafından başarıyla tamamlanmasını müteakip ilgili ser-
tifikaları düzenler.

(5) Eğitim kuruluşu, uçuş harekât uzmanı eğitimini başarıyla tamamlayan her bir aday
için belge verir, fakat bu belge Genel Müdürlük tarafından düzenlenecek uçuş harekât uzmanı
lisansının yerine geçmez.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uçuş Harekât Uzmanı Lisanslandırması

Başvuru
MADDE 18 – (1) Uçuş harekât uzmanı lisansı için Ek-3’te belirtilen belgeler ve lisans

başvuru formu ile Genel Müdürlüğe başvuruda bulunulur. Formun güncel hali Genel Müdürlük
resmi internet sayfasında yayımlanır.

(2) Teorik ve uygulamalı eğitimleri tamamlayarak teorik ve uygulamalı sınavlar ile staj-
dan başarılı olan adaylar, stajın bitim tarihinden itibaren en geç 9 ay içinde lisans tanzimi için
Genel Müdürlüğe başvuruda bulunur. Belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayan adaylar,
lisanslarının tanzim edilebilmesi için tekrar teorik ve uygulamalı sınavlara girerek bu sınav-
lardan başarılı olmalı ve stajlarını başarı ile tamamlamak zorundadır. 

(3) Genel Müdürlük, bu Yönetmelikte belirtilen teorik ve uygulamalı eğitimler ile asgari
staj deneyimi şartlarını sağlayan kişilere uçuş harekât uzmanı lisansı düzenler. 

(4) KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınan diğer ICAO üyesi ülkelerce li-
sanslandırılan uçuş harekât uzmanlarının ülkemizde çalışabilmeleri için, aşağıda belirtilen şart-
lar çerçevesinde Genel Müdürlük tarafından uçuş harekât uzmanı lisansı tanzim edilir:

a) Uçuş harekât uzmanı lisansını düzenleyen ülkenin sivil havacılık otoritesi tarafından
verilen uçuş harekât uzmanı lisans teyit mektubu, Genel Müdürlüğe sunulan lisans başvuru
dosyasına eklenir.

b) Lisanslı uçuş harekât uzmanları için teorik ve uygulamalı eğitimleri tamamlama şartı
aranmaz. Sınav komisyonu üyelerince yapılan uygulamalı sınava girerek başarılı olmaları ha-
linde lisans dönüşüm işlemleri yapılır.

Ön şartlar 
MADDE 19 – (1) Uçuş harekât uzmanı eğitimi almak isteyen adaylarda aşağıdaki ni-

telikler aranır:
a) 21 yaşından gün almış olmak.
b) En az ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan veya denkliği

belirlenen İngilizce sınavlarının birinden en az 50 veya eş değeri puan almak.
ç) Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş havacılık tıp merkezlerinde yapılan mua-

yene sonucunda, uçuş harekât uzmanı görevlerini yerine getirmeye engel teşkil edebilecek her-
hangi bir fiziksel ya da akli hastalığa sahip olmadığını, merkezi sinir sisteminin normal oldu-
ğunu, gözlüklü ya da gözlüksüz en az 6/9 görme keskinliğine sahip olduğunu, yeterli işitme
kapasitesine sahip olduğunu, kulak, burun ve boğaz fonksiyonlarının normal olduğunu belge-
leyen sağlık kaydına sahip olmak.

Sınavlar
MADDE 20 – (1) Uçuş harekât uzmanı lisans sınavları her takvim yılı içerisinde dört

kez yapılır ve sınav tarihleri, başvuru tarihleri ve sınav yerleri Ocak ayı içerisinde internet say-
fası aracılığı ile kamuoyuna duyurulur.

(2) Sınavlar, Genel Müdürlük tarafından teşkil edilen sınav komisyonu tarafından yü-
rütülür.

(3) Sınav soruları, sınav komisyonu tarafından uçuş harekât uzmanı soru bankasından
seçilir.

(4) Sınavlarda, öğrencilerin eğitim notlarını kullanmasına izin verilmez.
(5) Sınav sorularının asgari % 40’ı İngilizce olarak sorulur.
(6) Teorik sınavda adaylara, çoktan seçmeli 120 soru sorulur ve toplam 2 saat 30 dakika

süre verilir. Uygulama sınavında adaylara 10 adet yazılı (klasik) soru sorulur ve toplam 90 da-
kika süre verilir.

16 Mart 2016 – Sayı : 29655                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



(7) Adayların sınavlarda başarılı kabul edilebilmeleri için 100 tam puan üzerinden en
az 70 puan almaları gerekir.

(8) Teorik sınavda başarılı olamayan adaylar uygulama sınavına alınmaz. 
(9) Teorik ve uygulamalı eğitimin tamamlanmasını müteakip en geç 6 ay içerisinde teo-

rik veya uygulamalı sınavlara girilmesi zorunludur.
(10) Sınavlarda başarılı olan adayların, sınav bitimini müteakip 6 ay içinde uçuş harekât

uzmanı görevlerinin yapıldığı bir işletmede 30 iş günü staj yapmaları zorunludur. 
(11) Aday en fazla 4 sınav döneminde teorik veya uygulamalı sınava girebilir. Her bir

döneme ait teorik veya uygulamalı sınavlar bir diğer dönemle birleştirilemez. Girmiş olduğu
sınavlarda 4 sınav dönemi sonunda da başarılı olamayan adayın, uçuş harekât uzmanı eğitimi
vermeye yetkili bir kuruluştan, ICAO Doc. 7192-AN/857 PART D–3 dokümanında tanımlı ön-
ceden tecrübesi olmayanlara yönelik eğitimi tekrar almadan yeniden sınavlara girmesine izin
verilmez.

(12) Genel Müdürlük tarafından bu Yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş eğitim kurulu-
şunda, uçuş harekât uzmanı eğitimini tamamlamayan adayların, teorik ve uygulama sınavlarına
girmesine izin verilmez. 

Eğitim ve deneyim şartları
MADDE 21 – (1) Uçuş harekât uzmanı lisansına esas asgari eğitim süreleri aşağıdaki

gibidir:
a) Genel Müdürlük tarafından bu Yönetmelik kapsamında yetkilendirilmiş veya ICAO

Doc. 7192-AN/857 PART D–3 dokümanında belirtilen uçuş harekât uzmanı temel eğitimi için
gerekli eğitim programını (müfredatını) uygulayan üniversitelerin sivil havacılık ile ilgili bö-
lümlerinden lisans veya ön lisans derecesi ile mezun olanların asgari teorik eğitimi tamamla-
dıkları kabul edilir ve doğrudan teorik ve uygulama sınavına kabul edilirler.

b) Asgari CPL lisansı sahibi olan pilotlar veya geçerli hava trafik kontrolörü lisansına
sahip olanlar için talep etmeleri durumunda, uçuş harekât uzmanı eğitimi vermeye yetkili ku-
ruluş tarafından, ICAO Doc. 7192-AN/857 PART D–3 dokümanında belirtilen önceden tecrü-
besi olanlara yönelik teorik ve uygulamalı eğitim programları uygulanır.

c) Görev yaptığı işletmenin uçuş harekât biriminde, yine aynı işletmede görevli FDI
gözetiminde asgari 2 yıl süresince çalışan adaylar için talep etmeleri durumunda, uçuş harekât
uzmanı eğitimi vermeye yetkili kuruluş tarafından ICAO Doc. 7192-AN/857 PART D–3 do-
kümanında belirtilen önceden tecrübesi olanlara yönelik teorik ve uygulamalı eğitim program-
ları uygulanır.

ç) Meteoroloji eğitimi veren üniversitelerin en az ön lisans programlarından mezun
olanlar için talep etmeleri durumunda, uçuş harekât uzmanı eğitimi vermeye yetkili kuruluş
tarafından, ICAO Doc. 7192-AN/857 PART D–3 dokümanında belirtilen önceden tecrübesi
olanlara yönelik teorik ve uygulamalı eğitim programları uygulanır.

d) Sivil havacılık alanında eğitim veren üniversite ve yüksekokulların ilgili bölümle-
rinden mezun olmuş adaylar için talep etmeleri durumunda, uçuş harekât uzmanı eğitimi ver-
meye yetkili kuruluş tarafından, ICAO Doc. 7192-AN/857 PART D–3 dokümanında belirtilen
önceden tecrübesi olanlara yönelik teorik ve uygulamalı eğitim programları uygulanır. 

e) Bu fıkranın (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenler dışında uçuş harekât uz-
manı eğitimi alacak adaylar için, uçuş harekât uzmanı eğitimi vermeye yetkili kuruluş tarafın-
dan, ICAO Doc. 7192-AN/857 PART D–3 dokümanında belirtilen önceden tecrübesi olma-
yanlara yönelik teorik ve uygulamalı eğitim programları uygulanır.

f) Bu maddede belirtilen adayların lisanslarının tanzim edilebilmesi için Genel Müdür-
lük tarafından düzenlenen teorik ve uygulamalı sınavlardan başarılı olmaları ve asgari 30 iş
günü mesleki staj yapmış olmaları zorunludur. 

Deneyimin tespiti
MADDE 22 – (1) Başvuru sahibi adayın, aktif deneyimini yazılı olarak kanıtlaması

gerekir.
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(2) 21 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen aday-
ların deneyimlerini gösterir Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları veya ek belgeler, gerektiğinde
Genel Müdürlük tarafından talep edilebilir. 

Lisansın geçerliliği 
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında lisanslandırılan uçuş harekât uzmanla-

rının, uçuş emniyetini ihlal etmeleri veya Genel Müdürlük tarafından yapılan ya da yaptırılan
denetim ve incelemeler sonucunda tespit edilmesi durumunda, işlenen kusura sebep olan uçuş
harekât uzmanının geçerli lisansı, 6 ay süre ile askıya alınır. Lisans askı süresinin bitim tari-
hinden itibaren 3 yıl içerisinde aynı kusurun ya da benzer uygunsuzluğun tekrar yaşanması ha-
linde, uçuş harekât uzmanı lisansı bir yıl daha askıya alınır. Lisansı bir yıl süresince askıya
alınmış kişilerin, bir kez daha lisansının bu Yönetmelik çerçevesinde askıya alınmasını gerek-
tirecek harekette bulunmaları halinde lisansları bir daha verilmemek üzere iptal edilir. Uçuş
emniyetini ağır derecede ihmal veya kasıtlı olarak ihlal edenlerin lisansları, bu sürelere tabi
olmaksızın iptal edilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen hususlar Genel Müdürlük tarafından teşkil edilen bir ko-
misyon tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır. 

(3) Uçuş harekât uzmanı lisansı 2 yıl için düzenlenir.
(4) Uçuş harekât uzmanı lisans sahibi 2 yıllık geçerlilik süresinin bitiminin 30 gün ön-

cesinden itibaren Genel Müdürlüğe Ek-4’te belirtilen belgeler ile birlikte lisansın temdidi için
başvurur.

(5) Uçuş harekât uzmanı lisansının temdit işlemleri öncesinde başvuru sahibinin; 
a) Son 2 yılda uçuş harekât uzmanlığı görevine birbirini takip eden 12 aydan daha fazla

ara vermemiş olması gereklidir. Bu durumda, lisansı 2 yıl için temdit edilir.
b) Son 2 yılda uçuş harekât uzmanlığı görevine birbirini takip eden 12 aydan daha fazla

ara vermesi durumunda, tazeleme eğitimi tamamlanıncaya kadar lisansı temdit edilmez. Uçuş
harekât uzmanı lisansının yeniden geçerlilik kazanabilmesi için eğitim kuruluşu veya görev
yaptığı havayolu işletmesi tarafından tazeleme eğitimine tabi tutulması ve eğitim bitiminde il-
gili eğitim kayıtlarının Genel Müdürlüğe sunulması gerekir.

(6) 2 yıl ve daha fazla süre uçuş harekât uzmanlığı görevi yapmayan kişilerin mevcut
lisansları geçerliliğini yitirir. Uçuş harekât uzmanı lisansının yeniden geçerlilik kazanabilmesi
için, eğitim kuruluşunda veya kendi uçuş harekât uzmanı personeli için eğitim vermeye yetki-
lendirilmiş havayolu işletmesinde, ICAO Doc. 7192-AN/857 PART D–3 dokümanında belir-
tilen önceden tecrübesi olanlara yönelik teorik ve uygulamalı eğitimlerin tamamlanması ve
ilgili eğitim kayıtlarının Genel Müdürlüğe sunulması gerekir.

(7) İlk defa lisans almış olanların, lisans veriliş tarihinden itibaren ilk 2 yıl içerisinde
uçuş harekât uzmanlığı görevi yapmamaları durumunda, lisansları geçerliliğini yitirir. Lisans-
larının yeniden geçerlilik kazanabilmesi için, uçuş harekât uzmanı eğitim kuruluşunda veya
kendi uçuş harekât uzmanı personeli için eğitim vermeye yetkilendirilmiş havayolu işletme-
sinde, ICAO Doc. 7192-AN/857 PART D–3 dokümanında belirtilen önceden tecrübesi olanlara
yönelik teorik ve uygulamalı eğitimlerin tamamlanması ve 30 iş günü mesleki staj yapılması
gerekir.

(8) Uçuş harekât uzmanı, görevli bulunduğu süre zarfında, lisansını yanında bulundurur
ve yetkililerce sorulduğunda ibraz eder. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Cezai Hükümler ve İdari Yaptırımlar

Cezai hükümler ve idari yaptırımlar
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kurallara uymayan uçuş harekât uzmanına

ve eğitim kuruluşuna; 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun
143 üncü maddesi, 5431 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile 29/1/2013 tarihli ve 28543 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para
Cezaları Hakkında Yönetmelik (SHY-İPC) kapsamında işlem yapılır.
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(2) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yetkilendirilen eğitim kuruluşlarının bu Yönet-
melikte ve ICAO Doc. 7192-AN/857 PART D-3 dokümanında belirlenen asgari yeterliliklerin
tamamının veya bir kısmının karşılanmadığının veya kaybedildiğinin tespit edilmesi halinde,
eğitim yetkileri, bu Yönetmeliğe uygun hale getirilinceye kadar askıya alınır. En fazla 3 ay içe-
risinde asgari yeterliliklerin yerine getirilmemesi durumunda, eğitim yetkisi iptal edilir. 

(3) Bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere ve ICAO Doc. 7192-AN/857 PART D-3 ge-
rekliliklerine aykırılığı tespit edilen önemli bir eksiklik, yetersizlik veya kusur olması halinde
sorumlu yönetici personelin onay belgesi iptal edilir. Onay belgesi iptal edilen sorumlu yönetici
personel, en az 2 yıl süreyle bir başka sivil havacılık işletmesinde yönetici personel olarak
görev yapamaz.

(4) Eğitim yetkisinin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda, yetki belgesinin,
sorumlu yönetici personel onay formlarının ve DEEK onay sayfasının asıllarını, Genel Mü-
dürlüğe en çok bir ay içerisinde iade etmeyen eğitim kuruluşunun sorumlu müdürü en az 2 yıl
süreyle bir başka sivil havacılık işletmesinde yönetici personel olarak görev yapamaz.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 25 – (1) 10/1/1972 tarihli ve 14068 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uçuş

Harekât Uzmanı (Dispeçer) Lisans Yönetmeliği (SHD: T-44) yürürlükten kaldırılmıştır.
Atıflar ve kazanılmış haklar
MADDE 26 – (1) Uçuş Harekât Uzmanı (Dispeçer) Lisans Yönetmeliği (SHD: T-44)’ne

yapılmış atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır. 
(2) Uçuş Harekât Uzmanı (Dispeçer) Lisans Yönetmeliği (SHD: T-44)’ne göre kaza-

nılmış haklar saklıdır.
Düzenleme yetkisi
MADDE 27 – (1) Genel Müdürlük, bu Yönetmelikte yer almayan, istisnai özellik arz

eden teknik konular ve ICAO tarafından bu konulara ilişkin yapılan değişiklikler ile ilgili alt
düzenleme yapmaya yetkilidir.

Geçiş süresi
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Uçuş harekât uzmanı eğitimi konusunda yetkilendirilen ku-

ruluşlar ile kendi uçuş harekât uzmanı personeli için eğitim vermeye yetkilendirilmiş havayolu
işletmeleri, mevcut durumlarını bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 6 ay içeri-
sinde bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygun hale getirmek zorundadır.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önce yetkilendirilen eğitim kuruluşu bün-
yesinde veya kendi uçuş harekât uzmanı personeli için eğitim vermeye yetkilendirilmiş hava-
yolu işletmelerinde eğitime başlamış olan uçuş harekât uzmanı adaylarının lisans işlemleri
31/12/2016 tarihine kadar Uçuş Harekât Uzmanı (Dispeçer) Lisans Yönetmeliği (SHD: T-44)’ne
göre tamamlanır.

(3) Uçuş Harekât Uzmanı (Dispeçer) Lisans Yönetmeliği (SHD: T-44)’ne göre lisans
almış ve lisans geçerlilik süreleri bu Yönetmelik yayımlandıktan sonra dolan uçuş harekât uz-
manlarının lisans temdit ve yenileme işlemleri bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır. 

Yürürlük
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.
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EK-1

BAŞVURU DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN DOKÜMANLAR

1. Eğitim kuruluşu yetki belgesi başvuru formu,
2. Şirket ana sözleşmesinin sureti,
3. Eğitim kuruluşu için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınan noterden onaylı kurs aç-

ma onay belgesi veya uçuş harekât uzmanı eğitimi verileceğine dair ilgili bölü-
mün/programın açılması hakkında söz konusu üniversitenin senato kararı ve Yük-
seköğretim Kurumunun Genel Kurul kararı,

4. Eğitim kuruluşu ile ilgili yayımlanmış tüm ticaret sicili gazeteleri veya suretleri,
5. Kurucu üyelerin, hissedarların, ortakların ve yönetim kurulu üyelerinin isimleri,

T.C. kimlik numaraları, özgeçmişleri ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci
fıkrasına aykırı durumlarının olmadığının taahhüt edilmesi (Genel Müdürlük ih-
tiyaç halinde adli sicil ve arşiv kaydı belgesi talep edebilir.),

6. Hissedarların ve yönetim kurulu üyelerinin noterden tasdikli tebligat adresleri,
7. Eğitim kuruluşunu temsil ve ilzam yetkisi bulunan şahısların isimleri T.C. kimlik

numaraları, imza sirküleri ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına
aykırı durumlarının olmadığının taahhüt edilmesi (Genel Müdürlük ihtiyaç ha-
linde adli sicil ve arşiv kaydı belgesi talep edebilir.),

8. Eğitim kuruluşunun, hissedarlarının ve hissedarların ticari faaliyetlerinden dolayı
sahip oldukları diğer şirketlerin vergi borcunun, SGK prim borcunun olmadığını
gösteren taahhütname (Genel Müdürlük ihtiyaç halinde resmi yazı talep edebilir.), 

9. Eğitim kuruluşu tarafından Ek-2’ye göre hazırlanan ve sorumlu müdür tarafından
imzalanan Dispeçer Eğitim El Kitabı,

10. Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen sorumlu yönetici personelin isim-
leri, T.C. kimlik numaraları, özgeçmişleri, lisans ve sertifika suretleri, SGK işe
giriş bildirgeleri, iş sözleşmesi veya ek protokol ile bu Yönetmeliğin 5 inci mad-
desinin ikinci fıkrasına aykırı durumlarının olmadığının taahhüt edilmesi (Genel
Müdürlük ihtiyaç halinde adli sicil ve arşiv kaydı belgesi talep edebilir.),

11. Eğitici personelin isimleri, özgeçmişleri, lisans ve sertifika suretleri, öğretim ele-
manı atama formu veya Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınmış onay belgesi (Ticari
olarak 3. şahıslara eğitim verilmeyecek ise aranmaz), SGK işe giriş bildirgeleri
ve iş sözleşmesi veya ek protokol, 

12. Eğitim kuruluşu için tasarlanan organizasyon şeması,
13. Kuruluştaki eğitim materyallerinin listesi,
14. Genel Müdürlük ücret tarifesinde belirtilen hizmet bedelinin ödendiğini gösterir

dekont.

Açıklamalar:
1. Taahhüt formlarında taahhütte bulunan kişi ile birlikte kuruluşun sorumlu mü-

dürünün de imzasının bulunması gereklidir.
2. Taahhüde aykırı durumların tespiti halinde verilen izin Genel Müdürlük tarafın-

dan iptal edilir.
3. Ticari olarak üçüncü şahıslara eğitim vermemek kaydıyla, sadece kendi personeli

için uçuş harekât uzmanı eğitimi yetkisi talep eden havacılık işletmelerinden bu
Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan madde (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) ve (10)
aranmaz.
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EK-2

UÇUŞ HAREKÂT UZMANI EĞİTİMİ EL KİTABI (DEEK)

BÖLÜM 1: YÖNETİM

1.1 Sorumlu Müdür Tarafından Hazırlanan Taahhüt

1.2 Revizyon Sayfası

1.3 Emniyet ve Kalite Politikası

1.4 Yönetici Personel

1.5 Yönetici Personelin Görev ve Sorumlulukları

1.6 Yönetim Organizasyon Şeması

1.7 Eğitici Personelin Listesi

1.8 İşgücü Kaynakları

1.9 Genel Müdürlük Tarafından Onaylanması İstenen Tüm Tesislerin Genel Tasviri ve

Çizimi

1.10 Kuruluş Faaliyet Alanı

1.11 Kuruluşun Faaliyet Alanı, Adres, Yönetici ve Eğitmen Personel Değişikliklerinin

Genel Müdürlüğe Bildirilme Yöntemleri

1.12 DEEK Düzeltme Yöntemleri

1.13 Kısaltmalar

BÖLÜM 2: EĞİTİM PROSEDÜRLERİ

2.1 Eğitim Materyalleri

2.2 Kullanılan Eğitim Materyallerinin Standartları 

2.3 Eğitim Materyallerinin Öğrenciler Tarafından Kullanımı (Alternatif Aletler Dahil)

2.4 Kuruluş Tesislerindeki Çevresel Standartlar

2.5 Kullanılan Eğitim Dokümanlarının Listesi ve Güncelliği

BÖLÜM 3: EĞİTİM İÇERİKLERİ

3.1 Genel Eğitim 

3.1.1 Eğitim programı

3.1.2 Sınavlar

3.1.3 Değerlendirme prosedürleri

3.1.4 Değerlendirme formları

3.2 Eğitim Referansları

3.2.1 ICAO tarafından yayımlanan Doc. 7192-AN/857 Part D-3’e paralel olarak hazır-

lanan konu başlıkları ve ders saatleri

3.3 Pratik Değerlendirmeler

3.4 Eğitim Sonrası İşlemler

3.5 Kayıtların Saklanması
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BÖLÜM 4: KALİTE SİSTEMİ PROSEDÜRLERİ

4.1 Kuruluşta Verilen Eğitimlerin Kalite Denetlemesi

4.2 Kalite Denetlemesi Düzeltici İşlem Prosedürü

4.3 Eğitici Personel İçin Yeterlilik Belirleme ve Eğitim Yöntemleri

4.4 Eğitici Personel Kayıtları

4.5 Kalite Denetçileri

4.6 Kalite Tetkik Personelinin Görevlendirilmesi

4.7 FDI Görevlendirilmesi

4.8 Kuruluş Prosedürlerinden Sapma Durumunun Kontrolü

4.9 İnsan Faktörü Eğitim Prosedürü

4.10 Personel Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi

BÖLÜM 5

5.1 Örnek Dokümanlar

5.2 Anlaşmalı Kuruluşların Listesi

5.3 Eğitim Verilen Tesislerin Listesi

EK-3

UÇUŞ HAREKÂT UZMANI LİSANSININ TANZİM EDİLMESİNE 

ESAS BELGELER

1. Uçuş harekât uzmanı lisansı başvuru formu,

2. Nüfus cüzdanı örneği,

3. Adli sicil ve arşiv kaydı bulunmadığına dair taahhütname,

4. Fotoğraf (4 Adet),

5. Eğitim kuruluşundan uçuş harekât uzmanı eğitimi aldığını gösterir belge veya ICAO

Doc. 7192-AN/857 Part D-3 dokümanında belirtilen uçuş harekât uzmanı temel eği-

timi için gerekli eğitim programını/müfredatını uygulayan üniversitelerin sivil ha-

vacılık ile ilgili bölümlerinden lisans veya ön lisans derecesi ile mezun olduğunu

gösterir diploma, 

6. Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen sınavları geçtiğini gösterir belge,

7. Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin (ç) bendi gereği istenen yabancı dil belgesi,

8. Bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinde belirtilen deneyimleri gösterir belge,

9. Staj sonuç belgesi,

10.Genel Müdürlük ücret tarifesinde belirtilen hizmet bedelinin ödendiğini gösterir

dekont.
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EK-4

UÇUŞ HAREKÂT UZMANI LİSANSININ TEMDİT EDİLMESİNE 

ESAS BELGELER

1. Lisanslı uçuş harekât uzmanının son 2 yıl içerisinde asgari 1 yıl süre ile uçuş harekât

uzmanı olarak görev yaptığına dair, görev yaptığı işletme tarafından verilen resmi

yazı.

2. Genel Müdürlük ücret tarifesinde belirtilen hizmet bedelinin ödendiğini gösterir

dekont.

—— • ——

TEBLİĞLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2016/6 

İşyeri : Antgıda Gıda Tarım Enerji ve Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.

Havran Balıkesir Karayolu 3.Km Havran/BALIKESİR 

SGK Sicil No : 1032113.010 - 1219170.034

Tespiti İsteyen : Tek Gıda-İş Sendikası

İnceleme  : Antgıda Gıda Tarım Enerji ve Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.’de Ba-

kanlığımızca yapılan incelemede; 1032113.010 SGK sicil numaralı Havran Balıkesir Karayolu

3.Km Havran/BALIKESİR adresinde zeytin ve zeytinyağı üretimi yapıldığı, asıl işin yürütül-

düğü bu fabrika işyerinin bağlı yeri olan 1219170.034 SGK sicil numaralı Barbaros Bulvarı

No:127 Balmumcu Beşiktaş/İSTANBUL adresinde fabrika işyerinde üretilen zeytin ve zeytin-

yağının satış ve pazarlama işlerinin yapılıyor olması nedeniyle yapılan işlerin İşkolları Yönet-

meliği’nin 02 sıra numaralı “Gıda Sanayi” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Antgıda Gıda Tarım Enerji ve Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. işyerinde yürütülen

işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliği'nin 02 sıra numaralı “Gıda Sanayi” işkoluna gir-

diğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu

İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
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Rekabet Kurumu Başkanlığından:

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ANLAŞMALARINA İLİŞKİN 
GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2016/5)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, teşebbüsler arasında yapılan araştırma ve geliştir-

me (AR-GE) anlaşmalarının, 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında
Kanunun 4 üncü maddesi hükümlerinin uygulanmasından grup olarak muaf tutulmasının ko-
şullarını belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4054 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamındaki AR-GE

anlaşmalarını kapsar.
(2) Ortak üretim, yeniden satış, fikri hakların devri gibi başkaca bir temel amacı bulunan

ve ortak AR-GE’ye ilişkin yalnızca tali hükümler içeren anlaşmalar bu Tebliğ ile tanınan mua-
fiyet kapsamı dışındadır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 4054 sayılı Kanunun 4 üncü, 5 inci ve 27 nci maddelerine

dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;
a) Anlaşma: Bir anlaşma, teşebbüs birliği kararı ya da uyumlu eylemi,
b) Araştırma ve geliştirme (AR-GE): Teknik bilgilerin elde edilmesine, ürün, teknoloji

veya üretim süreçlerinin testlere tabi tutulmasına, teorik analizlerin ve gözlemlerin yapılmasına,
deneysel üretimler de dahil olmak üzere deneylerin gerçekleştirilmesine, bu hususlar için ge-
rekli tesislerin kurulmasına ve sonuçlarla ilgili fikri hakların elde edilmesine yönelik süreci,

c) AR-GE anlamında uzmanlaşma: Bedelli AR-GE haricindeki AR-GE anlaşmaları kap-
samındaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin anlaşma taraflarının tümü tarafından yürütül-
mesi ve tarafların kendilerine uygun şekilde işbölümü yapmasını,

ç) AR-GE anlaşması: İki ya da daha fazla tarafın;
1) Sözleşme konusu ürünlerin ya da teknolojilerin ortak araştırma ve geliştirilmesi ile

bu araştırma ve geliştirmenin sonuçlarından ortak faydalanılması,
2) Sözleşme konusu ürünlerin ya da teknolojilerin ortak araştırma ve geliştirilmesine

yönelik olarak daha önce aynı taraflar arasında yapılmış bir anlaşma çerçevesinde elde edilen
sonuçlardan ortak faydalanılması,

3) Sonuçlarından ortak faydalanma olmaksızın sözleşme konusu ürünlerin ya da tek-
nolojilerin ortak araştırma ve geliştirilmesi,

4) Sözleşme konusu ürünlerin ya da teknolojilerin bedelli araştırma ve geliştirilmesi
ile bu araştırma ve geliştirmenin sonuçlarından ortak faydalanılması,

5) Sözleşme konusu ürünlerin ya da teknolojilerin bedelli araştırma ve geliştirilmesine
yönelik olarak daha önce aynı taraflar arasında yapılmış bir anlaşma çerçevesinde elde edilen
sonuçlardan ortak faydalanılması,

6) Sonuçlarından ortak faydalanma olmaksızın sözleşme konusu ürünlerin ya da söz-
leşme konusu teknolojilerin bedelli araştırma ve geliştirilmesi amacıyla yaptıkları anlaşmaları,
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d) Bedelli AR-GE: Taraflardan birinin finanse eden taraf, diğerinin araştırma ve geliş-
tirmeyi yürüten taraf olduğu AR-GE’yi,

e) Faydalanma anlamında uzmanlaşma: Tarafların aralarında üretim veya dağıtım gibi
belirli görevleri paylaşması veya birbirlerine sonuçlardan faydalanmaya yönelik olarak, belirli
bölgelere veya müşterilere veya kullanım alanına ilişkin sınırlamalar getirmeleri veya taraf-
lardan sadece birinin diğer taraflarca sağlanan münhasır lisans kapsamında sözleşme konusu
ürünleri üretmesi ve dağıtması gibi ortaya çıkan sonuçların faydalarının taraflar arasında pay-
laşımını, 

f) Fiili rakip: Aynı ilgili pazarda aktif olarak faaliyet göstermekte olan teşebbüsü,
g) Fikri haklar: Sınai hakları, eser sahibinin haklarını ve komşu hakları,
ğ) Finanse eden taraf: Bedelli AR-GE’de finansmanı sağlayan ancak araştırma ve ge-

liştirme faaliyeti yürütmeyen tarafı,
h) İlgili ürün pazarı: Sözleşme konusu ürünlerin yerini alabilecek ya da bu ürünleri ge-

liştirebilecek veya ikame edebilecek ürünlerin oluşturduğu ilgili pazarı,
ı) İlgili teknoloji pazarı: Sözleşme konusu teknolojilerin yerini alabilecek ya da bu tek-

nolojileri geliştirebilecek veya ikame edebilecek teknolojilerin ve süreçlerin oluşturduğu ilgili
pazarı,

i) Kanun: 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu,
j) Know-how: Tecrübe ve denemeler sonucu elde edilen uygulamaya yönelik, gizli,

esaslı ve belirlenmiş bilgi paketini, 
k) Potansiyel rakip: AR-GE anlaşmasının yokluğu durumunda fiyatlarda küçük ve kalıcı

bir artış olması halinde, gerekli dönüştürme maliyetlerine katlanarak veya ek yatırımları yapa-
rak üç yılı aşmayacak zaman diliminde ilgili pazara girme olasılığı bulunan teşebbüsü,

l) Rakip teşebbüs: Aynı ürün veya teknoloji pazarında faaliyette bulunan fiili ya da po-
tansiyel rakibi,

m) Sonuçlardan faydalanma: Sözleşme konusu ürünlerin üretilmesi ve/veya dağıtılması
veya sözleşme konusu teknolojilerin uygulanması veya fikri hakların tahsisi/lisanslanması veya
üretim ve uygulama için gerekli olan teknik bilginin paylaşılması,

n) Sözleşme konusu teknolojiler: AR-GE'nin konusu olan ya da AR-GE'nin sonucunda
ortaya çıkan üretim süreçlerini ve/veya teknolojilerini,

o) Sözleşme konusu ürünler: AR-GE'nin konusu olan ya da AR-GE'nin sonucunda or-
taya çıkan mal ve/veya hizmetleri ya da sözleşme konusu teknolojiler ile sağlanan veya üretilen
mal ve/veya hizmetleri,

ö) Taraf: Anlaşmaya taraf olan teşebbüs veya teşebbüsleri,
p) Teknik bilgi: Know-how ya da fikri haklarla korunan bilgiyi,
r) Ticari sır: Teşebbüslerin faaliyet alanları ile ilgili olan ve gizli tutma iradesine sahip

oldukları, yalnızca belirli ve kısıtlı bir kesim tarafından bilinen ve elde edilebilen, başta rakipleri
olmak üzere üçüncü kişilere ve kamuya açıklanması halinde ilgili teşebbüsün ciddi zarar görme
ihtimali bulunan her türlü bilgi ve belgeyi,

ifade eder.
AR-GE’nin taraflarca birlikte yürütüldüğü veya sonuçlarının ortaklaşa kullanıl-

dığı haller
MADDE 5 – (1) Aşağıdaki hallerde AR-GE’nin taraflarca birlikte yürütüldüğü ya da

sonuçlarının ortaklaşa kullanıldığı kabul edilir:
a) AR-GE çalışmalarının birlikte oluşturulan bir ekip, organizasyon veya teşebbüs ta-

rafından ya da birlikte tayin edilen üçüncü bir teşebbüs aracılığıyla yürütülmesi ya da taraflar
arasında AR-GE veya faydalanma anlamında uzmanlaşma yoluyla işbölümüne gidilmesi.

b) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (p) bendi hükmü çerçevesinde, teknik bilgilerin
devri veya know-how’ın aktarımı konusunda işbirliği yapılmış olması.
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İKİNCİ BÖLÜM
Muafiyetin Kapsamı ve Koşulları

Muafiyet 
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğde belirtilen koşulları sağlayan AR-GE anlaşmaları Kanunun

4 üncü maddesi hükümlerinin uygulanmasından grup olarak muaf tutulur.
(2) Bir ya da daha fazla tarafa veya ortak AR-GE, bedelli AR-GE ya da ortak faydalan-

ma amacıyla taraflarca kurulan bir yapıya fikri hak tahsisi veya lisanslama yapılması ile ilgili
hükümler içeren AR-GE anlaşmaları da bahse konu hükümlerin bu anlaşmaların esas amacını
oluşturmaması ve bu anlaşmaların uygulanması bakımından doğrudan ilişkili ve gerekli olma-
ları koşuluyla bu Tebliğ kapsamındaki muafiyetten yararlanır.

Muafiyetin genel koşulları
MADDE 7 – (1) Aşağıda belirtilen koşulları sağlayan anlaşmalar bu Tebliğ kapsamın-

daki muafiyetten yararlanır:
a) Anlaşma, sonuçlardan ortak faydalanmayı içermekte ve taraflardan en az ikisi ilgili

pazarda rakip teşebbüsler konumunda ise, tarafların tümünün ilgili pazardaki toplam pazar pay-
larının %40’ı aşmaması,

b) Anlaşma, sonuçlardan ortak faydalanmayı içermekte ve taraflardan en az ikisi ilgili
pazarda rakip teşebbüsler konumunda ise, bedelli AR-GE’de, bir tarafın aynı sözleşme konusu
ürün ve teknolojileri içeren birden çok AR-GE anlaşmasında finanse eden taraf olması duru-
munda, finanse eden taraf dahil tarafların tümünün ilgili pazardaki toplam pazar paylarının
%40’ı aşmaması,

c) AR-GE’nin kapsamı ve amacının anlaşmada açıkça tanımlanmış olması,
ç) Ortak veya bedelli AR-GE’de anlaşmaya taraf tüm teşebbüslerin, faydalanma anla-

mında uzmanlaşma söz konusu olduğunda sonuçlara erişimin uygun ölçüde sınırlanması hari-
cinde  çalışma sonuçlarına tam erişiminin sağlanması,

d) Anlaşmanın yalnızca AR-GE'ye yönelik olması halinde, taraflara ait ticari sırlar ve
gizli bilgiler hariç olmak üzere, tarafların teknik bilgileri ve AR-GE sonuçlarını birbirlerinden
bağımsız kullanabilmelerinin engellenmemesi,

e) Ortak faydalanmanın AR-GE sonuçları ile sınırlı kalması ve bu sonuçların sözleşme
konusu ürünlerin üretiminde ya da sözleşme konusu teknolojilerin uygulanmasında asli unsuru
teşkil etmesi,

f) Faydalanma anlamında uzmanlaşma içeren anlaşmalarda, sözleşme konusu ürünlerin
birlikte oluşturulan bir ekip, organizasyon veya teşebbüs tarafından ya da birlikte tayin edilen
üçüncü bir teşebbüs aracılığıyla yürütülmesi anlamında ortak dağıtımına veya yalnızca üreten
taraf tarafından dağıtılmasına karar verilmemiş ise, üretimi üstlenen teşebbüs veya teşebbüs-
lerin, tarafların sözleşme konusu ürünlere ilişkin siparişlerini karşılamaları.

(2) Sözleşme konusu ürünler taraflarca başka bir mal veya hizmetin üretiminde kulla-
nılan hammadde veya ara malı niteliğindeyse, bu ürünlerin nihai mal veya hizmetin asli unsu-
runu teşkil etmesi halinde, tarafların pazar payının hesaplanmasında söz konusu nihai mal veya
hizmete ilişkin pazar esas alınır.

(3) Tarafların ilgili pazarda rakip teşebbüs olmadığı AR-GE anlaşmaları, birinci fıkrada
öngörülen pazar payı eşiği koşullarına tabi değildir. 

Muafiyet süreleri
MADDE 8 – (1) Sadece AR-GE içeren anlaşmalara bu Tebliğ ile tanınan muafiyet, an-

laşma süresince geçerlidir. AR-GE sonuçlarından ortak faydalanma söz konusu olması halinde,
muafiyet, sözleşme konusu ürünlerin Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde pazara ilk olarak
sunulduğu tarihten başlamak üzere yedi yıl için daha geçerli olur.
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Anlaşmaları grup muafiyeti kapsamı dışına çıkaran sınırlamalar 

MADDE 9 – (1) Aşağıda sayılan sınırlamaları içeren AR-GE anlaşmaları bu Tebliğ ile

tanınan muafiyetten yararlanamaz: 

a) Tarafların bir veya birkaçının, aralarındaki AR-GE anlaşmasının konusu ile bağlantılı

olmayan alanlarda ya da anlaşmanın sona ermesinden sonra AR-GE ya da bedelli AR-GE an-

laşmasının konusuyla ilgili bir alanda, bağımsız olarak tek başına ya da üçüncü kişilerle birlikte

AR-GE faaliyetlerini yürütme özgürlüğünün kısıtlanması.

b) Aşağıdaki haller dışında sözleşme konusu ürünlerin üretim veya satış miktarının bir-

likte belirlenmesi ya da tarafların bir veya birkaçının söz konusu ürünlerin üretim veya satış

miktarını bağımsız olarak belirleme yetkilerinin sınırlandırılması;

1) Ortak faydalanmanın sözleşme konusu ürünlerin ortak üretimini kapsaması halinde

üretim hedeflerinin belirlenmesi,

2) AR-GE çalışmalarının birlikte oluşturulan bir ekip, organizasyon veya teşebbüs ta-

rafından ya da birlikte tayin edilen üçüncü bir teşebbüs aracılığıyla yürütüldüğü ve ortak fay-

dalanmanın sözleşme konusu ürünlerin ortak dağıtımını veya sözleşme konusu teknolojilerin

ortak lisanslamasını kapsadığı halde satış hedeflerinin belirlenmesi,

3) Ortak faydalanma anlamında uzmanlaşmaya yönelik uygulamaların olması,

4) Ortak faydalanma süresinde, sözleşme konusu ürün ve teknolojilerle aynı ilgili ürün

veya teknoloji pazarında yer alan ürünlerin veya teknolojilerin üretiminin, satışının, tahsisinin

veya lisanslamasının yasaklanması.

c) Sonuçlardan ortak faydalanmanın sözleşme konusu ürünlerin ortak dağıtımını veya

sözleşme konusu teknolojilerin ortak lisanslamasını içermesi durumunda birincil müşteriler

için sözleşme konusu ürünlerin fiyatlarının ya da birincil lisans alanlar için sözleşme konusu

teknolojilerin lisans ücretlerinin belirlenmesi durumu hariç olmak üzere, sözleşme konusu

ürünlerin veya sözleşme konusu teknolojilerin üçüncü taraflara satışında satış ya da lisanslama

fiyatlarının belirlenmesi.

ç) Münhasır lisanslama haricinde müşterilere ya da bölgelere pasif satışın kısıtlanması

ile faydalanma anlamında uzmanlaşma içeren AR-GE anlaşmaları haricinde taraflar arasında

müşteri ya da bölge paylaşımı içeren kısıtlamalar. 

d) Başta fikri hakların kullanılması yoluyla olmak üzere çeşitli tedbirlerle, taraflarca

ya da taraflardan birinin rızasıyla pazara yasal olarak sunulmuş sözleşme konusu ürünlerin da-

ğıtıcılar tarafından elde edilmesinin ve/veya pazara sunulmasının ya da kullanıcılar tarafından

elde edilmesinin engellenmesi.

Kapsam dışında bırakılan kısıtlamalar

MADDE 10 – (1) AR-GE anlaşmalarında aşağıda sayılan kısıtlamalara 6 ncı maddede

yer alan muafiyet hükümleri uygulanmaz:

a) Tarafların, AR-GE ile ilgili olan veya AR-GE sonuçlarının korunmasına yarayan fikri

hakların geçerliliğine AR-GE’nin tamamlanmasından veya anlaşmanın sona ermesinden sonra

itiraz etme haklarının ortadan kaldırılması.

b) Ortak veya bedelli AR-GE anlaşmalarında, AR-GE sonuçlarının taraflarca ortak fay-

dalanılmasının öngörülmediği ya da böyle bir faydalanmanın gerçekleşmediği durumlarda, ta-

rafların bir veya birkaçının, sözleşme konusu ürünlerin üretilmesine ya da sözleşme konusu

teknolojilerin uygulanmasına yönelik olarak üçüncü kişilere lisans vermesinin yasaklanması.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Muafiyetin Uygulanmasına İlişkin Diğer Hükümler

Pazar payı eşiğinin uygulanması
MADDE 11 – (1) 7 nci maddede öngörülen pazar payı eşiğinin uygulanması bakımın-

dan aşağıdaki esaslar geçerlidir:
a) Pazar payı, pazardaki satış değeri bazında hesaplanır. Eğer satış değeri verilerine ula-

şılamıyorsa pazardaki satış miktarı da dâhil olmak üzere diğer güvenilir pazar verilerine dayalı
tahminler, ilgili teşebbüslerin pazar payını hesaplamak için kullanılabilir.

b) Pazar payı bir önceki takvim yılına ilişkin veriler esas alınarak hesaplanır.
c) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında, pazar payı başlan-

gıçta %40’tan fazla olmayıp daha sonra %45’i aşmayacak şekilde eşiğin üzerine çıkarsa, mua-
fiyet %40 oranındaki pazar payı eşiğinin ilk aşıldığı yılı takip eden sonraki iki yıl boyunca da
geçerli olmaya devam eder.

ç) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında, pazar payı başlan-
gıçta %40’tan fazla olmayıp daha sonra %45’in üzerine çıkarsa, muafiyet %45 oranındaki eşi-
ğin ilk aşıldığı yılı takip eden yıl boyunca da geçerli olmaya devam eder.

d) (c) ve (ç) bentlerinin sağladığı haklar, sürenin iki takvim yılını aşmasına neden olacak
şekilde birleştirilemez.

Muafiyetin geri alınması
MADDE 12 – (1) Rekabet Kurulu, bu Tebliğ ile muafiyet tanınmış bir anlaşmanın Ka-

nunun 5 inci maddesinde düzenlenen koşullarla bağdaşmaz etkilere sahip olduğunu tespit eder-
se muafiyeti geri alabilir. Bu durumda Rekabet Kurulu, nihai kararını vermeden önce tarafların
yazılı ve/veya sözlü görüşlerini ister. 

Kanunun 6 ncı maddesinin uygulanması
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerine göre tanınmış olan muafiyet Kanunun 6 ncı

maddesinin uygulanmasını engellemez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 14 – (1) 27/8/2003 tarihli ve 25212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araş-

tırma ve Geliştirme Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği (2003/2) yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

(2) Diğer mevzuatta Araştırma ve Geliştirme Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti
Tebliği (2003/2)’ne yapılan atıflar, bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan ve Araş-

tırma ve Geliştirme Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği (2003/2)’nde düzenlenen
koşullara uygun olan anlaşmalardan bu Tebliğde düzenlenen koşullara uygun olmayanlar yü-
rürlük tarihinden itibaren 30 gün içinde bu Tebliğe uygun hale getirildiği takdirde bu Tebliğ
kapsamında sayılır. 

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

REKLAM MATERYALLERĠNĠN VE ġEHĠR MOBĠLYALARININ ĠMAL VE MONTAJININ 

YAPILARAK ĠġLETĠLMESĠ (VEYA ĠġLETTĠRĠLMESĠ) VE YANI SIRA ġEHRĠN TÜM 

OTOBÜS VE TRAMVAY DURAKLARININ BAKIM ĠġĠNĠN BEDEL ÖDENMEK 

SURETĠYLE ĠHALESĠ YAPILACAKTIR 

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

MADDE 1 

ĠHALENĠN KONUSU: 

ĠĢ bu ihalenin konusu; Antalya BüyükĢehir Belediyesi sınırları içerisinde merkezdeki; 

MuratpaĢa, Konyaaltı, Kepez, DöĢemealtı, Aksu ilçelerinin sınırları içerisinde; mevcutlar ve 

bunlara ilaveten ikiyüzlü ıĢıklandırılmalı reklam vitrini içeren yeni otobüs ve tramvay 

duraklarının imal ve montajının yapılması ve iĢletilmesi, idari Ģartnamenin 20. maddesinde ve 

teknik Ģartnamede ismi, nev’i, nitelikleri ve sayıları yazılı reklam materyallerinin ve Ģehir 

mobilyalarının imal ve montajının yapılarak iĢletilmesi (veya iĢlettirilmesi) ve yanı sıra Ģehrin 

tüm otobüs ve tramvay duraklarının bakım iĢinin bedel ödenmek suretiyle yapılmasıdır. 

MADDE 2 

ARTTIRIMA ESAS MUHAMMEN BEDELĠ: 

ĠĢin artırıma esas muhammen bedeli yıllık brüt cironun en az %20’si olup, bu bedel aylık 

net 302.451,17 TL’sından (Üçyüzikibindörtyüzellibir lira onyedi kuruĢ) aĢağı olamaz. Bu 

bedelden aĢağı olması durumunda yüklenici, sözleĢme süresince (10 yıl) aylık net 302.451,17-TL 

(üçyüzikibindörtyüzellibir lira onyedi kuruĢ) ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu garanti ödenecek 

bedel her ay en geç ayın son iĢ günü mesai saati bitimine kadar Antalya BüyükĢehir Belediyesi 

Mali Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı Veznesine ödenecektir. Bu bedele KDV ile diğer vergi resim 

ve harçlar dâhil değildir. 

MADDE 3  

ĠHALENĠN NEREDE, HANGĠ TARĠH VE SAATTE, HANGĠ USULDE 

YAPILACAĞI: 

Ġhale 31/03/2016 PerĢembe günü, saat 14:00’da Antalya BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlık 

Binası Belediye Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır. Ġhale, 2886 sayılı Devlet Ġhale 

Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü (Arttırma) ile yapılacaktır. 

MADDE 4 

ĠSTEKLĠLERDE ARANACAK NĠTELĠKLER VE ĠSTENECEK BELGELER:  

Ġhaleye katılacak gerçek veya tüzel kiĢi veya kiĢilerde aĢağıdaki Ģartlar aranır. 

4.1- Kanuni ikametgâhı olması, 

4.2- Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, 

4.3- Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi, 

4.3.1- Gerçek kiĢi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkârlar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.3.2- Tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin idari merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan, 2016 yılı içinde alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

(Türkiye’de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢiliğinin belgelerinin, bu tüzel kiĢiliğinin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığınca onaylanmıĢ 

olması gerekir.) 

4.3.3- Ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin 

her birinin (4.3.1) ve (4.3.2) deki esaslara göre temin edecekleri belge,  
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Ayrıca, ortak giriĢimciler ihaleden sonra birlikte Ģirket kurabilirler. ġirket kurulması için 

idarenin onayının alınması mecburiyeti vardır. Ancak idareye karĢı, ortaklar ve Ģirket hem 

birlikte, hem de ayrı ayrı SözleĢme ve ġartnamelerin tamamından sorumludurlar.  

4.4- Ġmza sirkülerini vermesi, 

4.4.1- Gerçek kiĢi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.4.2- Tüzel kiĢi olması halinde, tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de 

Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢiliğin sirkülerinin bu tüzel kiĢiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca ve Türkiye Cumhuriyeti DıĢiĢleri Bakanlığınca onaylanmıĢ olması gerekir.) 

4.4.3- Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢim oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢilerin 

her birinin (4.4.1) ve (4.4.2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

4.5- Ġstekliler adına vekâleten ihaleye iĢtirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce 

alınmıĢ noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de Ģubesi bulunmayana yabancı tüzel 

kiĢilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye 

Cumhuriyeti DıĢiĢleri Bakanlığınca onaylanmıĢ olması gerekir.) 

4.6- Yeterliliğe iliĢkin belgeler: 

4.6.1- Vergi durumu bildirgesi veya belgesi vermesi, (2010-2015 yıllarına ait gelir veya 

kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2016 yılında alınmıĢ belge 

vermesi.) 

4.6.2- Yeminli Mali MüĢavirlerce tasdikli son üç yıla iliĢkin bilanço ve gelir gider tablosu, 

4.6.3- Son 5 (beĢ) yılda; dünyada veya Türkiye’de nüfusu bir milyon ve üzerindeki en az 

iki Ģehirde Açıkhava reklam iĢletmeciliği yapmıĢ olduğunu ilgili idareden almıĢ olduğu belge ile 

kanıtlaması gerekir. Ortak giriĢim olması halinde en az pilot ortağın mezkûr belgeyi sunması 

gerekir.  

4.6.4- Yüklenicinin daha önce yapmıĢ olduğu ihale konusu iĢlerin listesi ile bu iĢlere 

iliĢkin ilgisinin imzasını taĢıyan referans mektubu, 

4.6.5- Yüklenicinin iĢ durumu ve tutumu ile ilgili beyanlarını, 2886 sayılı Kanuna göre 

cezalı olmadığına dair beyanlarını ve Antalya BüyükĢehir Belediyesi baĢta olmak üzere benzer 

kuruluĢlarla ihtilafı olup olmadığı varsa durumu açıklayıcı beyanlarını içerir beyan yazısı, 

4.7- Ġdari Ģartnamenin 6.1 maddesinde belirtilen miktarda geçici teminatın yatırıldığına 

dair alındı belgesi veya banka süresiz teminat mektubu vermesi, 

4.8- Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde, idari Ģartnameye ekli örneğe uygun Ortak 

GiriĢim Beyannamesi (Ek:1) ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık SözleĢmesi vermesi, (Ġhale 

üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli Ortaklık SözleĢmesi verirler. Ayrıca, grubun bütün 

Ortakları Ġdare ile yapılacak Ġhale SözleĢmesini Ģahsen veya vekil tayin edecekleri kiĢiler 

vasıtasıyla imzalarlar.) Yönetim’den örneğini alacakları Yer Görme ve Mevcut Durum Bilgi 

Belgesinin (Ek:2) aslını, 

4.9- SGK’ ya borcu olmadığına iliĢkin belge, 

4.10- Ġhale dosyasının Ġdareden satın alındığına dair makbuzun aslını, 

4.11- Ġsteklilerin, idari Ģartnamenin 7. maddesinde yazılı esaslara göre hazırlayacağı 

teklifini, Antalya BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Ġhale Komisyonuna (Antalya BüyükĢehir 

Belediyesi Encümeni ) Karaalioğlu Parkı giriĢi Antalya adresine vermesi Ģarttır. 

Tüm bu belgeler Belediye Encümeni tarafından incelenecektir. 

MADDE 5 

TEKLĠFLERĠN VERĠLMESĠ: 

5.1- Usulüne uygun olarak hazırlanmıĢ teklifler, en geç 31/03/2016 PerĢembe günü saat 

14:00’ a kadar, sıra numarası alınmak suretiyle, Antalya BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Ġhale 
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Komisyonu (Antalya BüyükĢehir Belediyesi Encümeni) Karaalioğlu Parkı giriĢi Antalya adresine 

teslim edilmesi Ģarttır. 

5.2- Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin 

Ģartnamede belirtilen saate kadar, Ġdari Ģartnamenin (8.1) fıkrasındaki adrese ulaĢması zorunludur. 

Postada yaĢanacak gecikmelerden Ġdare sorumlu olmayacaktır.  

5.3- Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

5.4- Saat ayarında; Türkiye Radyo Televizyon (TRT) Ġdaresinin saat ayarı esas 

alınacaktır. 

MADDE 6 

VARSA TAHMĠN EDĠLEN BEDEL VE GEÇĠCĠ TEMĠNAT MĠKTARI 

Geçici teminat, tahmin edilen iĢletme bedelinin %3 olup, 1.088.824,20- Türk Lirasıdır.  

MADDE 7 

ġARTNAME VE EKLERĠNĠN NEREDEN VE HANGĠ ġARTLARLA ALINACAĞI:  

Ġhale Ģartname ve ekleri mesai saatleri içinde, Mali Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı Ġlan ve 

Reklam ġube Müdürlüğünden 5.000 TL karĢılığında alınabilir.  

Ġlan olunur. 2350/1-1 

—— • —— 

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU 

UYARINCA TASFĠYELĠK HALE GELEN EġYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - SatıĢa esas bedeli en az 9,00 TL ile en çok 804.643,92 TL arasında değiĢen; 

21.03.2016 günü saat 16.30' a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 0,90 TL, en çok 

80.464,39 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikler, satıĢa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı Ģartname eki listede gösterilen oto cd çalar, oto radyo teyp, muhtelif 

lastik, dikiĢ makinası, laptop, cam suyu fiskiye pompası, inĢaat iskelesi, muhtelif oto parçası, 

elmas uç, matkap ucu, dokunmamıĢ mensucat, tahta palet, led tambur aydınlatma, oto beyni, 

fermuar, cep telefonu bataryası, demir kafes, çivi, buzdolabı, gözlük çerçevesi, tır çekici motoru, 

gemi bağlama ve ambalajlama ekipmanı, lashing (bağlama mlzm.), lishing (ambalaj 

mlzm.),enjektör memesi, enjektör vanası, piston kolu, cep telefonu, dizüstü bilgisayar, bilgisayar 

ram, bilgisayar harddisk, rulman bilyesi, diĢçilik malzemesi, kol saati,  filtreli sigara kağıdı, güneĢ 

gözlüğü vb. cinsi 68 grup eĢya; açık artırma suretiyle, AĢiyan Düğün Salonu Sarıca PaĢa Mah. 

Kadirhane Cad. No: 44 EDĠRNE adresindeki ihale salonunda 22.03.2016 tarihinde saat 10.00'da 

satıĢa sunulacaktır. SatıĢa sunulan eĢyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 

www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (284) (215 21 78) 

numaralı telefondan ulaĢılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kiĢilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgah beyanı, tüzel kiĢilerin vergi kimlik numarası ve iĢyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına iliĢkin belge, vekil olarak katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kiĢiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının ve elektronik posta adresinin satıĢ günü ihale salonunda ibraz edilmesi 

gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda Ģartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle EĢya SatıĢ ġartnamesi ve ekleri 10 TL bedel karĢılığı Edirne 

Tasfiye ĠĢletme Müdürlüğü ile Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

Ġlan olunur. 2453/1-1 
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TAġINMAZ SATILACAKTIR 

Yozgat İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından: 

Mülkiyeti Ġdaremize ait Sorgun Ġlçe Merkezi Yenimahallesi Hamamaltı Mevkiinde 

bulunan tapunun 105 ada 18 parsel numarasında kayıtlı 23.066,99 m² alana sahip arsa vasıflı 

taĢınmaz 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca ―Kapalı Teklif Usulü‖ ile 

satılacaktır. 

1 - Ġhaleye çıkartılan taĢınmazın muhammen bedeli geçici teminatı, ihale günü ve saati 

aĢağıya çıkarılmıĢtır. 
 

TAġINMAZ ALANI MUH. BEDELĠ GEÇ. TEMĠNAT GÜN/ SAATĠ 

105 ada  

18 parsel 
23.066,99 m² 5.367.000,00-TL 161.010,00-TL 

28.03.2016/ 

10.30 
 

2 - Söz konusu arsa satıĢının ihalesi Yozgat Ġl Özel Ġdaresi Hizmet Binasındaki Ġl 

Encümeni toplantı salonunda Ġl Encümenince yapılacaktır. 

3 - Ġhale ve satıĢtan doğan ya da doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, alım 

satım giderleri, sözleĢme gideri ile bilimum tüm giderler ihale üzerinde kalan tarafından 

ödenecektir. 

4 - Ġhale ilanı ve Ģartnamelerde belirtilmeyen hususlarda 2886 Sayılı Kanunu hükümleri 

uygulanır. 

5 - Yozgat Ġl Özel Ġdaresi Ġl Encümeni 2886 Sayılı Kanunun 29. Maddesi gereğince 

ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkilidir. 

6 - ĠHALEYE KATILACAK OLANLARDAN ĠSTENĠLEN BELGELER  

a) Gerçek kiĢiler için, Ġkametgah Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden alınacak); 

- Ayrıca Ġrtibat için telefon numarası varsa faks numarası, elektronik posta adresini belirtir 

yazılı beyanı, 

- T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi. 

- Noter Tasdikli imza sirküsü 

b) Tüzel kiĢi olması halinde Ticaret Odasından veya Esnaf Odalarından alacağı Kayıt 

Belgesi (2016 yılı içerisinde alınmıĢ olacaktır.)  

- ġirketin Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıĢ sözleĢmesi, 

- ġirket adına ihaleye girmeye yetkili olduklarına dair Ģirketin yetkili karar organlarından 

alınan yetki belgesi, 

- Ġmza sirküleri, 

- Yukarıda b) bendinde istenilen belgeler aslı olacak veya noter tasdikli olacak. 

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına bu iĢle ilgili olduğu açıkça belirtilen 

noter tasdikli vekâletname ve katılan kiĢinin noter tasdikli imza sirküsü, 

ç) Gerçek veya tüzel kiĢilerin ihaleye ortak giriĢim halinde katılmaları durumunda noter 

tasdikli ortak giriĢim beyannamesi ile ortaklarca imzalı, ihalede ortakları temsil edecek pilot 

ortağın adı, ihalesine girilecek olan Ġdare taĢınmazının parsel numarası, tapu devir iĢlemi bitene 

kadar ortakların ortaklıktan ayrılamayacağına iliĢkin beyanları ve ortakların hisse oranlarını 

belirtir Ģekilde imzalanmıĢ ortaklık sözleĢmesi, 

Ayrıca her bir ortak için ortakların gerçek veya tüzel kiĢi olması durumuna göre (a) ve (b) 

fıkrasında istenilen belgeler, 

d) 2886 Sayılı D.Ġ.K .’unda belirtilen tahmin edilen bedelin %3 oranında Geçici teminatı 

TC Ziraat Bankası Yozgat Merkez ġubesine Yozgat Ġl Özel Ġdaresi adına geçici hesaba yatırılacak 

olup, geçici teminatın yatırıldığına dair, banka dekontu aslı veya banka teminat mektubu 

e) 2886 sayılı D.Ġ.K esaslarına göre yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı 
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f) Ġhalesine girilecek taĢınmaza ait Ģartnamenin satın alındığını gösterir makbuz 

g) TaĢınmaza ait Ġhale Ģartnamesi ekinde olan teklif mektubu 

h) Satılacak gayrimenkule iliĢkin belediye imar planını incelediğini ve mevcut haliyle 

satın almak istediğine iliĢkin taahhütname (Ġdareden alınacaktır). 

7 - TaĢınmaza ait ihale Ģartnamesi mesai saatleri içerisinde Ġl Özel Ġdaresi Emlak Ġstimlâk 

Müdürlüğü ile Encümen Müdürlüğünde görülebilir. 

8 - TaĢınmazın ihalesine katılmak isteyenler; 

a) Ġstekli ilanda istenen belgeleri bir zarf içerisine koyacak, zarfın üzerine isteklinin ad, soyad, 

adres ve telefonu, Ģirket ise Ģirket bilgilerini ve ihaleye girilecek olan taĢınmaz bilgilerini yazacaktır. 

b) Ġstekliler ihale Ģartnamesinde örneği bulunan teklif mektubunu doldurduktan sonra 

imzalayarak zarf üzerine isteklinin ad, soyad, adres ve telefonunu, Ģirket ise Ģirket bilgilerini ve 

ihalesine girilecek taĢınmaz bilgilerini yazdıktan sonra yine zarf üzerine ―TEKLĠF 

MEKTUBUDUR‖ ibaresi yazarak ilanda istenilen belgelerin konulduğu büyük zarf içerisine 

koyarak 28/03/2016 Pazartesi günü, ihalesine girilecek taĢınmazın ihale saatine kadar imza 

karĢılığında Yozgat Ġl Özel Ġdaresi Hizmet binasındaki Ġl Encümen BaĢkanlığına teslim 

edeceklerdir. 

c) Ġstekliler yukarıda istenilen belgelerin konulduğu büyük zarf ile teklif mektubu zarfını 

imzalayacak veya kaĢeleyecektir. 

9 - Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

Ġlan olunur. 2187/1-1 

—— • —— 

5.000 GR. TĠRYAKĠ BASKILI BOBĠN VE 5.000 GR. T.T.Y.Y. TĠRYAKĠ BASKILI  

BOBĠN AMBALAJI SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - TeĢekkülümüz ihtiyacı olan 5.000 Gr. Tiryaki Baskılı Bobin ve 5.000 Gr. T.T.Y.Y. 

Tiryaki Baskılı Bobin Ambalajı, %20 artar - azalır toleranslı olarak Satınalma ve Ġhale 

Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı, RĠZE 

adresinden 70,00-TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin edilebilir. 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 29.03.2016 günü saat 14:30’a kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak Ģekilde elden 

vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:30’da 

açılacaktır.  

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez.   

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.   

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır.  

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleĢme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.  

8 - Ġstekliler en az bir kalem malzemenin tümüne teklif vermek koĢuluyla kalem bazında 

kısmi teklif verebilirler.  

9 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır.  

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 2040/1-1 
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4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 
KANUNU UYARINCA TASFĠYELĠK HALE GELEN EġYA SATILACAKTIR 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  
1 - SatıĢa esas bedeli en az 46,80 TL ile en çok 51.840,00 TL arasında değiĢen; 

23/03/2016 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,00 TL., en çok 
5.185,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satıĢa esas bedeli ve 
güvence tutarı ayrı ayrı Ģartname eki listede gösterilen 46 grup eĢya (konteynır, çay ve Ģeker vb.); 
açık artırma ve pazarlık usulü ile, Van Tasfiye ĠĢletme Müdürlüğü Özalp Yolu Üzeri TCDD yanı 
Gümrük Kompleksi adresindeki ihale salonunda 24/03/2016 tarihinde saat 09:30'da satıĢa 
sunulacaktır. SatıĢa sunulan eĢyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr 
internet adresimiz ile (0432) (2234026-46) numaralı telefondan ulaĢılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kiĢilerin T.C. kimlik numarası ve 
ikametgâh beyanı, tüzel kiĢilerin vergi kimlik numarası ve iĢyeri merkezi beyanı, güvencenin 
yatırıldığına iliĢkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 
tüzel kiĢiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 
vekaletname kartının satıĢ günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda Ģartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle EĢya SatıĢ ġartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karĢılığı Van 
Tasfiye ĠĢletme Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 
alınabilir. 

Ġlan olunur. 2449/1-1 
—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 
Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2013/53 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iĢlem 
yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 2465/1-1 

————— 
Diyarbakır 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/723 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iĢlem 
yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 2466/1-1 

—— • —— 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 
ANKARA  
Ġstanbul Ticaret Odasına 25.01.2016 tarihinden itibaren 576362 Ticaret Sicil Numarası ile 

kayıtlı bulunan EKA ĠnĢaat ve Ticaret Limited ġirketi ile sermayesinin yarısından fazla hisseye 
sahip ortağı 37825261576 T.C. Kimlik No.lu Anıl ÇELĠK’in; ―1 (bir) yıl 6 (altı) ay süre ile geçici 
olarak ihalelere katılmaktan yasaklandığı‖ Resmi Gazete’nin 27.12.2012 gün ve 28510 sayılı 
nüshasında yayımlanarak ilan edilmiĢti. 

Genel Müdürlüğümüz 1. Bölge Müdürlüğünce ihalesi yapılan 2010/43738 Ġhale Kayıt 
Numaralı iĢle ilgili olarak ―1 (bir) yıl 6 (altı) ay süre ile geçici olarak ihalelere katılmaktan 
yasaklanma cezasının iptali ve yürütmenin durdurulması‖ istemi ile EKA ĠnĢaat ve Ticaret 
Limited ġirketi ile Anıl ÇELĠK tarafından Ankara 12. Ġdare Mahkemesinin 2015/12528 
(Bozmadan önce E.2013/321) esasına kayden açılan iptal davası neticesinde dava konusu iĢlemin 
iptaline dair verilen Ankara 12. Ġdare Mahkemesinin 21.05.2015 tarihli ve E.2015/1252, 
K.2015/680 sayılı kararının DanıĢtay 13. Dairesince 24.12.2015 tarihli ve E.5941,K.2015/4738 
sayılı kararı ile onanmasına karar verilmiĢtir. 

Bu nedenle EKA ĠnĢaat ve Ticaret Limited ġirketi ile sermayesinin yarısından fazla 
hisseye sahip ortağı 37825261576 T.C. Kimlik No.lu Anıl ÇELĠK’in; ihalelere katılmaktan 
yasaklanma cezası kaldırılmıĢtır. 

Ancak, Resmi Gazete’nin 27.12.2012 gün ve 28510 sayılı nüshasında yayınlanan 1 (Bir) 
yıllık yasaklama süresi 03.07.2014 tarihinde sona ermiĢtir. 2569/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 

Antalya Ġli, Kepez Ġlçesi, DüdenbaĢı Mahallesi, 025-A-10-C-1-D Pafta, 10114 Ada, 09 

Parsel üzerinde bulunan yapıdaki görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun, 28 inci 

maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediyesince 

tespit edilen Yapı müteahhidi (Gerçek KiĢi) Hasan UÇKAÇ-UÇKAÇLAR ĠnĢaat’ın yetki belge 

numarasının (0007110106583166); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen hükümlere göre 1 (bir) yıl süre ile iptal 

edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Yapı müteahhidi yetki belge numarasının iptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden 

itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 07.03.2016 tarihli ve 2979 sayılı Oluru ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 2357/1/1-1 

————— 

Afyon ili, Kocatepe Mah., 139 pafta, 777 ada 67 no.’lu parsel üzerindeki yapıda görev ve 

sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun, 28 nci maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen 

hükümlere göre yerine getirmediği Afyonkarahisar Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi 

Ufuk CEYLAN’ın Yetki Belge Numarasının (0003112155753156); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 07.03.2016 tarihli ve 2982 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 2357/2/1-1 

————— 

Yalova ili, Çiftlikköy Ġlçesi, Çiftlikköy Mahallesi, 9/1 pafta, 2418 Ada 13 no.’lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun, 28 nci maddesinin 

onuncu fıkrasında belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Çiftlikköy Belediyesince tespit 

edilen Yapı Müteahhidi ġĠRĠN ÇEVĠK-ÇEVĠKLER ĠNġAAT’ın Yetki Belge Numarasının 

(0077111193613356); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 07.03.2016 tarihli ve 2976 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 2357/3/1-1 

————— 

Antalya Ġli, Kepez Ġlçesi, 22K-3D pafta, 5733 ada, 10 no.’lu parsel üzerindeki yapıda 

görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre 

yerine getirmediği Kepez Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Can BAYTEMÜR’ün 

Yetki Belge Numarasının (0007110001958247); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 07.03.2016 tarihli ve 2985 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 2357/4/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 

Ġstanbul Ġli, Pendik Ġlçesi, Sülüntepe Mahallesi, Zerafet Sokak, No:10, G22B06C1C pafta, 

7613 ada, 2 no.’lu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar 

Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Pendik Belediyesince 

tespit edilen Yapı Müteahhidi Dursun BECEK-Gezegen Turizm ĠnĢaat’ın Yetki Belge 

Numarasının (0034111527704748); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 07.03.2016 tarihli ve 2986 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 2357/5/1-1 

————— 

Ġstanbul Ġli, Çekmeköy Ġlçesi, Kirazlıdere Mahallesi, F22D25D2A pafta, 419 ada, 12 

no.’lu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci 

maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Çekmeköy Belediye BaĢkanlığınca 

tespit edilen Yapı Müteahhidi HK Hasan Kahraman ĠnĢaat San. ve Tic. Ltd. ġti.’nin Yetki Belgesi 

Numarasının (0034315455754503) ve Ģirket müdürü ―Hasan KAHRĠMAN‖ın yetki belge 

numarasının (0034110269978103); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 07.03.2016 tarihli ve 2983 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 2357/6/1-1 

————— 

Afyon ili, Erenler Mah., 22K-IC pafta, 120 ada 27 no.’lu parsel üzerindeki yapıda görev 

ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun, 28 nci maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen 

hükümlere göre yerine getirmediği Afyonkarahisar Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi 

Aydın Termal Kaplıca Tur. ĠnĢ. Nak. Gıda. San. Tic. Ltd.ġti.’nin Yetki Belge Numarasının 

(0003312570244311); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

ġirket müdürü olan ―Filiz AYDIN (TC Kimlik No: 44956100346)‖a Ģahıs Ģirketi olarak Ġl 

Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesi 

ve Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 07.03.2016 tarihli ve 2984 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 2357/7/1-1 

————— 

Antalya Ġli, MuratpaĢa Ġlçesi, Mehmetçik Mahallesi, 20L-IIIA pafta, 12750 ada, 05 no.’lu 

parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci 

maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği MuratpaĢa Belediye BaĢkanlığınca 

tespit edilen Yapı Müteahhidi KT ĠnĢaat Taahhüt Mim. Proje Hizm. Tic. Ltd. ġti.’nin Yetki 

Belgesi Numarasının (0007315166598066); 
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Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

ġirket müdürlerinden ―Halil TANIR‖ın yetki belge numarasının (0007110447282513) 

3194 sayılı Ġmar Kanununun 42 inci maddesine göre 1 (bir) yıl süre ile iptal edilmesi ve 

―Oğuzhan KURġUN‖a (TC Kimlik No: 23983059278) yetki belge numarası almak üzere Ġl 

Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile 

verilmemesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 07.03.2016 tarihli ve 2980 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 2357/8/1-1 

————— 

Antalya Ġli, Kepez Ġlçesi, Ahatlı Mahallesi, 025-A-09-D-1-D pafta, 8621 ada, 02 no.’lu 

parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci 

maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediye BaĢkanlığınca tespit 

edilen Yapı Müteahhidi Mor Enerji Üretim Bil. ĠnĢ. Malz. Mob. Tic. ve San. Ltd. ġti.’nin Yetki 

Belgesi Numarasının (0007315247353257); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

ġirket müdürü olan Harun ÖZ (TC Kimlik No: 17489731448)’e yetki belge numarası 

almak üzere Ġl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre 

ile verilmemesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 07.03.2016 tarihli ve 2977 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 2357/9/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

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 baĢvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini 

sonradan yitirdiğinin anlaĢılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen 

onbeĢ gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya 

lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeĢ günü aĢmamak üzere 

Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi..‖ halinde 

bayilik lisansının sona erdirileceği hükmü uyarınca, Netus Akaryakıt ĠnĢaat Nakliye Gıda Sanayi 

ve Ticaret Anonim ġirketi’nin; BAY/939-82/33772 sayılı lisansında belirtilen Sülüklü Karayolu, 

Ġnsuyu Kasabası Cihanbeyli-KONYA adresinde kurulu bulunan Akaryakıt istasyonuna ait halen 

geçerli olan Gayri Sıhhi Müesseselere ait ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatını Kuruma ibraz etmesi 

gerekmektedir. 

Söz konusu belgenin, ilanen tebliği tarihini izleyen 15 gün içerisinde ―Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi BaĢkanlığı, 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. 2338/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurum tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; ĠġL/1144-4/21770 

numaralı iĢleme lisansı sahibi ġahini Zahirecilik Nakliyat Ticaret Sanayi Limited ġirketi’ nin 

(ġirket) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü, 4 üncü ve 14 üncü maddeleri ile Petrol 

Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 2012 yılına ait bir kısım bildirim 

yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilmiĢ olup, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 

20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda 

Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 19 uncu maddesi gereğince 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 21.01.2016 tarih ve 6081/45 sayılı Kararı ile ġirket hakkında 

doğrudan soruĢturma açılmasına karar vermiĢ, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince 

düzenlenen 15.02.2016 tarih ve 161 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere 

ġirket’ e gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilan tarihini izleyen 15 gün içerisinde mevzuata 

aykırılıkların giderilmesi ve yazılı savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate 

alınmayacaktır. 2463/1/1-1 

————— 

Kurum tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; MYG/2711-7/28170 

numaralı madeni yağ lisansı sahibi Akdeniz Damla Gıda ĠnĢaat Petrol Ürünleri Nakliyat Sanayi 

Ticaret Limited ġirketi’ nin (ġirket) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü, 4 üncü ve 14 

üncü maddeleri ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 2012 yılına 

ait bir kısım bildirim yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilmiĢ olup, 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön 

AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 

(Yönetmelik) 19 uncu maddesi gereğince Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 21.01.2016 tarih ve 

6081/48 sayılı Kararı ile ġirket hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına karar vermiĢ, 

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 15.02.2016 tarih ve 163 sayılı SoruĢturma 

Raporu yazılı savunma alınmak üzere ġirket’ e gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilan tarihini izleyen 15 gün içerisinde mevzuata 

aykırılıkların giderilmesi ve yazılı savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate 

alınmayacaktır.  2463/2/1-1 

————— 

Kurum tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; MYG/1334-3/23083 

numaralı madeni yağ lisansı sahibi Akel ĠnĢaat Ticaret ve Sanayi Limited ġirketi’ nin (ġirket) 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü, 4 üncü ve 14 üncü maddeleri ile Petrol Piyasası 

Bilgi Sistemi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 2012 yılına ait bir kısım bildirim 

yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilmiĢ olup, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 

20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda 

Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 19 uncu maddesi gereğince 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 21.01.2016 tarih ve 6081/49 sayılı Kararı ile ġirket hakkında 

doğrudan soruĢturma açılmasına karar vermiĢ, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince 

düzenlenen 15.02.2016 tarih ve 165 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere 

ġirket’ e gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 
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Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilan tarihini izleyen 15 gün içerisinde mevzuata 

aykırılıkların giderilmesi ve yazılı savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate 

alınmayacaktır.  2463/3/1-1 

————— 

Kurum tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; MYĞ/2566-1/27731 

numaralı madeni yağ lisansı sahibi Asos Madeni Yağlar Kimya Sanayi Ticaret Limited ġirketi’ 

nin (ġirket) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü, 4 üncü ve 14 üncü maddeleri ile Petrol 

Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 2012 yılına ait bir kısım bildirim 

yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilmiĢ olup, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 

20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda 

Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 19 uncu maddesi gereğince 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 21.01.2016 tarih ve 6081/52 sayılı Kararı ile ġirket hakkında 

doğrudan soruĢturma açılmasına karar vermiĢ, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince 

düzenlenen 15.02.2016 tarih ve 156 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere 

ġirket’ e gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilan tarihini izleyen 15 gün içerisinde mevzuata 

aykırılıkların giderilmesi ve yazılı savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate 

alınmayacaktır.  2463/4/1-1 

————— 

Kurum tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; MYĞ/1578-3/24215 

numaralı madeni yağ lisansı sahibi Bimka Petrol Makine DanıĢmanlık Nakliye ĠnĢaat Taahhüt 

Sanayi Ġç ve DıĢ Ticaret Limited ġirketi Afyon ġubesi’ nin (ġirket) 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 3 üncü, 4 üncü ve 14 üncü maddeleri ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliği 

hükümleri çerçevesinde 2012 yılına ait bir kısım bildirim yükümlülüklerini yerine getirmediği 

tespit edilmiĢ olup, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 

Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 19 uncu maddesi gereğince Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurulu 21.01.2016 tarih ve 6081/53 sayılı Kararı ile ġirket hakkında doğrudan soruĢturma 

açılmasına karar vermiĢ, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 15.02.2016 tarih 

ve 157 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ġirket’e gönderilmesine rağmen 

tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilan tarihini izleyen 15 gün içerisinde mevzuata 

aykırılıkların giderilmesi ve yazılı savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate 

alınmayacaktır.  2463/5/1-1 

————— 

Kurum tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; MYĞ/3212-2/29440 

numaralı madeni yağ lisansı sahibi DipaĢ Kimya Madencilik Nakliyat Tarım Gıda Sanayi Ticaret 

Limited ġirketi’ nin (ġirket) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü, 4 üncü ve 14 üncü 

maddeleri ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 2012 yılına ait bir 

kısım bildirim yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilmiĢ olup, 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve 

SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 19 uncu 

maddesi gereğince Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 21.01.2016 tarih ve 6081/54 sayılı Kararı 

ile ġirket hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına karar vermiĢ, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi 
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gereğince düzenlenen 15.02.2016 tarih ve 160 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak 

üzere ġirket’ e gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilan tarihini izleyen 15 gün içerisinde mevzuata 

aykırılıkların giderilmesi ve yazılı savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate 

alınmayacaktır.  2463/6/1-1 

————— 

Ġnegöl-Ankara Karayolu 16. Km. Kınık Mevkii KurĢunlu Kasabası (Pafta: H23 D.2401 

Ada:113 Parsel: 22) Ġnegöl / BURSA adresinde 07.12.2012 tarih BAY/939-82/31861 sayılı 

istasyonlu bayilik lisansı (27.11.2013 tarih 37296 sayılı kararla sonlandırılmıĢtır) ile faaliyet 

gösteren Kebir Petrol Ticaret Limited ġirketi tarafından iĢletilen akaryakıt istasyonunda 

16/01/2013 tarihinde yapılan denetimde otomasyon sisteminin çalıĢmadığının, otomasyon sistemi 

çalıĢmadan satıĢ yapıldığının, otomasyon arızalarına iliĢkin bildirimde bulunulmadığının tespit 

edilmesi hususunun 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına, Petrol 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına, 1240 sayılı Kurul 

Kararının mülga 5 inci maddesinin 9 ve 14 üncü fıkralarına, 1240 sayılı Kurul Kararının 

halihazırda yürürlükte bulunan Ģekliyle 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine 

aykırı olduğu ve ilgilinin yazılı savunma göndermediği anlaĢıldığından Kebir Petrol Ticaret 

Limited ġirketi hakkında; 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası uyarınca 

belirlenen 70.000-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢ ve bu yöndeki 

24/12/2015 tarih 5973-31 sayılı Kurul Kararı ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ 

edilememiĢtir. 

Söz konusu 24/12/2015 tarih 5973-31 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 70.000-TL tutarındaki 

idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili 

mevzuatlar gereği, tebellüğ tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler 

ġubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 

2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin 

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

aleyhine ilgili Ġdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para 

cezasının tebellüğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 

yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 

konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  2463/7/1-1 

————— 

Bursa-Ġzmir Yolu 37.Km. Ġkizce Köyü Mevkii Karacabey / BURSA adresinde 04.08.2005 

tarih BAY/531-106/13673 sayılı istasyonlu bayilik lisansı (10.09.2015 tarihli 34149 sayılı kararla 

sonlandırılmıĢtır) ile faaliyet gösteren Menderes Tarım Gıda Akaryakıt Ticaret ve Sanayi Limited 

ġirketi tarafından iĢletilen akaryakıt istasyonunda 23/01/2013 tarihinde yapılan denetim ve 

bayinin otomasyon verileri birlikte değerlendirildiğinde; 01.03.2012 tarih DAĞ/3715-1/30655 

sayılı Dağıtıcı Lisansı (03.04.2013 tarihli ve 4351-17 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiĢtir) 

sahibi Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi’nin istasyon otomasyon 

sisteminin sağlıklı çalıĢmamasına ve aykırılıklara iliĢkin öngörülen eylem ve bildirimleri 

yapmaması hususunun 5015 sayılı Kanun’un 7 nci maddesinin 6 ncı fıkrasına, Petrol Piyasası 

Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına, 1240 sayılı Kurul Kararının 

Mülga 5 inci maddesinin 7 nci, 8 inci ve 11 inci fıkralarına, 1240 sayılı Kurul Kararının 
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halihazırda yürürlükte bulunan Ģekliyle 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (d) bendine, 5 inci 

maddesinin 1 inci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine aykırı olduğu ve ilgilinin yazılı savunma 

göndermediği anlaĢıldığından Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi hakkında, 

5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi 

uyarınca belirlenen 850.000-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢ ve bu 

yöndeki 21/01/2016 tarih 6080-26 sayılı Kurul Kararı ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ 

edilememiĢtir. 

Söz konusu 21/01/2016 tarih 6080-26 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 850.000-TL 

tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası 

ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası 

Bahçelievler ġubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 

5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci 

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

Kararı aleyhine ilgili Ġdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari 

para cezasının tebellüğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 

yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 

konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  2463/8/1-1 

————— 

Kurul’un 31/12/2015 tarihli ve 6046/44 sayılı Kararı ile; ―Çeltikova Mevkii Ada: -, Pafta: 

25L II C, Parsel: 2080 Vezirhan BĠLECĠK‖ adresinde faaliyette bulunmak üzere 07/10/2013 

tarihli ve BAY/939-82/33300 lisans nolu bayilik lisansı alan ancak 05/03/2014 tarihinde lisansı 

sonlandırılan Yakpet Petrol Gıda Nakliye Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited ġirketinin 

hakkında yürütülen soruĢturma kapsamında 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 

nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda 

Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 

15/11/2012 tarihli ve DAĞ/4122-1/31774 nolu dağıtıcısı lisansı alan ancak 19/12/2013 tarihinde 

lisansı sonlandırılan Acıbadem Akaryakıt Dağıtım Pazarlama TaĢımacılık Sanayi ve Ticaret 

Limited ġirketinin nezdinde 28/04/2015 tarihli ve 5584/19 sayılı Kurul Kararı kapsamında 

düzenlenen 12/06/2015 tarihli ve DDB.289/17-3 sayılı SoruĢturma Raporu neticesinde Acıbadem 

Akaryakıt Dağıtım Pazarlama TaĢımacılık Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi hakkında 5015 sayılı 

Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt 

bendi uyarınca 850.000 TL idari para cezası uygulanmasına, 

karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 850.000 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 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) 

Bahçelievler / Ankara ġubesi 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 hakkınızın saklı olduğu, 
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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.  

 2463/9/1-1 

————— 

Kurul’un 31/12/2015 tarihli ve 6046-31 sayılı Kararı ile; 18/11/2009 tarihli ve BAY/939-

82/26826 numaralı (06/02/2014 tarihli ve 4400 sayılı Karar ile sonlandırılan) bayilik lisansı 

kapsamında faaliyet göstermekte olan Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım 

Pazarlama Ticaret Limited ġirketi’nin; 

a) Akaryakıt istasyonunu lisans iptali yapılmadan, Kurul izni olmaksızın Cihangir 

Sümer’e kullandırmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin sırasıyla birinci ve ikinci 

fıkrasındaki hükümlere aykırı hareket etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanun 

ile değiĢik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası hükmü gereğince belirlenen 70.000,-TL tutarında,  

b) Adalet Akaryakıt TaĢımacılık Isı Sistemleri Ambalaj Petrol Ürünleri Ġthalat Ġhracat 

Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi’nden ve Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama 

Limited ġirketi’nden akaryakıt alımı yaparak dağıtıcısı dıĢında akaryakıt ikmal etmek suretiyle 

5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırı hareket etmesi nedeniyle 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değiĢik 19 uncu maddesinin ikinci 

fıkrasının (c) bendinin 3 numaralı alt bendi ve (d) bendi gereğince belirlenen 170.000,-TL 

tutarında,  

c) ―HamambaĢı Mahallesi Ġnönü Caddesi No:49 (Pafta:34-26 III Ada:134 Parsel:141) 

Havran / BALIKESĠR‖ adresinde bulunan akaryakıt istasyonunda lisans almaksızın bayilik 

faaliyetinde bulunmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) 

bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına 

aykırı hareket etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) 

bendinin (1) numaralı alt bendi ve (f) bendi hükümleri uyarınca belirlenen 70.000,-TL tutarında,  

idari para cezası olmak üzere, Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım 

Pazarlama Ticaret Limited ġirketi hakkında toplam 310.000, TL tutarında idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 310.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

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 Ġdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 



16 Mart 2016 – Sayı : 29655 RESMÎ GAZETE Sayfa : 95 

 

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 Hakkından Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  2463/10/1-1 

————— 

Kurul’un 31/12/2015 tarihli ve 6046-32 sayılı Kararı ile; 18/11/2009 tarihli ve LPG-

BAY/941-54/09705 numaralı (22/10/2014 tarihli ve 35795 sayılı Karar ile sonlandırılan) otogaz 

bayilik lisansı kapsamında faaliyet göstermekte olan Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri 

Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited ġirketi’nin; 

a) LPG otogaz istasyonunu lisans iptali yapılmadan, Kurul izni olmaksızın Cihangir 

Sümer’e kullandırmak suretiyle 5307 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin sırasıyla birinci ve ikinci 

fıkrasındaki hükümlere aykırı hareket etmesi nedeniyle 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin 

ikinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi ve ―SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) 

Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı 

Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ‖ hükümleri 

gereğince belirlenen 366.319,-TL tutarında, 

b) Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited ġirketi’nden dağıtıcısı 

dıĢında otogaz LPG ikmal etmek suretiyle 5307 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrası 

ve aynı maddenin ikinci fıkrasının (1) numaralı bendi ile SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin 1 inci fıkrası ve 26 ncı maddesinin 1 inci 

fıkrasının (c) bendine aykırı hareket etmesi nedeniyle 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin 

ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ve ―SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) 

Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı 

Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ‖ hükümleri 

gereğince belirlenen 366.319,-TL tutarında, 

idari para cezası olmak üzere toplam 732.638,-TL tutarında idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 732.638,- 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. 

(VakıfBank), Bahçelievler / Ankara ġubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu'na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 

5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim 

tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemesinde dava açma 

hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 

30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden 

yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 

günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 

tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

 2463/11/1-1 

————— 

Kurul’un 21/01/2016 tarihli ve 6080-44 sayılı Kararı ile; 17/01/2005 tarihli ve BAY/425-

161/00814 sayılı bayilik lisansı sahibi Ali CoĢkun Petrol Turizm Ticaret ve Sanayi Limited 

ġirketi’nin, 01/03/2013-08/07/2013 tarihleri arasında lisansına kayıtlı dağıtım Ģirketi dıĢında 

baĢka bir kaynaktan (Gülaçtı Akaryakıt Seramik Nakliyat Tekstil Gıda Sanayi ve Ticaret Limited 
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ġirketi’nden) akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve 

ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) 

bendine aykırılık teĢkil etmesi nedeniyle Ali CoĢkun Petrol Turizm Ticaret ve Sanayi Limited 

ġirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanun ile değiĢik 19 uncu maddesinin ikinci 

fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ile yine aynı maddenin ikinci fıkrasının (d) bendi 

uyarınca belirlenen 170.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 170.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

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 Ġdare 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 Hakkından Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  2463/12/1-1 

————— 

Kurul’un 31/12/2015 tarihli ve 6046-37 sayılı Kararı ile; 23/08/2011 tarihli ve LPG-

BAY/941-54/11997 numaralı otogaz bayilik lisansı sahibi Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve 

Pazarlama Limited ġirketi’nin lisansın verdiği hakların dıĢında faaliyette bulunarak otogaz bayilik 

lisansı sahibi Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited 

ġirketi’ne yeniden satıĢ amaçlı otogaz satıĢı gerçekleĢtirmesinin 5307 sayılı Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans 

Yönetmeliği’nin 26 ncı maddesinin (g) bendi hükümlerine aykırılık teĢkil etmesi nedeniyle 5307 

sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi ve 

―SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda DeğiĢiklik 

Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 

Hakkında Tebliğ‖ hükümleri gereğince belirlenen 366.319,-TL tutarında idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 336.319,- 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 ġubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu'na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 

5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim 

tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemesinde dava açma 

hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 

30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden 

yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 

günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 

tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

 2463/13/1-1 



16 Mart 2016 – Sayı : 29655 RESMÎ GAZETE Sayfa : 97 

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul’un 31/12/2015 tarihli ve 6046-36 sayılı Kararı ile; 17/06/2011 tarihli ve BAY/939-

82/29641 numaralı (08/03/2013 tarihli 9254 sayılı Kararla sonlandırılan) bayilik lisansı sahibi 

Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited ġirketi’nin lisansın verdiği hakların 

dıĢında faaliyette bulunarak bayilik lisansı sahibi Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri 

Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited ġirketi’ne yeniden satıĢ amaçlı akaryakıt satıĢı 

gerçekleĢtirmesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile Petrol 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendi hükümlerine aykırılık teĢkil etmesi 

nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanun ile değiĢik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının 

(e) bendinin (2) numaralı alt bendi ve (f) bendi uyarınca belirlenen 70.000,-TL tutarında idari para 

cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

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 Ġdare 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 Hakkından Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 2463/14/1-1 

————— 

Kurul’un 07/01/2016 tarih ve 6062-7 sayılı Kararı ile, MYĞ/2499-2/27502 sayılı madeni 

yağ lisansı sahibi Arc Madeni Yağ Ambalaj Nakliye ve Otomotiv Sanayi Ġthalat Ġhracat Ticaret 

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

Raporunu 01/08/2012 tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiĢ olduğunun tespit edilmesinin 5015 

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

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

inci maddesine aykırılık teĢkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir Ģekilde 

araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı 

Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler 

Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 

uncu maddesi hükümleri uyarınca adı geçen tüzel kiĢi hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına 

karar verilmiĢ ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 29/01/2016 tarih ve 73 

sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ 

edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  2463/15/1-1 

————— 

Kurul’un 21/01/2016 tarihli ve 6080-38 sayılı Kararı ile; 27/03/2012 tarihli ve BAY/939-

82/30745 sayılı bayilik lisansı sahibi Destan Petrol Nakliye Otomotiv Gıda ĠnĢaat Sanayi ve 

Ticaret Limited ġirketi’nin, 01/03/2013-30/04/2013 tarihleri arasında lisansına kayıtlı dağıtım 

Ģirketi dıĢında baĢka bir kaynaktan (Gülaçtı Akaryakıt Seramik Nakliyat Tekstil Gıda Sanayi ve 

Ticaret Limited ġirketi’nden) akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin 

birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci 
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maddesinin (c) ve (d) bendine aykırılık teĢkil etmesi nedeniyle Destan Petrol Nakliye Otomotiv 

Gıda ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanun 

ile değiĢik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ile yine aynı 

maddenin ikinci fıkrasının (d) bendi uyarınca belirlenen 170.000,-TL tutarında idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 170.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

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 Ġdare 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 Hakkından Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  2463/16/1-1 

————— 

Kurul’un 21/01/2016 tarihli ve 6080-40 sayılı Kararı ile; 14/01/2013 tarihli ve BAY/939-

82/32003 sayılı bayilik lisansı sahibi Gülaçtı Akaryakıt Seramik Nakliyat Tekstil Gıda Sanayi ve 

Ticaret Limited ġirketi’nin, 01/03/2013-27/07/2013 tarihleri arasında Can KardeĢler Petrol 

Ticaret Limited ġirketi ve Ali CoĢkun Petrol Turizm Ticaret ve Sanayi Limited ġirketi ile Destan 

Petrol Nakliye Otomotiv Gıda ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi’ne yüksek miktarlarda 

akaryakıt satıĢı yaparak 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 teĢkil etmesi nedeniyle Gülaçtı Akaryakıt 

Seramik Nakliyat Tekstil Gıda Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi hakkında 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değiĢik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) 

bendinin (1) numaralı alt bendi uyarınca belirlenen 1.000.000,-TL tutarında idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.000.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

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 Ġdare 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 Hakkından Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  2463/17/1-1 

————— 

Kurul’un 26/11/2015 tarih ve 5893/16 sayılı Kararı ile; 18.08.2005 tarih ve BAY/537-

64/14099 sayılı bayilik lisansı (17/05/2012 tarihinde iptal) kapsamında KöprübaĢı Köyü Mevkii 

Buldan Yolu Kenarı KöprübaĢı Sarayköy / DENĠZLĠ adresinde faaliyet gösteren Altınay Petrol 

Turizm Otomotiv ĠnĢaat TaĢımacılık Tarım Hayvancılık Madencilik Seracılık Ticaret ve Sanayi 
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Limited ġirketi'nin, kendisine yed-i emin sıfatıyla teslim edilen teknik düzenlemelere aykırı 

akaryakıtı piyasa faaliyetine konu etmesinin 5015 sayılı Kanunun "Faaliyetlerin Kısıtlanması" 

baĢlıklı 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasına aykırılık teĢkil ettiği anlaĢıldığından Altınay Petrol 

Turizm Otomotiv ĠnĢaat TaĢımacılık Tarım Hayvancılık Madencilik Seracılık Ticaret ve Sanayi 

Limited ġirketi hakkında mülga 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) 

bendinin üçüncü alt bendine ve yine aynı maddenin dördüncü fıkrasına göre 2013 Yılında 

Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 175.833,- TL tutarında idari 

para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, hakkınızda uygulanan 175.833,- 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 Türkiye Vakıflar 

Bankası T.A.O. (Vakıfbank) Bahçelievler / Ankara ġubesi 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 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. 

 2463/18/1-1 

————— 

Kurul’un 11/02/2016 tarihli ve 6109-42 sayılı Kararı ile; ―KurtuluĢ Mahallesi, Harici Sur 

Mevkii Birecik/ ġANLIURFA‖ adresinde yer alan tesiste 23/04/2012 tarihinde yapılan tespite 

göre, Noyan Bereket DıĢ Ticaret ve Pazarlama Limited ġirketi’nin, lisansı Osman Aslan-GünıĢığı 

Petrol’e ait olan tesisi devraldığı 29/03/2012 tarihinden denetim tarihine kadar olan dönemde 

lisanssız olarak bayilik faaliyetinde bulunması nedeniyle, Noyan Bereket DıĢ Ticaret ve 

Pazarlama Limited ġirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) 

bendinin (1) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 

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

gereğince belirlenen 67.962-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962-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 ġubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 

0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği; 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine yetkili Ġdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  2463/19/1-1 

————— 

Kurul’un 21/01/2016 tarihli ve 6080-3 sayılı Kararı ile; 27/12/2012 tarihli ve DAĞ/4217-

3/31946 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Süper Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim ġirketi’nin, 

bayisi olan Ercüment Petrol Nakliye Gıda Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi’ne ait akaryakıt 

istasyonundaki kurumsal kimlik çalıĢmalarını süresi içinde tamamlamaması eyleminin 5015 sayılı 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve1240 sayılı Kurul Kararının mülga 4 

üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile 1240 sayılı Kurul Kararının yürürlükteki 4 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aykırılık teĢkil etmesi nedeniyle Süper Akaryakıt 
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Dağıtım Ticaret Anonim ġirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı 

Kanunla değiĢik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca belirlenen 70.000,-TL tutarında 

idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

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 Ġdare 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 Hakkından Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  2463/20/1-1 

————— 

Kurul’un 21/01/2016 tarihli ve 6080-11 sayılı Kararı ile; 03/02/2005 tarihli ve BAY/432-

233/01163 numaralı bayilik lisansı sahibi Ünata Akaryakıt Dağıtım ve Ticaret Limited 

ġirketi’nin; 

a) Akaryakıt istasyonunda mevcut dağıtım Ģirketine ait belirti bulundurmaması ve baĢka 

bir dağıtıcıya ait belirtileri bulundurmasının Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci 

ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının 

(f) bendine aykırılık teĢkil etmesi, 

b) Akaryakıt istasyonunda satıĢa sunulan akaryakıtın fiyatını gösterir ilan panosu 

bulundurmamasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci 

fıkraları ile Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin 1 inci 

fıkrasının (a) bendine aykırılık teĢkil etmesi, nedeniyle Ünata Akaryakıt Dağıtım ve Ticaret 

Limited ġirketi hakkında her bir fiili için 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası 

ile ―5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında 

Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ‖ hükümleri gereğince 72.751, -TL tutarında idari 

para cezası olmak üzere toplam 145.502, TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 

verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 145.502,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

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 Ġdare 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 Hakkından Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  2463/21/1-1 
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Erenköy Gümrük Müdürlüğünden: 

 
 2347/1-1 

————— 

 
 2348/1-1 
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Erenköy Gümrük Müdürlüğünden: 

 
 2349/1-1 

————— 

 
 2351/1-1 
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Gemlik Gümrük Müdürlüğünden: 

ĠLANEN TEBLĠGATTIR 

6080340540 vergi numaralı Esak Tekstil San. ve Tic. Ltd. ġti. (Eski Unvanı: Kastamonu 

Trend Tekstil San. ve Tic. Ltd. ġti.) firmasından amme alacağının tahsil edilemeyeceğinin 

anlaĢılması üzerine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunu'nun 

35.maddesi gereğince adı geçen firma ortağı 26069119576 T.C. Kimlik numaralı Kamil 

UYLUKCU adına sermaye hissesi oranında pay edilmek suretiyle düzenlenen 24.04.2015 tarihli 

7515531, 7515095 ve 26.02.2016 tarihli 14170159 sayılı Ödeme Emirlerine konu 172,59-TL GV, 

233,63-TL KDV, 452,61-TL ADV, 93,05-TL KKDF ile faizi ve 2.138,35-TL'lik Para Cezasının  

7 (yedi) gün içerisinde ödenmesi hususu; Müdürlüğümüzce anılan Ģahsın baĢkaca tebligat adresi 

tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen Tebliğine 

ve aynı Kanunun 31.maddesi ve Tebligat Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 48. ve 

49. maddeleri ile 52. maddesi uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra Tebligat Kanunu 

gereğince tebliğ edilmiĢ sayılacağı hususu ilan olunur. 2345/1-1 

————— 

ĠLANEN TEBLĠGATTIR 

6080340540 vergi numaralı Esak Tekstil San. ve Tic. Ltd. ġti. (Eski Unvanı: Kastamonu 

Trend Tekstil San. ve Tic. Ltd. ġti.) firmasından amme alacağının tahsil edilemeyeceğinin 

anlaĢılması üzerine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunu'nun 

35.maddesi gereğince adı geçen firma ortağı 26069119576 T.C. Kimlik numaralı Kamil 

UYLUKCU adına sermaye hissesi oranında pay edilmek suretiyle düzenlenen 05.05.2015 tarihli 

7652165 sayılı Ödeme Emrine konu 3,65-TL KDV, 45,57-TL KKDF ile faizi ve 714,91-TL'lik Para 

Cezasının 7 (yedi) gün içerisinde ödenmesi hususu; Müdürlüğümüzce anılan Ģahsın baĢkaca tebligat 

adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. maddeleri gereğince 

ilanen Tebliğine ve aynı Kanunun 31.maddesi ve Tebligat Kanunu'nun Uygulanmasına Dair 

Yönetmeliğin 48. ve 49. maddeleri ile 52.maddesi uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra 

Tebligat Kanunu gereğince tebliğ edilmiĢ sayılacağı hususu ilan olunur. 2346/1-1 

—— • —— 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: 

Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde Memur olarak görev yapan Cemal 

Laço'nun 08.09.2015 tarihinden itibaren görevine gelmemek suretiyle 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin E fıkrasının d bendinde belirtilen "Özürsüz olarak bir 

yılda toplam 20 gün göreve gelmemek" disiplin suçunu iĢlediği iddiasıyla Üniversitesince 

hakkında yapılan disiplin soruĢturması sonucunda; "Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası" ile 

cezalandırılması teklif edilmiĢtir. 

Söz konusu teklif, Yüksek Disiplin Kurulu'nun 31.03.2016 tarihli toplantısında 

görüĢüleceğinden, adı geçenin 657 sayılı DMK'nın 129. maddesinin 2. paragrafında belirtilen 

"Hakkında memurluktan çıkarma cezası istenen memur, sicil dosyası hariç, soruĢturma evrakını 

incelemeye, tanık dinletmeye, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili 

vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir." hükmü ve Yükseköğretim Kurumları Yönetici, 

Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği'nin 43. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen; 

"Hakkında kamu görevinden çıkarma cezası istenenler, soruĢturma evrakını inceleme, tanık 

dinletme. Disiplin Kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma 

yapma hakkına sahiptirler" hükmü ile 657 sayılı DMK'nın 130. maddesinde belirtilen ve anılan 

Yönetmeliğin 24. maddesinin; "Savunma alınmadan disiplin cezası verilemez, soruĢturmayı 

yapanın veya Disiplin Kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içerisinde veya 

belirtilen tarihte savunmasını yapmayanlar savunma hakkından vazgeçmiĢ sayılırlar" hükmüne 

göre savunma hakkını kullanıp kullanmayacağının bilinmesi gerekmekte olup. Cemal Laço'nun 

tebligata elveriĢli adresi tespit edilememiĢtir. 

Bu nedenle, ilgilinin varsa tanıklarının 31.03.2016 tarihinde saat 09;30'da Kurulumuz binasında 

bulundurulmasının tarafından sağlanması gerektiği, 28.03.2016 tarihine kadar yazılı savunma gönderebileceği 

veya 31.03.2016 tarihinde Kurulumuzda bulunarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapabileceği, 

ayrıca konuya iliĢkin soruĢturma dosyasını 25.03.2016 tarihine kadar Kurulumuz Hukuk 

MüĢavirliğine müracaatla inceleyebileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 2344/1-1 



Sayfa : 104 RESMÎ GAZETE 16 Mart 2016 – Sayı : 29655 

 

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2515/1-1 



16 Mart 2016 – Sayı : 29655 RESMÎ GAZETE Sayfa : 105 

 

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2516/1-1 



Sayfa : 106 RESMÎ GAZETE 16 Mart 2016 – Sayı : 29655 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2518/1-1 



16 Mart 2016 – Sayı : 29655 RESMÎ GAZETE Sayfa : 107 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2519/1-1 



Sayfa : 108 RESMÎ GAZETE 16 Mart 2016 – Sayı : 29655 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2520/1-1 



16 Mart 2016 – Sayı : 29655 RESMÎ GAZETE Sayfa : 109 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2521/1-1 



Sayfa : 110 RESMÎ GAZETE 16 Mart 2016 – Sayı : 29655 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2522/1-1 



16 Mart 2016 – Sayı : 29655 RESMÎ GAZETE Sayfa : 111 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2523/1-1 



Sayfa : 112 RESMÎ GAZETE 16 Mart 2016 – Sayı : 29655 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2524/1-1 



16 Mart 2016 – Sayı : 29655 RESMÎ GAZETE Sayfa : 113 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2525/1-1 



Sayfa : 114 RESMÎ GAZETE 16 Mart 2016 – Sayı : 29655 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2526/1-1 



16 Mart 2016 – Sayı : 29655 RESMÎ GAZETE Sayfa : 115 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2527/1-1 



Sayfa : 116 RESMÎ GAZETE 16 Mart 2016 – Sayı : 29655 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2531/1-1 



16 Mart 2016 – Sayı : 29655 RESMÎ GAZETE Sayfa : 117 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2532/1-1 



Sayfa : 118 RESMÎ GAZETE 16 Mart 2016 – Sayı : 29655 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2528/1-1 



16 Mart 2016 – Sayı : 29655 RESMÎ GAZETE Sayfa : 119 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2529/1-1 



Sayfa : 120 RESMÎ GAZETE 16 Mart 2016 – Sayı : 29655 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2530/1-1 



16 Mart 2016 – Sayı : 29655 RESMÎ GAZETE Sayfa : 121 

 

İçişleri Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2533/1-1 



Sayfa : 122 RESMÎ GAZETE 16 Mart 2016 – Sayı : 29655 

 

İçişleri Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2534/1/1-1 



16 Mart 2016 – Sayı : 29655 RESMÎ GAZETE Sayfa : 123 

 

İçişleri Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2534/2/1-1 



Sayfa : 124 RESMÎ GAZETE 16 Mart 2016 – Sayı : 29655 

 

İçişleri Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2534/3/1-1 



16 Mart 2016 – Sayı : 29655 RESMÎ GAZETE Sayfa : 125 

 

İçişleri Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2534/4/1-1 



Sayfa : 126 RESMÎ GAZETE 16 Mart 2016 – Sayı : 29655 

 

İçişleri Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2534/5/1-1 



16 Mart 2016 – Sayı : 29655 RESMÎ GAZETE Sayfa : 127 

 

İçişleri Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2534/6/1-1 



Sayfa : 128 RESMÎ GAZETE 16 Mart 2016 – Sayı : 29655 

 

İçişleri Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2534/7/1-1 



16 Mart 2016 – Sayı : 29655 RESMÎ GAZETE Sayfa : 129 

 

İçişleri Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2534/8/1-1 



Sayfa : 130 RESMÎ GAZETE 16 Mart 2016 – Sayı : 29655 

 

İçişleri Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2534/9/1-1 



16 Mart 2016 – Sayı : 29655 RESMÎ GAZETE Sayfa : 131 

 

İçişleri Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2534/10/1-1 



Sayfa : 132 RESMÎ GAZETE 16 Mart 2016 – Sayı : 29655 

 

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2570/1/1-1 



16 Mart 2016 – Sayı : 29655 RESMÎ GAZETE Sayfa : 133 

 

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2570/2/1-1 



Sayfa : 134 RESMÎ GAZETE 16 Mart 2016 – Sayı : 29655 

 

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2570/3/1-1 



16 Mart 2016 – Sayı : 29655 RESMÎ GAZETE Sayfa : 135 

 

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2570/4/1-1 



Sayfa : 136 RESMÎ GAZETE 16 Mart 2016 – Sayı : 29655 

 

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2570/5/1-1 



16 Mart 2016 – Sayı : 29655 RESMÎ GAZETE Sayfa : 137 

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı/Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Ġnönü Üniversitesi Rektörlüğü Ġl/Ġlçe Malatya/Battalgazi 

Adresi 
Ġnönü Üniversitesi Merkez 

Kampüsü Bulgurlu Mah. 
Tel-Faks 0 422 341 00 52 

Posta Kodu 44280 E-Mail  

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Ador Otomat Sistemleri Kit. Kırt. Gıd. 

ĠnĢ. Hay.Tic.ve San. Ltd. ġti. 
 

Adresi 
Mevlana Mah. 16. Huzurlu Sok. Önizler 

Apt. B Blok Altı No: 6/A Sivas 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0080779297  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
13150  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2517/1-1 
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Gaziantep Şehitkamil Belediyesinden: 

ġEHĠTKAMĠL BELEDĠYESĠ SANAT MERKEZĠ ULUSAL MĠMARĠ FĠKĠR 

PROJESĠ YARIġMASI ĠLAN METNĠ 

• YARIġMANIN AMACI 

―ġehitkamil Belediyesi Sanat Merkezi Ulusal Mimari Fikir Proje YarıĢması‖ ile 

ekonomik, özgün ve nitelikli mimari yaklaĢımların, iĢlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne 

çıkarılması, doğaya saygılı, sürdürülebilir, çağdaĢ bir çevre ve mimari anlayıĢı ortaya koyan proje 

ve müelliflerin belirlenmesi, güzel sanatların teĢviki, ilgili mesleklerin geliĢmesi, mesleki etik 

değerlerin pekiĢmesi ve katılımcıların uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın 

sağlanması amaçlanmaktadır. 

• YARIġMANIN TÜRÜ ve ġEKLĠ 

Bu yarıĢma ġehitkamil Belediyesi tarafından, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 

23.maddesine göre Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, ġehir ve 

Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri YarıĢma Yönetmeliği uyarınca serbest, ulusal, tek 

kademeli, mimari fikir proje yarıĢması olarak düzenlenmiĢtir. 

• YARIġMANIN YERĠ ve KONUSU 

YarıĢmaya konu olan alan, ġehitkamil ilçesi sınırları içinde; 657 ada, 12 nolu parselde 

kayıtlı olan alanda bulunmaktadır. YarıĢmanın konusu mevcut arazi sınırları içinde bulunan 

mevcut çok katlı yeraltı otoparkı ile beraber tasarlanmalıdır. YarıĢma alanı yaklaĢık 5791 m²’dir. 

• ĠDARENĠN ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ 

YarıĢmayı Açan Kurum : ġehitkamil Belediyesi  

YarıĢma Raportörlüğü : ġehitkamil Belediyesi Fen ĠĢleri Etüt Proje Birimi 

Adres : Ali Fuat Cebesoy Bul. Mücahitler Mah. No: 2 ġehitkamil/ 

Gaziantep 

Telefon : 0 342 323 27 27 -3105 / 3113/3121 

Fax : 0 342 323 06 30 

E-posta : yarisma@sehitkamil.bel.tr 

Web : www.sehitkamil.bel.tr 

Banka hesap bilgisi : Vakıflar Bankası Gaziantep ġubesi 

  Hesap No: TR220001500158007261186649 

• AÇIKLAMA 

"ġEHĠTKÂMĠL BELEDĠYESĠ SANAT MERKEZĠ" mimari fikir projelerinin elde edilme 

iĢi, ġehitkâmil Belediye BaĢkanlığı tarafından "Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, 

Kentsel Tasarım Projeleri, ġehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri YarıĢmaları 

Yönetmeliği" kuralları içinde "Serbest, Ulusal ve Tek Kademeli" olarak yarıĢmaya çıkarılmıĢtır. 

"ġEHĠTKÂMĠL BELEDĠYESĠ SANAT MERKEZĠ" konulu projenin amacı, tasarım 

gerçekleĢtirilirken kültür, sanat, bilim ve çevre değerlerinin yarıĢma yolu ile geliĢtirilmesine, çok 

sayıda seçenekten ekonomik, iĢlevsel ve yenilikçi çözümlerin seçilmesine, müellifinin 

saptanmasına ve güzel sanatların teĢvikine; ayrıca ilgili mesleklerin geliĢmesine, etik değerlerin 

yerleĢmesine ve uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortam sağlamaktır. 
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YARIġMAYA KATILMA ESASLARI 

YarıĢmacıların, TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmaları, Ģartname alarak adres 

bırakmaları ve aĢağıda belirtilen yarıĢma yönetmeliğinin, 15. maddesi Ģartlarına uyması 

gerekmektedir. 

a) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin; yarıĢmanın türüyle ilgili olarak meslekten 

men cezalısı durumunda olmamak. 

b) Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak, 

c) Jüri üyeleri (danıĢman, asli, yedek) raportör ve bunların birinci dereceden akrabaları, 

ortakları, yardımcıları ve çalıĢanları arasında olmamak, 

d) Jüri çalıĢmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak, 

e) YarıĢma Ģartnamesinde öngörülen özel koĢullara uymak, 

f) ġartname alıp isim ve adreslerini yarıĢma raportörlüğüne kaydettirmek (ekip olarak) 

(katılanlardan bir kiĢinin bu Ģartı yerine getirmesi yeterlidir), 

g) YarıĢmayı açan idarede, yarıĢma ile ilgili her türlü iĢlemleri hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak, 

h) YarıĢmayı açan idare adına hareket eden danıĢmanlar ile bunların çalıĢanları arasında 

olmamak. 

Bu Ģartlara uymayanlar yarıĢmaya katılmıĢ olsalar da tasarımları yarıĢmaya katılmamıĢ 

sayılır ve isimleri yarıĢmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek 

odalarına bildirilir. 

• JÜRĠ ÜYELERĠ ve RAPORTÖRLER 

DANIġMAN JÜRĠ ÜYELERĠ 

• M. Rıdvan Fadıloğlu - ġehitkamil Belediye BaĢkanı 

• Prof. Dr. Tamer Yılmaz - Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü 

• Deniz Köken - Gaziantep BüyükĢehir Belediyesi Genel Sekreteri 

• B. Sıtkı Severoğlu - Mimar 

• M. Murat Özgüler - ġehitkamil Belediyesi BaĢkan Yardımcısı / ĠnĢ. Mühendisi 

ASLĠ JÜRĠ ÜYELERĠ 

• Prof. Dr. Celal Abdi Güzer - Mimar- ODTÜ Öğretim Üyesi (Jüri BaĢkanı) 

• Ercan Çoban - Mimar 

• Faruk EĢim - Mimar  

• Prof. Dr. E. Görün Arun - H.K.Ü Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fak. Dekanı 

• A. Muhtar Küçükkömürcü - Y. Mimar 

YEDEK JÜRĠ ÜYELERĠ 

• Serdar UslubaĢ - Mimar 

• Yard. Doç. Dr. A. Turan Köksal - Mimar 

• Serkan Özatıcı - ĠnĢaat Müh. - ġehitkamil Belediyesi Fen ĠĢleri Müdürü 



Sayfa : 140 RESMÎ GAZETE 16 Mart 2016 – Sayı : 29655 

 

RAPORTÖRLER 

• BarıĢ Beyaz - Mimar - ġehitkamil Belediyesi 

• Aysun Kaleoğlu - Y. Mimar - ġehitkamil Belediyesi 

RAPORTÖR YARDIMCILARI 

• Hilmi Bilge - Mimar 

• YER GÖRME 

Yer görme zorunluluğu yoktur. Projenin niteliği ve konumu bakımından, yer görülmesi 

jüri tarafından önerilmektedir 

• YARIġMADAN ÇIKARMA 

AĢağıda belirtilen hususlara uymayan projeler, jüri kararı ile tutanağa da geçirilmek kaydı 

ile yarıĢmadan çıkarılır. 

a. Projenin herhangi bir yerinde eserin sahibini belirten iĢaret bulunması. 

b. YarıĢma Ģartnamesinin ikinci maddesinde belirtilen yarıĢmaya katılma koĢullarına 

uyulmaması. 

c. Kimlik zarfının ve içindeki belgelerin eksik veya hiç olmaması 

• YARIġMA TAKVĠMĠ 

YarıĢmanın ilanı : 21/03/2016  

Sorular için son gün : 13/04/2016 

Cevapların ilanı : 18/04/2016 

ġartname alımı için son gün : 13/06/2016 

Proje teslim tarihi : 14/06/2016 

Jüri değerlendirme tarihi : 29/06/2016 

Sergi ve Kolokyum tarihi : Sonucun ilanını izleyen 15 günlük süre içinde sergileme 

mekanı ve kolokyum günü yarıĢmacılara duyurulacaktır. 

• ÖDÜLLER ve ÖDEME ġEKLĠ 

BĠRĠNCĠLĠK ÖDÜLÜ : 50.000 TL 

ĠKĠNCĠLĠK ÖDÜLÜ : 40.000 TL 

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ : 30.000 TL 

1. Mansiyon : 10.000 TL 

2. Mansiyon : 10.000 TL 

3. Mansiyon : 10.000 TL  

4. Mansiyon : 10.000 TL 

5. Mansiyon : 10.000 TL 

Gerekli görüldüğü taktirde jüri emrine satın alma için 20.000 TL bedel ayrılmıĢtır. Jüri bu 

bedeli kullanıp kullanmamakta serbesttir. Yukarıda belirtilen ödül, mansiyon ve satın alma 

bedelleri ile jüri üyeleri ve Raportörlerin ücretleri, yarıĢma sonucunun açıklanmasını izleyen 30 

gün içerisinde, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 29. maddesine göre net olarak ödenecektir. 
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Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aĢağıda bölümleri/anabilim dalları -
programları ile unvan ve koĢulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 
Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine 
göre öğretim üyeleri alınacaktır. 

BaĢvurular ilgili Birimlere Ģahsen yapılacak olup, posta ile yapılan baĢvurular kabul 
edilmeyecektir. 

Ġlan ile ilgili tüm bilgiler Üniversitemiz http://pdb.klu.edu.tr/ adresinde yer almaktadır. 
 

BĠRĠM BÖLÜM 

ANABĠLĠM 

DALI/ 

PROGRAM DOÇ. 

YRD. 

DOÇ. NĠTELĠKLER 

ĠKTĠSADĠ VE 

ĠDARĠ 

BĠLĠMLER 

FAKÜLTESĠ 

Maliye 
Bütçe ve Mali 

Planlama 
1   

Doçentliğini maliye alanında 

almıĢ olmak. 

Uluslararası 

ĠliĢkiler 

Uluslararası 

ĠliĢkiler 
  1 

Avrupa Birliği Siyaseti ve 

Uluslararası ĠliĢkiler doktora 

mezunu olmak ve Avrupa birliği 

kimliği ve çok dillilik alanında 

çalıĢmaları bulunmak. 

MÜHENDĠSLĠK 

FAKÜLTESĠ 

ĠnĢaat 

Mühendisliği 

ĠnĢaat 

Mühendisliği 

  

2 

* ĠnĢaat Mühendisliği doktora 

mezunu olmak ve zemin su 

muhtevasının TDR yöntemi ile 

belirlenmesi konusunda 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

** ĠnĢaat Mühendisliği Yapı 

anabilim dalında doktora yapmıĢ 

olmak. 

Makine 

Mühendisliği 

Makine 

Mühendisliği 

  

1 

Makine Mühendisliği lisans 

mezunu ve Konstrüksiyon ve 

Ġmalat doktora mezunu olmak 

veya Makine Mühendisliği 

doktora mezunu olup 

Konstrüksiyon ve Ġmalat 

alanında çalıĢma yapmıĢ olmak. 

Yazılım 

Mühendisliği 

Yazılım 

Mühendisliği   
1 

Bilgisayar Mühendisliği doktora 

mezunu olmak. 

SAĞLIK 

YÜKSEKOKULU 

Beslenme ve 

Diyetetik 
- 

  
1 

Beslenme ve Diyetetik doktora 

mezunu olmak. 

HemĢirelik - 
  

1 
HemĢirelik doktora mezunu 

olmak. 

Çocuk 

GeliĢimi 
- 

  
1 

Çocuk GeliĢimi doktora mezunu 

olmak. 

TEKNOLOJĠ 

FAKÜLTESĠ 

Mekatronik 

Mühendisliği 
- 

  

2 

* Elektrik Elektronik 

Mühendisliği doktora mezunu 

olmak. 

** Mekatronik veya Kontrol 

Otomasyon doktora mezunu 

olmak veya Elektrik Elektronik 

Mühendisliği mezunu olup 

Kontrol Otomasyon alanında 

çalıĢmaları bulunmak. 

FEN 

EDEBĠYAT 

FAKÜLTESĠ 

Türk Dili ve 

Edebiyatı 
Eski Türk Dili 

  

1 Eski Türk Dili alanında doktora 

mezunu olmak. 
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Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 Sayılı Kanunun 25. ve 26. maddeleri ile 28/01/1982 tarihli Resmi 

Gazete’de yayımlanan ―Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nim yürürlükteki 

ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 

 

FAKÜLTE / 

MYO 
BÖLÜM UZMANLIK ALANI 

KADRO 

UNVA 

KADRO 

SAYISI 

Ġnsan ve Toplum 

Bilimleri 

Fakültesi 

Psikoloji 

Tıp Fakültesi mezunu olup, Beyin 

ve Sinir Cerrahisi alanında 

ihtisasını tamamlamıĢ olmak. 

Profesör 1 

Ġnsan ve Toplum 

Bilimleri 

Fakültesi 

Felsefe 

Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini 

Felsefe alanında tamamlamıĢ 

olmak. 

Profesör 1 

Ġnsan ve Toplum 

Bilimleri 

Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası 

ĠliĢkiler 

Siyaset Bilimi alanında 

Doçentliğini almıĢ olmak 
Doçent 1 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Ebelik 

Tıp Fakültesi mezunu olup, Kadın 

Hastalıkları ve Doğum alanında 

ihtisasını tamamlamıĢ olmak. 

Profesör 1 

Sağlık Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Patoloji 

Tıp Fakültesi mezunu olup, Patoloji 

alanında ihtisasını tamamlamıĢ 

olmak.  

Profesör 2 

Sağlık Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Patoloji 

Tıp Fakültesi mezunu olup, Patoloji 

alanında ihtisasını tamamlamıĢ 

olmak. 

Doçent 2 

 

Adayların baĢvurdukları bölüm ile "BaĢlıca AraĢtırma Eserini" belirttiği dilekçeleri 

ekinde özgeçmiĢini, iki adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı örneğini, doçentlik belge suretini, yayın 

listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalıĢmalarını, 

Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen Profesör için altı (6) ve Doçent için dört (4) 

takım dosya ile birlikte Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğüne Ģahsen baĢvurmaları gerekmektedir. 

BaĢvuru süresi bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul 

edilmeyecektir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmıĢ olması gerekir. 

BaĢvuru Adresi: 

Üsküdar Üniversitesi Kuzey YerleĢkesi (Ġnsan Kaynakları Direktörlüğü) 

Altunizade Mah. Haluk Türksoy Sok No 14 Üsküdar - ĠSTANBUL Tel: 0 216  400 22 22 
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Sabancı Üniversitesinden: 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği doğrultusunda Üniversitemize daimi statüde öğretim üyesi alınacaktır. 
 

FAKÜLTE 

UZMANLIK 

ALANI UNVANI ADET ARANAN NĠTELĠKLER 

Yönetim 

Bilimleri 

Fakültesi 

Yönetim Bilimleri Prof. Dr. 1 

Kombinatoryel optimizasyon, rut 

planlama ve lojistik, ulaĢım 

modelleme, sezgisel optimizasyon, 

coğrafi bilgi sistemleri, karar 

destek sistemleri, iĢ analitiği, veri 

analitiği konularında üst düzey 

uluslararası dergilerde yayın 

yapmıĢ olmak. 

Mühendislik 

ve Doğa 

Bilimleri 

Fakültesi 

Mekatronik 

Mühendisliği 
Prof. Dr. 1 

Elektromanyetizma, optik, yakın 

alan ıĢınımsal ısı transferi, ısı 

yardımlı manyetik bilgi depolama, 

infrared fiziği ve hiperspektral 

görüntüleme, fotonların nano 

parçacıklar ile etkileĢimi, yüzey 

plazmon rezonansları konularında 

üst düzey uluslararası dergilerde 

yayın yapmıĢ olmak. 

Mühendislik 

ve Doğa 

Bilimleri 

Fakültesi 

Malzeme Bilimi 

ve 

Nanomühendislik 
Doç. Dr. 1 

Membran uygulamaları için 

iĢlevsel ve iletken polimer ince 

film ve nanoyapıların buhar 

fazında sentezi, iĢlevsellikleri 

arttırılmıĢ yüzey kaplamaları 

eldesi amacıyla sentez 

parametrelerinin optimizasyonu 

üzerine kinetik çalıĢmalar 

konularında üst düzey uluslararası 

dergilerde yayın yapmıĢ olmak. 

Yönetim 

Bilimleri 

Fakültesi 

Yönetim Bilimleri 

- Finas 
Doç. Dr. 1 

Varlık fiyatlama modelleri, 

finansal türev piyasaları, pay 

senedi riski ve kesitsel getirileri 

belirleyen faktörler, zaman serisel 

getiri tahmini, sabit getirili 

menkul kıymetler, risk yönetimi, 

geliĢmekte olan piyasalar, bilgi 

akıĢı, fiyat keĢfi, riske maruz 

değer, uluslararası kotasyon, kredi 

derecelendirme notları, sermaye 

artırımları konularında üst düzey 

uluslararası dergilerde yayın 

yapmıĢ olmak. 
 
Ġlanla ilgili ayrıntılı bilgiye Üniversitemizin www.sabanciuniv.edu web sayfasının 

―ÇalıĢanlar‖ kısmının ―Aday ÇalıĢanlar‖ bölümündeki Akademik ĠĢ BaĢvuruları’ndan ulaĢılabilir. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  09 15 1142 

Toplantı Tarihi ve No : 21.01.2016-115 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21.01.2016-4603 AYDIN 

Aydın Ġli, Didim Ġlçesi, Akyeniköy Mahallesi, Kırıkiçi Mevkii, tapunun 716 parsel 

numarasında kayıtlı taĢınmaz üzerinde yer alan ve Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü 21. Bölge 

Müdürlüğü’nün 28.09.2015 tarih ve 627532 sayılı yazısı gereği Aydın-Didim- Akbük Ġçmesuyu 

Ġsale Hattı Projesi Yapım taleplerine iliĢkin Aydın Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

Uzmanlarınca tespit edilen sarnıç yapısının 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanunu ve Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının Tespit ve Tescili Hakkındaki 

Yönetmelik kapsamında tescil değerlendirmesine iliĢkin, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 15.01.2016 tarihli teknik raporu okundu. Ekler ve konuya 

iliĢkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Aydın Ġli, Didim Ġlçesi, Akyeniköy Mahallesi, Kırıkiçi Mevkii, tapunun 716 parsel 

numarasında kayıtlı taĢınmazda yer alan Sarnıç, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanunu kapsamında ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ özelliği gösterdiğinden 

tescilinin uygun olduğuna, yapı grubunun I. Grup Yapı, koruma alanı sınırlarının ise 1/2000 

ölçekli haritada  belirtildiği Ģekliyle uygun olduğuna, tescilli sarnıç ve koruma alanı içerisinde 

kalan taĢınmazlarda yapılacak her türlü uygulama öncesinde Kurulumuzdan görüĢ alınması 

gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  09 15 1144 

Toplantı Tarihi ve No : 21.01.2016-115 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21.01.2016-4600 AYDIN 

Aydın Ġli, Didim Ġlçesi, FevzipaĢa Mahallesi, Atanajderesi Mevkii,  tapunun 101 ada, 256 

parsel numarasında kayıtlı taĢınmaz üzerinde yer alan ve Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü 21. 

Bölge Müdürlüğü’nün 28.09.2015 tarih ve 627532 sayılı yazısı gereği Aydın-Didim- Akbük 

Ġçmesuyu Ġsale Hattı Projesi Yapım taleplerine iliĢkin Aydın Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

Uzmanlarınca tespit edilen sarnıç yapısının 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanunu ve Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının Tespit ve Tescili Hakkındaki 

Yönetmelik kapsamında tescil değerlendirmesine iliĢkin, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 15.01.2016 tarihli teknik raporu okundu. Ekler ve konuya 

iliĢkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Aydın Ġli, Didim Ġlçesi, FevzipaĢa Mahallesi, Atanajderesi Mevkii, tapunun 101  ada, 256  

parsel numarasında kayıtlı taĢınmazda yer alan Sarnıç, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanunu kapsamında ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ özelliği 

gösterdiğinden tescilinin uygun olduğuna, yapı grubunun I. Grup Yapı, koruma alanı sınırlarının 

ise 1/2000 ölçekli haritada  belirtildiği Ģekliyle uygun olduğuna, tescilli sarnıç ve koruma alanı 

içerisinde kalan taĢınmazlarda yapılacak her türlü uygulama öncesinde Kurulumuzdan görüĢ 

alınması gerektiğine karar verildi.   
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  09.16.54 

Toplantı Tarihi ve No : 18.02.2016-119 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 18.02.2016-4687 AYDIN 

Aydın Ġli, KöĢk ilçesi Soğukkuyu Mahallesinde bulunan tapunun 4358 parsel ve ÇarĢı 

Mahallesinde bulunan tapunun 795 parsel numarasında kayıtlı iki adet konut ile Soğukkuyu 

Mahallesinde bulunan tapunun 1030 parsel numarasında kayıtlı çeĢme yapısının Kurulumuzun 

22.07.2015 tarih ve 3991 sayılı kararı gereği 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanunu ve Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının Tespit ve Tescili Hakkındaki 

Yönetmelik kapsamında tescil değerlendirmesine iliĢkin Kurulumuzun 22.07.2015 tarih ve 3991 

sayılı kararı, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 21.12.2015 tarih 

ve 4092 sayılı yazısı, KöĢk Belediye BaĢkanlığı, Ġmar ĠĢleri Servisi’nin 12.02.2016 tarih ve 87 

sayılı yazısı, Aydın BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı, Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı’nın 

15.02.2016 tarih ve 150-651/3929 sayılı yazısı, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü Uzmanlarının 27.01.2016, 15.02.2016 tarihli raporu okundu. Ekler ve konuya iliĢkin 

tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan GörüĢmeler sonucunda, 

Aydın Ġli, KöĢk ilçesi Soğukkuyu Mahallesinde bulunan tapunun 4358 parsel ve ÇarĢı 

Mahallesinde bulunan tapunun 795 parsel numarasında kayıtlı iki adet konut ile Soğukkuyu 

Mahallesinde bulunan tapunun 1030 parsel numarasında kayıtlı çeĢme yapısının 2863 sayılı 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında ―TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ özelliği 

gösterdiğinden tescilinin uygun olduğuna, konut yapılarının yapı grubunun II. Grup çeĢme 

yapısının I. Grup Yapı, 795 parsele iliĢkin tapunun 790, 2206, 3188, 808, 810, 817 ve 803 

parseller ile 4358 parsele iliĢkin ise 4359, 3510, 4357, 1113, 1098, 1114 parsellerin koruma alanı 

olarak belirlenmesine, konut ve çeĢme yapılarına iliĢkin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararında belirtilen hükümler kapsamında 

hazırlanacak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin Kurulumuza iletilmesine, tescilli yapı 

çevresinde yer alan yol içerisinde yapılacak alt yapı çalıĢmalarının (kanalizasyon, doğalgaz, su, 

elektrik, haberleĢme vb.) ilgili Belediyesi ve Müze Müdürlüğü denetiminde yapılabileceği ancak 

yol içerisinde tescilli yapı silueti ve mahiyetini etkileyecek herhangi bir alt yapı çalıĢmasının 

yapılmamasına, KöĢk Belediyesi, Ġmar ĠĢleri Servisinin 12.02.2016 tarih ve 87 sayılı yazısı ile 

Aydın BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı, Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı’nın 15.02.2016 

tarih ve 3929 sayılı yazısında belirtilen hususlar dikkate alınarak 1030 parseldeki çeĢmenin 

tapunun 5 pafta, 4583 parsel numarasında kayıtlı taĢınmaza ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde 

taĢınmasının uygun olduğuna, taĢımaya yönelik müdahale kararlarını içeren projelerin 

Kurulumuza iletilmesine ayrıca taĢıma iĢlemlerinden sonraki 1030 parseldeki tescil Ģerhinin 4583 

parsele aktarılmasına ve sonucundan Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesi 

gerektiğine karar verildi. 2360/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

NEVġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Dosya No : 51.05.50 

Toplantı Tarihi ve No : 25-26-27/01/2016 - 138    TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27/01/2016 - 1961 NEVġEHĠR 

Niğde Ġli, UlukıĢla Ġlçesi, KemalpaĢa Mahallesi, tapunun 122 ada 3 ve 6 parsel 

numaralarında kayıtlı, özel mülkiyete ait olan Bengi Tepe’nin I.Derece Arkeolojik Sit olarak 

tescil talebine iliĢkin; Niğde Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 25.05.2015 gün ve 1532 

sayılı yazısı ve ekleri, Niğde Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü’nün 04.11.2015 gün ve 

3657 sayılı yazısı, UlukıĢla Belediye BaĢkanlığı Fen ĠĢleri Müdürlüğü’nün 10.11.2015 gün ve 389 

sayılı yazısı, Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü’nün 30.11.2015 gün ve 64933 sayılı yazısı ve eki, 

UlukıĢla Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü’nün 31.12.2015 gün ve 1951198 sayılı yazısı, Niğde 

Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 11.12.2015 gün ve 1786081 sayılı yazısı ve eki, Niğde Valiliği 

Ġl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 18.01.2016 gün ve 459 sayılı yazısı, NevĢehir 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 20.01.2016 tarih ve 211 sayılı uzman 

raporu okundu. Ekleri(Tescil FiĢi, Koordinatlı Kroki),  konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi.   

Niğde Ġli, UlukıĢla Ġlçesi, KemalpaĢa Mahallesi, tapunun 122 ada 3 ve 6 parsel 

numaralarında kayıtlı, özel mülkiyete ait olan Bengi Tepe’nin I.Derece Arkeolojik Sit olarak 

tescilinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında ―Korunması 

Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ özelliği göstermesi nedeniyle; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanununun 6. ve 7.maddesi uyarınca ekli koordinatları kroki ile gösterilen 

alanın 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesinin ve hazırlanan sit fiĢinin uygun 

olduğuna, kaçak kazıya iliĢkin gerekli iĢlemlerin ilgili Müze Müdürlüğünce yapılmasına ve kaçak 

kazı çukurlarının ise ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde Belediyesince kapattırılmasına, I.Derece 

Arkeolojik Sitte bulunan yapılaĢmalarla (su deposu, alt yapı tesisi)  ilgili 658 sayılı ilke kararı 

doğrultusunda ilgili Müze Müdürlüğünün görüĢünün sorulmasına, gerekli güvenlik önlemlerinin 

ilgili birimlerince alınmasına ve her türlü uygulama (fiziki, inĢai, ifraz, tevhid, plan tadilatı vb.) 

öncesi kurulumuzdan görüĢ alınmasına, karar verildi 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

NEVġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Dosya No : 51.01.0.35 

Toplantı Tarihi ve No : 24-25-26/02/2016-141 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 26/02/2016 – 2016 NEVġEHĠR 

Niğde Ġli, Altunhisar Ġlçesi, Karanlıkdere Köyü, tapulama harici alanda Devletin Hüküm 

ve Tasarrufu altında yer akan YeĢilyurt BaĢobası Kalesi’nin I.Derece Arkeolojik Sit olarak tescil 

talebine iliĢkin; Niğde Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 30.10.2014 gün ve 2643 sayılı 

yazısı ve ekleri, Niğde Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü’nün 27.01.2015 gün ve 299 

sayılı yazısı, Niğde Ġl Özel Ġdaresi Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü’nün 28.01.2015 tarih ve 881 

sayılı yazısı, Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü’nün 26.02.2015 gün ve 251128 sayılı yazısı ve eki, 

Niğde Valiliği Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nne hitaplı 19.01.2015 gün ve 183 sayılı 

yazımız, Niğde Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 13.01.2016 gün ve 88966 sayılı yazısı ve eki, 

NevĢehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 23.02.2016 tarih ve 750 

sayılı uzman raporu okundu. Ekleri (Tescil FiĢi,koordinatlı harita),  konu ile ilgili bilgi ve belgeler 

incelendi.   

Niğde Ġli, Altunhisar Ġlçesi, Karanlıkdere Köyü, tapulama harici alanda Devletin Hüküm 

ve Tasarrufu altında yer alan YeĢilyurt BaĢobası Kalesi’nin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanununun 6. ve 7.maddesi uyarınca ekli koordinatlı haritasında gösterilen 

alanın I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine ve hazırlanan sit fiĢinin uygun 

olduğuna, kaçak kazıya iliĢkin gerekli iĢlemlerin ilgili Müze Müdürlüğünce yapılmasına, adli 

mercilerden gerekli izinlerin alınmasının akabinde ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde ilgili Ġl 

Özel Ġdaresince kapattırılmasına, gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili birimlerince alınmasına ve 

her türlü uygulama (fiziki, inĢai, ifraz, tevhid, plan tadilatı vb.) öncesi kurulumuzdan görüĢ 

alınmasına, karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   60  Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR
6677 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında

Genişletilmiş Bilgi Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılması Anlaşması
ve Eki Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6678 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun

6679 Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Filistin Devleti Hükümeti Arasında Gümrük
Konularında İşbirliği ve Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun

6680 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük
Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2016/8587 Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkârlara Kredi

Kullandırılmasına Dair 14/12/2015 Tarihli ve 2015/8297 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2016/8589 Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün Yurtta Saatlerin Yeniden
Düzenlenmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
— Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile Maarif Müfettişleri Başkanlıkları

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Gemi Söküm Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Uçuş Harekât Uzmanı Lisans Yönetmeliği (SHY–UHU)

TEBLİĞLER
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/6)
— Araştırma ve Geliştirme Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği (No: 2016/5)

KURUL KARARLARI
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/03/2016 Tarihli ve 6148-1 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/03/2016 Tarihli ve 6148-2 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/03/2016 Tarihli ve 6148-3 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/03/2016 Tarihli ve 6148-4 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/03/2016 Tarihli ve 6148-5 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/03/2016 Tarihli ve 6148-6 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 3/2/2016 Tarihli ve 2013/1504 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 3/2/2016 Tarihli ve 2013/3181 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri


