
Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                             İçindekiler 132. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Karar Sayısı: 555

7 Ocak 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

8 Ocak 2019
SALI

Sayı : 30649



Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                                   8 Ocak 2019 – Sayı : 30649



Karar Sayısı: 556

7 Ocak 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2019/8

7 Ocak 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2019/9

7 Ocak 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2019/10

7 Ocak 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2019/11

7 Ocak 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2019/12

7 Ocak 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2019/13

7 Ocak 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2019/14

7 Ocak 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2019/15

7 Ocak 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2019/16

7 Ocak 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2019/17

7 Ocak 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2019/18

7 Ocak 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Hitit Üniversitesinden:

HİTİT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak

kurulan Hitit Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin

amaçlarına faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ve çalışma

şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hitit Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan

Hitit Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaç-

larına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ve çalışma şekline

ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (HİTÜ-TÖMER): Hitit Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygu-

lama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Müdür Yardımcıları: Merkezin Müdür Yardımcılarını,

ç) Rektör: Hitit Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Hitit Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Hitit Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Herhangi bir sebeple ülkemizde bulunan yabancılara, Türkiye Cumhuriyeti vatan-

daşlarına ve göçmenlere kurs ve seminerler vasıtasıyla Türkçeyi ve diğer yabancı dilleri öğ-

retmek.

b) Türk dilinin tarihte ve bugün konuşulduğu ve yazıldığı bütün eski ve yeni kollarını

araştırmak.
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c) Dil öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerini geliştirerek bunları uygulamak.

ç) Türk topluluklarının farklı coğrafyalarda oluşturdukları dil, tarih ve edebiyat eserleri

gibi kültür eserlerini ve Türk kültürünün çevre kültürlerle olan dil münasebetlerini araştırmak

ve bu alanda gerçekleştirilecek her türlü faaliyette bulunmak,  elde edilen çalışma sonuçlarını

çeşitli yayın organlarıyla yayımlamak.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkçe ve yabancı dil kursları ile dil sınavları hazırlamak ve düzenlemek.

b) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıt-

mak amacıyla birimler oluşturmak.

c) Üniversiteler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçenin ve diğer yabancı dil-

lerin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve ya-

yın faaliyetlerinde bulunmak.

ç) Merkezin amacı doğrultusunda uygulama ve araştırmaları teşvik etmek, seminer,

kurs ve toplantılar düzenlemek.

d) Türkçenin ve diğer yabancı dillerin eğitimi ve öğretimi konusunda programlar ha-

zırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konuyla ilgili olarak yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli

kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

e) Türkçeyi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan film, ses ve diğer görüntülü medyaları hazır-

lamak; kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür vb. bilgilendirici ve teşvik edici materyaller

yayımlamak.

f) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üni-

versitelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği,

Dilbilim, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Doğu Dilleri ve

Edebiyatları Bölümlerinin son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik

uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifi-

kalar vermek.

g) Türkçe ve yabancı dil öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile diğer

dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.

ğ) Bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla diğer dillerden çeviriler yapmak.

h) Türkçenin konuşulmakta olduğu ülkelerdeki benzer merkezlerle iş birliği ve ortak

çalışmalar yapmak.

ı) Türkçenin öğretimi ile ilgili dil bilimsel yöntem ve teknikleri geliştirmek ve bunları

uygulamak.

i) Türkçe konuşan ülkelerin bilim adamları ile ortak iletişim dili konusunu tartışmak.

j) Türkçenin çeşitli kollarını öğretmeye yönelik programlar düzenlemek.

k) Gerektiğinde Türk Dili içerikli servis derslerini yürütmek.

l) Türkçenin yazılı ve sözlü kullanımında karşılaşılan sorunları gidermeye ve daha doğ-

ru ve etkili kullanılmasını sağlamaya yönelik kurslar ve seminerler düzenlemek.

m) Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, önemi, mevcut ve gelecekte karşılaşabile-

ceği sorunlar konusunda ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve öneriler ge-

tirmek.
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n) Türkçenin doğru ve etkili kullanımının kazandırılması için basın yayın organlarıyla

iş birliği yapmak.

o) Türkçeyi ikinci dil olarak öğrenen kişilere bu dili doğal ortamında kazandırmaya yö-

nelik programlar düzenlemek.

ö) Resmi veya özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak Türkçeyi güzel ve doğru

konuşma, yazma kursları düzenlemek, seminerler vermek ve bunları sertifika ile belgelemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Müdür Yardımcıları.

c) Yönetim Kurulu.

Müdür ve Müdür Yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin kadrolu ve tam zamanlı statüdeki öğretim üye-

leri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür,

aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi

Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görev sü-

resi sona erdiğinde Müdür Yardımcılarının da görevleri sona erer. Müdürün yokluğunda yerine,

Müdürün görevlendireceği Müdür Yardımcısı vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı geçemez.

Müdürün kesintisiz olarak altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda yeni bir

Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek.

d) Merkezin faaliyetlerini denetlemek ve bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi vermek.

e) Her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp

Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

f) Merkezin eleman ihtiyaçlarını, gerekçeleri ile Rektörlüğe bildirmek.

g) Yurt içi ve yurt dışı uygulama ve araştırma merkezleri ile iş birliği yaparak amaca

uygun projeleri gerçekleştirmek ve karşılıklı yardımlaşmayı sağlamak.

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcıları ve Üniversitede Mer-

kezin faaliyet alanlarında görev yapan öğretim elemanları arasından olmak üzere en az yedi

üyeden oluşur. Üyeler, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim

Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendiri-

lebilir. Müdürün gerekçeli teklifi ile Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından görevden alı-

nabilir.
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(2) İzinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç defa Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan

üyenin görevi, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından sona erdirilir.

(3) Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere

aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(4) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki defa toplanır. Toplantı için

salt çoğunluk aranır. Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğunun talebi ile olağanüstü olarak

da toplanabilir. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün

kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile ilgili kararlar

almak, bu faaliyetlere ilişkin esasları belirlemek.

b) Merkezin yıllık eğitim-öğretim program ve takvimini inceleyerek karara bağlamak.

c) Merkezde görev yapan okutmanların yetiştirilmesi için planlar hazırlamak ve eğitim

programları ile ilgili esasları düzenlemek.

ç) Merkezde birimler oluşturulması ile ilgili esasları belirlemek.

d) Eğitim, araştırma ve yayın çalışmaları için geçici çalışma grupları ve eğitim koordi-

natörlükleri oluşturmak.

e) Yeni birimler oluşturmak ve mevcut birimlerden kapatılması gerekli görülenler ko-

nusunda Rektörlük makamına önerilerde bulunmak.

f) Eğitim programları sonunda başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi

işlemlerini yürütmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Alt birimler

MADDE 12 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları konusunda çalışmalar yapmak

üzere alt birimler oluşturulabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen

personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Yıldız Teknik Üniversitesinden:
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/1/2012 tarihli ve 28178 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıldız
Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 67 nci mad-
desinin yürürlüğe girdiği tarihte kayıtlı olan öğrenciler bakımından, azami öğrenim sürelerinin
hesaplanmasında 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı esas alınır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başından itibaren geçerli
olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
KURUL KARARI

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
KURUL KARARI

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/1/2012 28178

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 31/8/2012 28397

2- 30/1/2013 28544

3- 6/11/2013 28813

4- 26/10/2014 29157

5- 14/8/2016 29801

6- 12/8/2017 30152

7- 27/4/2018 30404

8- 1/10/2018 30552
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNI 
İslahiye 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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—— •• —— 
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

DÜZELTME İLANI 
TKİ Ege Linyitleri İşletme Müdürlüğünden: 
İşletmemize ait olup 03.01.2019 tarihli ve 30644 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun 

olarak yayımlanan Dereköy Stok sahalarından 180.000 Ton kömürün yüklenmesi, Soma B 
Termik Santralı 1-4 Ünitelerine (Balcıkapı - Yırcakapı döküm noktalarına)ve 5-6 Ünitesine 
taşınması ve boşaltılması işi alımı ihale ilanında; ihale tarihi sehven yanlış yazılmıştır. İlgililere 
ilanen duyurulur. 
 

 
 184/1-1 
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EKSPROOF KAMERA SİSTEMLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
TTK ihtiyacı olarak Eksproof Kamera Sistemleri alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi 

kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 
  Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2   67090 

ZONGULDAK  
b) Telefon numarası : 0 372 259 40 00 (30 HAT), 0 372 252 40 00 (8 HAT) 
c) Faks numarası : 0 372 251 19 00 
2 - İhale konusu işin nev’i 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Eksproof Kamera Sistemleri Alımı, 6 kalem (6 Takım) 
b) Teslim yeri : Yerli Yükleniciler için: TTK Amasra, Armutçuk, Karadon, 

Kozlu ve Üzülmez Taşkömürü İşletme Müesseseleridir. 
 : Yabancı Yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen teslim 

limanı. 
c) Teslim tarihi : Siparişi takiben 45 takvim gününde teslimat yapılacaktır. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  
b) Tarihi ve saati : 13/02/2019 Çarşamba saat 15:00 
c) Dosya No : 952-TTK/E-195 
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri  
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
f) Bu şartnamenin 55.maddesinde belirtilen yeterlilik belgeleri 
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
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ğ) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

Teklif edilecek malzemeler için; Grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve 
ihale tarihi itibariyle geçerli; 

- Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim edilmiş, 2014/34/AB 
ATEX Direktifi Modül B: AB Tip İncelemesi (94/9/AT için AT Tip İncelemesi) ve, 

- AB/AT Uygunluk Beyanı (EC/EU Decleration of Conformity) sertifikaları teklifle 
birlikte verilecektir. 

- Sertifikaların üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyorsa; ATEX 
sertifikalarının ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu, Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluşça 
tanzim edilmiş ve teklifle birlikte sunulacak ek bir belge (QAN veya sertifika düzenleyen 
kuruluşun resmi yazısı) ile teyit edilecektir. Sertifikaların halen geçerli olduğunun, düzenleyen 
kuruluşun resmi web adresinden doğrulatılabilmesi halinde, sorgulama linkini içeren ekran çıktısı 
teklife eklenecektir. Kurumumuzca yapılacak sorgu ile doğrulanması halinde bu ekran çıktısı, 
Atex sertifikasının geçerliliğini gösteren ek belge olarak kabul edilecektir. 

- Teklif dosyasında yer alacak sertifikalar ve geçerlilik teyidine ilişkin belgeler, İdari 
Şartnamenin 7.3 Maddesine uygun olarak sunulacaktır. Sertifikaların yabancı dilde düzenlenmiş 
olması halinde, İdari Şartname 7.3.5 maddesine uygun olarak Türkçe tercümesi sunulacaktır. 
Yabancı ülkelerden temin edilen belgeler, İdari Şartname 7.3.4 maddesine uygun olarak 
sunulacaktır. 

- Ürünlere ilişkin tanıtıcı kataloglar teklifle birlikte verilecektir. 
h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi,  
i) Şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,  
j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
5 - Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir. 
6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açık olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 

her bir kaleminde %10 (on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin 
yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından 
anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden 
değerlendirilir. Fiyat avantajından yararlanmak isteyen yerli malı teklif eden yerli istekliler, 
TOBB ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı belgesini teklif dosyasında 
sunacaklardır. 

7 - İhale dökümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa 
Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkabat Cad.) 19. Sok. 
No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 50,00 TL karşılığı 
temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
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8 - Teklifler 13/02/2019 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı 
Bülent Ecevit Caddesi No.125 Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu 
değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir. 
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 87/1-1 
—— • —— 

ALSZ DEVRE KESİCİ VE TRANSFORMATÖR İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
TTK ihtiyacı olarak Alsz Devre Kesici ve Transformatör 4734 sayılı Kanunun 3/g 

maddesi kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 
  Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 Zonguldak  
b) Telefon ve faks numarası : Tel:0 372.252 40 00 (70 hat)   Fax:0 372-251 19 00 
c) elektronik posta adresi : Satinalma@taskomuru.gov.tr 
2 - İhale konusu işin nev’i  Malzemenin Cinsi: Miktarı: 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 3300-1100-550 V 1000 kVA Transformatör  1 adet 
  1100-550 V 630 A Alsz Devre Kesici  1 Adet 
b) Teslim yeri : Yerli yükleniciler için: Karadon TİM İş Sahası 
  Yabancı yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen teslim limanı 
c) Teslim tarihi : Yerli yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 

idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için 
gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının 
tebliğinden itibaren 120 takvim gündür. 

  Yabancı yükleniciler için: sözleşmenin imzalanmasını 
müteakip 120 takvim gündür 
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3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  
b) Tarihi ve saati : 13.02.2019 Çarşamba saat 15:00 
c) Dosya No : 903-TTK/E-194 
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri  
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) Şartnamede belirlenen geçici teminat 
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
g) Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
Teklif edilecek tüm yeraltı üniteleri için; Grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu 

gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerli; 
Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim edilmiş, 2014/34/AB 

ATEX Direktifi Modül B: AB Tip İncelemesi (94/9/AT için AT Tip İncelemesi),  
- AB/AT Uygunluk Beyanı (EC/EU Decleration of Conformity) sertifikaları teklifle 

birlikte verilecektir. 
- 2014/34/AB ATEX Direktifi Modül C1: Tipe uygunluk sertifikası (Ürünün seri 

numarası belgelenecektir) ürün tesliminde verilecektir. 
- Sertifikaların üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyorsa; ATEX 

sertifikalarının ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu, Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluşça 
tanzim edilmiş ve teklifle birlikte sunulacak ek bir belge (QAN veya sertifika düzenleyen 
kuruluşun resmi yazısı) ile teyit edilecektir. Sertifikaların halen geçerli olduğunun, düzenleyen 
kuruluşun resmi web adresinden doğrulatılabilmesi halinde, sorgulama linkini içeren ekran çıktısı 
teklife eklenecektir. Kurumumuzca yapılacak sorgu ile doğrulanması halinde bu ekran çıktısı, 
Atex sertifikasının geçerliliğini gösteren ek belge olarak kabul edilecektir. 

- Teklif dosyasında yer alacak sertifikalar ve geçerlilik teyidine ilişkin belgeler, İdari 
Şartnamenin 7.3 Maddesine uygun olarak sunulacaktır. Sertifikaların yabancı dilde düzenlenmiş 
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olması halinde, İdari Şartname 7.3.5 maddesine uygun olarak Türkçe tercümesi sunulacaktır. 
Yabancı ülkelerden temin edilen belgeler, İdari Şartname 7.3.4 maddesine uygun olarak 
sunulacaktır. 

- Ürünlere ilişkin tanıtıcı kataloglar teklifle birlikte verilecektir. 

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi,  

i) Şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,  

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir. 

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa 

Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkaabat Cad.) 19. Sok. 

No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 150,00 TL karşılığı 

temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 13.02.2019 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı 

Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir. 

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

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

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.  

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

131.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 

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

İlan olunur. 86/1-1 
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OKSİJENLİ FERDİ KURTARICI MASKE İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
TTK ihtiyacı olarak Oksijenli Ferdi Kurtarıcı Maske 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi 

kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 
ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 372 252 40 00 (70 hat)   Fax:0 372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr 
2 - İhale konusu işin nev’i :  
a) Niteliği, türü ve miktarı : Oksijenli Ferdi Kurtarıcı Maske (30 dk) 1 kalem 

(1000 adet) 
b) Teslim yeri : Yerli Yükleniciler için: TTK Mak. ve İkm. Dai. 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şub. Müd. 
Tesellim Şefliği ambarı. 

  Yabancı Yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen 
yurt dışı teslim limanı veya C+F Türkiye teslim 
limanı 

c) Teslim tarihi  : Yerli Yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasına 
müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine 
veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe 
başlama talimatının tebliğinden itibaren 120 takvim 
gündür. 

  Yabancı yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasına 
müteakip 120 takvim günüdür. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  
b) Tarihi ve saati : 13.02.2019 Çarşamba saat 15:00 
c) Dosya No : 946-TTK/1582 
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri  
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
ğ) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler:  
1- Maskeler AB direktifine ve TS EN 13794 standardına uygun akredite kuruluş belgesi 
2- Teklifle birlikte 3 adet numune verilecektir. 
h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi,  
i) Şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,  
j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir. 
6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye yerli malı 

belgesi sunması kaydıyla %15 fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa 

Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad.(Aşkabat Cad.) 19. Sok. 
No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 150,00 TL karşılığı 
temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 13.02.2019 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı 
Bülent Ecevit Caddesi No.125 Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu 
değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir. 
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.  

İlan olunur. 153/1-1 
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GÜÇLENDİRME-İŞLETME VE DEVRETME ŞARTLI  

KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Darülaceze Başkanlığından: 
Aşağıda adı ve nitelikleri ile ihale bilgileri belirtilen taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale 

Kanununun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile güçlendirme, işletme ve devretme 
şartlı kiralama ihalesine çıkarılmıştır. 

İdarenin Adresi : Halil Rıfat Paşa Mah. Darülaceze Cad. No: 51 
  Okmeydanı-Şişli/İSTANBUL 
İdarenin Telefon Faks ve  

Elektronik Posta Adresi : 0212 220 10 20 (Dahili: 136-137) - 0212 210 44 30 
  darulaceze@darulaceze.gov.tr 
İşin Nevi : İstanbul ili, Fatih İlçesi, Emin Sinan Mah. Gedikpaşa 

Mevkii, Gedikpaşa Camii Sok. 81 Pafta, 211 Ada, 10 
Parsel, 187,00 m2 sahalı taşınmazın güçlendirme, 
işletme ve devretme şartlı kiralama işi. 

İnşaata ilişkin Tahmini  
Muhammen Bedel : 1.614.562,89 TL 
  (Birmilyon Altıyüzondörtbin Beşyüzaltmışiki TL 

Seksendokuz KRŞ.) 
Yüzölçümü : 187,00 m2 
Mevcut İmar Durumu :  

Geçici Teminat Miktarı : 48.436,89 TL (Kırksekizbin Dörtyüzotuzaltı TL 
Seksendokuz Krş) 

Doküman Bedeli : 1.000,00 (Bin Türk Lirası) TL. 

İhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine 
göre (Kapalı Teklif Usulü) 

İlanın Şekli ve Adedi : Yerel Gazete de 2 defa, 

  Şehir dışında yayınlanan gazete de 1 defa, 
  Resmi Gazete de 1 defa, 
İhalenin yapılacağı yer : Halil Rıfat Paşa Mah. Darülaceze Cad. No: 51 

  Okmeydanı-Şişli/İSTANBUL 
  Sıdıka Sabancı Binası Çok Amaçlı Salon 
Teklif Zarfının Verileceği Yer : Halil Rıfat Paşa Mah. Darülaceze Cad. No: 51 

  Emlak Şube Müdürlüğü Okmeydanı-Şişli/İSTANBUL 
Darülaceze İdare Meclisi Karar 
tarih ve sayılı : 09.09.2018 tarih ve 2018/7 sayılı 

İhalenin Yapılacağı 
Tarih ve Saat : 17/01/2019 Saat: 14:00 
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I-) Darülaceze Başkanlığınca belirlenen asgari şartları; 
1-Ekspertiz Raporunda, Rölöve restitüsyon ve uygula projelerinin hazırlanması, Koruma 

Bölge Kurulundan gerekli izinlerin alınması ve ilgili Belediyeden inşaat ruhsatının alınması ve 
inşaatın yapılması için 2 (iki) yıl, yapının kendini amorti etme süresi 1 (bir) yıl, rekabeti arttırarak 
ihaleye katılımı sağlamak için ise kar etme süresi olarak 22 (yirmiiki) yıl olmak üzere toplam 25 
(yirmibeş) yıl süreyle güçlendirme dahil yapım onarım karşılığı kiralama modeli ile ihaleye 
çıkarılacaktır. 

2-Söz konusu taşınmazın projelerinin hazırlanarak, yüklenici tarafından güçlendirme ve 
onarımının yapılması, onarım esnasında gerekli güvenlik ve sağlık tedbirlerinin yüklenici 
tarafından alınacaktır. 

3-Sözleşme tarihinden itibaren 5 (Beş) işgünü içerisinde mevcut haliyle yer teslimi 
yapılarak taşınmazın tahliye edilmesi için yükleniciye kira ödemesiz 1 (Bir) yıllık süre 
verilecektir ancak kiracıların tamamının erken tahliyesi halinde ise yüklenici tarafından kira 
ödemesi başlanacaktır. Tahliye süresinin 1 (Bir) yılı geçmesi halinde kira ödemeleri her halükarda 
1 (Bir) yılın sonunda başlayacaktır. 

4-Tahliye için verilen sürenin bitiminden itibaren 1. yıl aylık kirası 15.000,00 (Onbeşbin 
Türk Lirası) TL + İhale artış oranı, 2. Yıl ilk yılın kira bedeli + Türkiye İstatistik Kurumu 
tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında enflasyon artışı uygulanacaktır. 
İşletme ruhsatı alınıp işletmeye başlatıldıktan sonra aylık kirası mevcut kirası üzerinden %70 
oranında artış yapılarak belirlenecektir. Bundan sonraki her yıl için kira artış oranı Türkiye 
İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında enflasyon artışı 
yapılacaktır. 

5-Onarım karşılığı ihale edilecek yapının, sözleşme süresi sonunda, bakımlı ve 
kullanılabilir şekilde hiçbir hak ve bedel talebinde bulunulmaksızın İdareye teslim edilecektir. 

6-Sözleşme tarihinden itibaren ilk 1 yıl içerisinde binanın tatbikat projelerinin 
hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluşlardan inşaat ve güçlendirme ruhsatının alınması, sonraki 1 
yıl içerisinde de inşaat imalatlarının bitirilerek binanın faaliyete geçirilmesi sağlanacaktır. 

7-Sözleşme süresinin uzatılmaması kaydıyla İdare ve yükleniciden kaynaklanmayan 
çeşitli mücbir nedenlerden dolayı yapımın tamamlanmasında gecikme olması halinde, 
yüklenicinin yazılı müracaatı üzerine yapımın tamamlanmasına yönelik ek süre verilebilecektir. 

II-) Güçlendirme-İşletme ve Devretme Şartlı Kiralama işi ihalesi, yukarıda belirlenen 
tarih ve saatte, Halil Rıfat Paşa Mah. Darülaceze Cad. No: 51 Okmeydanı-Şişli/İSTANBUL 
adresinde bulunan Darülaceze Başkanlığı Sıdıka Sabancı Çok Amaçlı Salonunda İhale 
Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

III-) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri dış zarf içerisinde 
sunmaları gerekmektedir. 

1.1.Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 
varsa elektronik posta adresi. 

1.2.İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkârlar 
Odasından alacakları belge, 
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1.2.1.Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer 
mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 
Makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 
(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu 
ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış 
olması gerekir.) 

1.2.2. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar 
Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

1.3. Noter tasdikli imza sirkülerini veya imza beyannamesi, 
1.3.1.Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesi, 
1.3.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu 
ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış 
olması gerekir.) 

1.4.İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 
noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesi, (Türkiye’de şubesi 
bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki 
Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması 
gerekir.) 

1.5.Ortak girişim olması halinde bu iş için ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi, 
İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığından sözleşme imzalanmadan 

önce noter tasdikli ortak girişim beyannamesini vermesi istenecektir. İş ortaklığında pilot ortak en 
çok hisseye sahip ortak olmalıdır. Ortakların hisse oranları, iş ortaklığı beyannamesinde gösterilir. 
Ortak girişim beyannamesi bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır. 

1.6.Muhammen bedelin en az %50’si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat 
kredisini gösterir ekli örneğe uygun banka referans mektubu ve eki teyit yazısı. 

Banka referans mektubu ve ilgili bankanın bu konuda yetkili kıldığı Bölge Müdürlüğü 
veya Şube Müdürlüğü veya Genel Müdürlüğünden alınacak teyit yazısı birlikte sunulacaktır. 
Teyit yazısını sunmayan isteklilerin teklifi açılmayarak değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Teyit yazılarının, doğrudan ilgili bankanın Genel Müdürlüğünce verilmeyip, bu konuda 
yetkili kıldığı Bölge Müdürlüğü veya şubesi tarafından verilmesi (bu hususun teyit yazılarında 
belirtilmiş olması şartı ile) halinde de teyit yazıları değerlendirmeye alınacaktır. Banka referans 
mektuplarının doğrudan ilgili bankanın Genel Müdürlüğünce verilmiş olması halinde, ayrıca teyit 
şartı aranmayacak ancak bu durumda Yeterlilik Komisyonları gerektiğinde ilgili Genel 
Müdürlüğün bilgisine başvurabilecektir. 

Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan idare adına, ihalenin ilk ilanından sonra (ilk 
ilan günü dâhil) düzenlenmiş olması gerekmektedir. Banka referans mektubu ve teyit yazılarının, 



8 Ocak 2019 – Sayı : 30649 RESMÎ GAZETE Sayfa : 69 

 

değerlendirmeye alınabilmesi için tarih, sayı ve en az iki banka yetkilisi tarafından imzalanmış 
olması, imza sahiplerinin isim ve unvanlarının belirtilmiş olması, nakit ve teminat mektubu kredi 
miktarlarının hem rakam ve hem de yazı ile yazılmış olması gerekir. 

Nakit ve teminat mektubu kredilerinin, ilgili bankanın Genel Müdürlüğünden (veya 
yetkili kıldığı banka şubesinden) faks ile teyit edilmesi halinde, Genel müdürlük faksı, referans 
mektubunu veren banka şubesince aslına uygunluğu isim ve unvanları belirtilen en az iki banka 
yetkilisince tasdik edilmiş olacaktır." Bu şekilde işlem görmemiş fakslar ise değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

İsteklinin, taahhüt konusu işin muhammen bedelinin asgari %50'si kadar kullanılmamış 
nakit kredisi veya asgari %50’si kadar kullanılmamış teminat mektubu kredisi olması şarttır. 

İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan kişilerden herhangi biri 
bu değeri tek başına karşılayabileceği gibi, ayrı ayrı da karşılayabilirler. 

1.7. İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair 
belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla 
İdarece tasdikli suretinin verilmesi veya Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi 
üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgeyi vermesi. 

İsteklinin en son mükellefi olduğu Vergi Dairesinden başka, diğer Vergi Daireleri ile daha 
önce (Gelir veya Kurumlar Vergisi yönünden) mükellefiyeti olmuşsa, bu Vergi Dairelerinin 
herbirinden (mükellefi olduğu dönemlere ait) alınacak belgelerin de eklenmesi gerekmektedir. 

Kollektif Şirketlerde, ortaklardan her birinin yukarıdaki şekilde, vergi borcu olmadığını 
ayrı ayrı belgelendirmesi gerekmektedir. Ortak girişim halinde, ortaklığı oluşturan gerçek veya 
tüzel kişilerin herbirinin yukarıdaki şekilde vergi borcu olmadığını belgelendirilmesi 
gerekmektedir. Vergi borçlarının taksitlendirilmesi halinde; "Vergi Borcuna ilişkin olarak Vergi 
Dairelerinden alınan belgelerinde borçlarının taksitlendirildiğine dair kayıt bulunan isteklilerin, 
ihalelere katılmalarında bir sakınca bulunmamaktadır. 

1.8. İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak Türkiye 
genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya 
aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi veya Sosyal Güvenlik 
Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 
belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama 
aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunmaları. Prim borçlarının 
taksitlendirilmesi halinde; "Prim Borcuna ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan 
belgelerde borçlarının taksitlendirildiğine dair kayıt bulunan isteklilerin, ihalelere katılmalarında 
bir sakınca bulunmamaktadır. Bir işyeri sicil numarası kapsamında alınan prim borcu olmadığına 
ilişkin belgeler kabul edilmeyecektir. 

1.9. İstekliye ait benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesi veya ilgili Belediyeden istekli adına 
verilen bina inşaatı işine ait Yapı Kullanma İzin Belgesi veya ilgili Belediyeden alınmış bina 
inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslının İdareye ibraz edilmesi 
şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi veya isteklinin benzer iş ile ilgili iş bitirme veya yapı 
kullanma izin belgesi veya inşaat ruhsatı belgesinin olmaması veya isteklinin ticari faaliyetleri 
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arasında inşaat yapımı ile ilgili bir husus bulunmaması halinde inşaatı, bu konuda deneyim sahibi 
bir firmaya yaptıracağına ilişkin ekli örneğine uygun alt yüklenici taahhütnamesini vermesi. 

İsteklinin inşaat yapımına ilişkin benzer iş ile ilgili iş deneyiminin olmaması veya ticari 
faaliyetleri arasında inşaat yapımı ile ilgili bir iştigal konusu bulunmaması halinde inşaatı, 
yukarıda belirtilen belgelerden birine sahip olan bir firmaya yaptıracağına dair ihaleye girerken 
taahhütname vermek suretiyle alt yüklenicilere tümüyle veya kısımlar halinde yaptırabilir. Alt 
Yüklenici seçimi İdarenin onayını almak şartıyla yapılabilecektir. İnşaatı tümüyle veya kısımlar 
halinde yapacak alt yüklenicilerde ihalelerden yasaklı olmama şartı aranır. İnşaatın yapımına 
ilişkin tüm mali ve hukuki sorumluluk her durumda müteahhide aittir. 

1.10.Ekli örneğine uygun teknik personel taahhütnamesini vermesi. 
1.11.Ekli örneğe uygun ihalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı beyan. 
1.12.Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen ekli örneğe uygun teklif mektubu. 
1.13.İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğe uygun 

yazılı beyanı. 
1.14. Darülaceze Başkanlığı Mali İşler Şube Müdürlüğü’ ne nakit olarak yatırılmış alındı 

makbuzu veya Kurum hesaplarına yatırılmış ise Banka dekontu ya da Darülaceze Başkanlığı 
adına ekli örneğe uygun ilgili banka şubesinden alınmış banka geçici teminat mektubu (Banka 
Şube Limitlerini Gösterir Limit İçi ve süresiz olacaktır.) 

1.15.Teklif zarfı verildikten sonra, dosya içerisinden herhangi bir evrakın alınması, 
değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak başvurular değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

1.16. Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına 
vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

1.17. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 
gecikmeler kabul edilmeyecektir. Ortak girişimlerde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel 
kişilerin (2), (3), (4), (7), (8), (9) ve (11) bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekir. 

IV-) Teklif zarfı verildikten sonra, dosya içerisinden herhangi bir evrakın alınması, 
değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak başvurular değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

V-) Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına 
vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

VI-) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 
gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

VII-) İş bu işe ait ilan bedelleri ile %05,69 ihale karar pulu damga vergisi ihale üzerinden 
kalan gerçek veya tüzel kişiliklerden sözleşme yapılmadan önce tahsil edilecektir. 

VIII-) İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 176/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 180/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 181/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 182/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 183/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
 154/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
 169/1-1 
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Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 
 173/1-1 
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Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden: 

 
 175/1-1 
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T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünden:  

 
 174/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 172/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 172/2/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 172/3/1-1 
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Trabzon Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

31.12.2018 tarihli ve 30642 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilanımız; Üniversitemiz 
Meslek Yüksekokullarına ait "Vakfıkebir MYO Finansal Bankacılık ve Sigorta Bölümü hariç 
olmak üzere", Öğretim Görevlisi ilanı kadro başvurularında 50 (Elli) Yabancı Dil Puanı şartının 
aranmaması" şeklinde düzeltilmiştir. 

Duyurulur. 170/1-1 

—— • —— 
Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Hacılar Camii Dini İlmi ve Kültürel Hizmetler Vakfı 
VAKFEDENLER: Alaeddin Bucuka, Hüseyin Kaya, Halim Bor, Zeki Burhan, Emin Caf 
VAKFIN İKAMETGAHI: BİNGÖL 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Bingöl 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 26.12.2018 tarihinde kesinleşen, 20.11.2018 
tarihli, E: 2018/143, K: 2018/299 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Dini ve kültürel ilimler üzerinde çalışmalar geliştirmek ve fertlerin 
faydalanması için kültürel, ekonomik ve sosyal alanlarda çalışmalar yapmak. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000-TL (Altmış Bin Türk Lirası) nakit 
YÖNETİM KURULU: Alaeddin Bucuka, Hüseyin Kaya, Hasan Tekin 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: 
Borçların tasfiyesinden arta mal ve hakları mütevelli heyetçe belirlenecek gayece aynı 

olan bir vakfa veya kuruluşa devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 167/1-1 

—— • —— 
Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

 
 168/1-1 

—— • —— 
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 

 
 151/1-1 
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Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 

 
 150/1-1 

—— • —— 
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 

 
 149/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 
Aliağa İş Mahkemesinin 2014/438 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 

4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye 
Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 156/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 
Muradiye Asliye Hukuk Mahkemesinin 1994/102 Esas, 1995/14 Karar sayılı dosyasının 

kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle 
Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere 
Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri 
gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 157/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 
Ankara 13. İdare Mahkemesinin 2007/921 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 158/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 
Menderes 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/289 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 159/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

DÜZELTME İLANI 
Bakanlığımızca Veysi KILIÇ, Alper Bülent KOÇ ve Ercan OLGAÇ hakkında 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanununun 84 üncü maddesi uyarınca “6 yıl” süreyle kurum ihalelerine katılmaktan 
yasaklama ilanı 31/10/2018 tarihli ve 30581 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak 
yayımlanmıştır. 

Bu yasaklama kararına ilişkin, 31/10/2018 tarihinde başlayan yasaklama süresi “6 ay” 
olarak düzeltilmiştir. 179/1-1 

—— • —— 
Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük 
hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi bünyesine; 1 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır. 

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 
dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 
yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların 
doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri 
gerekmektedir. 

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. 
Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 
Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden 
başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili 
birimlerden öğrenilecektir. 

 

Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Program Öğretim Üyesi Alan 
Ek 

Açıklamalar 
İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 
İktisat 1 Ortadoğu İktisadı Profesör 

 
Duyurulur. 88/1-1 

—— • —— 
KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 
Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte 
bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet 
vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, vukuatlı nüfus kayıt 
örneği, askerlik durumunu gösteren belge örneği, Yabancı Dil Sınav Belgesi, Lisans Belgesinin 
Onaylı örneği, Yüksek Lisans Belgesinin Onaylı örneği, Doktora Belgesinin Onaylı örneği, 
yurtdışı mezuniyeti için denklik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği 
dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan dört (4) takım dosya ile Rektörlüğümüz İnsan 
Kaynakları Koordinatörlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 



Sayfa : 86 RESMÎ GAZETE 8 Ocak 2019 – Sayı : 30649 

 

Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları 
Koordinatörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. 
Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi içinde 
yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.  

İlk Başvuru Tarihi : 08.01.2019  
Son Başvuru Tarihi : 23.01.2019 
 

BİRİM BÖLÜM/ALAN UNVANI SAYISI ARANAN ŞARTLAR 

Sosyal ve Beşeri 
Bilimler Fakültesi 

Sosyal Hizmet 
Bölümü 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 
Sosyal Hizmet alanında doktora 
yapmış olmak, alanında çalışmaları 
bulunmak. 

Güzel Sanatlar ve 
Tasarım Fakültesi 

Geleneksel Türk 
Sanatları Bölümü 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 
Geleneksel Türk Sanatları Anasanat 
Dalında Sanatta Yeterliliğini almış 
olmak. 

 
Duyurulur. 166/1-1 

—— • —— 
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğünden: 

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 
Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde, giderleri Özel Bütçe 

gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası 
uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 
Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli 
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 
inci maddenin (B) fıkrasına göre 2018 KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle 
aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır. 

 
UNVANI KİŞİ SAYISI BÜTÇESİ BAŞVURU ŞARTLARI KODU 

HEMŞİRE 29 Özel Bütçe 

Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu 
Olmak. 
2018 KPSS B Grubu P3 Puan 
Türünden 55 ve Üzeri Puan Almış 
Olmak. 

H1 

HEMŞİRE 100 Özel Bütçe 

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik 
Bölümünden Mezun Olmak. 
2018 KPSS P94 Puan Türünden 50 
ve Üzeri Puan Almış Olmak. 

H2 

SOSYAL 
ÇALIŞMACI 

1 Özel Bütçe 

Sosyal Hizmetler Bölümü Lisans 
Mezunu Olmak. 
2018 KPSS B Grubu P3 Puan 
Türünden 70 ve Üzeri Puan Almış 
Olmak. 

S1 

ÇOCUK 
GELİŞİMCİSİ 

1 Özel Bütçe 

Çocuk Gelişimi Bölümü Lisans 
Mezunu Olmak. 
2018 KPSS B Grubu P3 Puan 
Türünden 70 ve Üzeri Puan Almış 
Olmak. 

Ç1 
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ARANILAN ŞARTLAR 
1 - Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. 

maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak. 
2 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 
3 - Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin 

yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek, vardiyalı 
çalışmasına engel durumu bulunmamak. 

4 - Başvuracak adayların 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş 
olmalıdırlar. Lisans mezunları için 2018 KPSS-P3 puan türü, Lise mezunları için 2018 KPSS-P94 
puan türü esas alınacaktır. 

5 - 5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin 5. Fıkrası (A) 2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli 
personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih 
tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.  

BAŞVURU ŞEKLİ: 
Adayların, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai 

saati bitimine kadar) www.istanbulc.edu.tr adresindeki Başvuru Formunu ve Başvuru Dilekçesini 
eksiksiz doldurarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Üniversitemiz Personel Daire 
Başkanlığına Şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat sonunda adayların beyan 
ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından kurumumuz tarafından 
teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve 
haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Sadece bir pozisyon için aranılan nitelik 
kodu belirtilerek başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da 
geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini 
geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. 

İSTENİLEN BELGELER: 
- Fotoğraflı Başvuru Formu (Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan başvuru formu 

doldurulacaktır.) 
- Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi 
- Diploma veya Mezuniyet Belgesinin Aslı ve Fotokopisi (e-devlet Çıktısı Kabul 

Edilecektir.) 
- 2018 KPSS Sınav Sonuç Belgesi 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 
Başvurular Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 7 iş günü 

içinde www.istanbulc.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Kontenjan sayısı kadar yedek 
belirlenecektir. Asil kazananlar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde ilan edilen yedek 
kazananlar sırasıyla çağırılacaktır. Ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli 
evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.istanbulc.edu.tr adresinden takip 
edilmesi gerekmektedir. İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. 

* Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi 
bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi 
fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz. 

* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. 
 152/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ PİLOT ALIM İLANI 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü Harita Dairesi Başkanlığında çalıştırılmak üzere; Sözleşmeli 
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek-2 nci maddesi çerçevesinde KPSS puan şartı 
aranmaksızın, yapılacak sözlü sınav sonucuna göre 1 (bir) adet Sözleşmeli Pilot alınacaktır. 

I-BAŞVURU ŞARTLARI 
A) GENEL ŞARTLAR 
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 

bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak 
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam 

edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca 
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile 
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir 
yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne 
uygun olmak 

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı engeli 
bulunmamak 

4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli 
savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin 
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık 
suçlarından mahkûm olmamak 

B) ÖZEL ŞARTLAR 
1) Erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmamak, 
2) Ülke genelinde çalıştırılmayı, Ulusal ve uluslararası yapılacak tüm uçuşlarda 

görevlendirilmeyi kabul etmek, 
3) Verilen görevle ilgili 7/24 zaman esasına göre çalışmayı kabul etmek, 
4) Kurumda göreve başladıktan sonra 3 yıl süre zarfında sözleşmeyi tek taraflı olarak 

feshetmemek, 
5) Türk Silahlı Kuvvetleri veya hava uçuş eğitim kurumlarından pilot lisans ve 

sertifikasına sahip olmak, 
6) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) SHY-1 uyarınca alınmış "Uçuş Ekibi 

Lisansı" na sahip olmak, 
7) Başvuru tarihi itibariyle geçerli minimum CPL(A) / IR (A) lisansı ve çift motor IR 

lisansına sahip olmak ve ayrıca ATPL teori sınavlarını geçtiğine dair belgesi olmak, 
8) Toplamda en az 1000 saat uçmuş olmak (Simülatör uçuşları hariç) ve bu uçuşlarını 

SHGM kurallarına göre düzenlenmiş "Pilot Uçuş Kayıt Defterinden" belgelemek, 
9) Başvuru tarihi itibarı ile ICAO EK-1 / SHT-MED’e göre 1.Sınıf sağlık sertifikasına 

(OML kısıtlaması bulunmayan) sahip olmak, 
10) Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın (ICAO) Ek-1’ deki ve SHT-MED' deki 

ticari pilot şartlarına uygun olmak. Adaylar SINIF 1-UÇUŞA ELVERİŞLİDİR sağlık kurulu 
raporunu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş olan hastanelerden kendi 
imkânları ile temin edeceklerdir. Sağlık kurulu raporunun süresinin başvuru tarihi itibariyle 
geçerli olması gerekmektedir. Ayrıca sağlık raporunda OML kısıtlaması olmamalıdır.(Adaylar 
aldıkları sağlık kurulu raporunu başvuru esnasında yanında getirecektir.) 
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C) BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE YERİ : 
Adaylar, sözlü sınava katılmak amacıyla; 07/01/2019 - 11/01/2019 tarihleri arasında 

aşağıdaki belgelerle birlikte Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına 
bizzat başvuracaklardır. 

a) Kimlik belgesi, 
b) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, 
c) Eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti, 

(Diploma ve mezuniyet belgesi haricindeki belgeler kabul edilmeyecektir.) 
d) Özel şartlar ve sağlık şartlarında belirtilen belgeler, 
e) Ekte sunulan “Sözleşmeli Pilot Nitelikleri” başlıklı form 2 nüsha olarak doldurulacak 

olup, bir tanesi müracaat edilen birime teslim edilecek, diğer nüshası sözlü sınav esnasında 
adayların yanında bulundurulacaktır. 

D) SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI: 
• Başvuruda bulunan adaylardan, belirtilen şartları taşıyanlar, sözlü sınava çağırılacaktır. 
• Sınavın yeri ve tarihi www.tkgm.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, adaylara ayrıca 

tebligat yapılmayacaktır. 
Sözlü sınav, adayların; 
a) Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği, 
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü, 
c) Genel yetenek ve genel kültürü, 
d) Davranış ve tepkilerin mesleğe uygunluğu, 
e) Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek 

gerçekleştirilecektir. 
E) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA: 
a) Adayların sözlü sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlanarak 

sıralamaları yapılacaktır. 
b) Puanları eşit olan adaylardan, yaşı büyük olan aday üst sırada yer alacaktır. 
c) Sıralamada en yüksek puanı alan adayın ataması yapılacaktır. 
F) SONUÇLARA İTİRAZ: 
Adaylar, sonuçların ilan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ile başvurmak suretiyle sonuçlara itiraz 
edebileceklerdir. İtirazlar, 5 (beş) gün içinde incelenecek ve sonuç adaya yazılı olarak 
bildirilecektir. 

G) SINAVI KAZANAN ADAYIN ATANMASI: 
a) Sınavı kazanan adayın yerleştirmesi kesin başarı listesine göre yapılacaktır. 
b) Yerleştirmesi yapılan adayın güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu 

neticelenmesini müteakip ataması yapılacaktır. 
c) Adayın, atama şartlarını taşımadığının sonradan tespit edilmesi, vazgeçme veya geçerli 

bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde görevine başlamama durumunda ataması iptal 
edilecektir. 

H) TEBLİGAT: 
Sözleşmeli personel alımı ile ilgili tüm duyuru ve bilgilendirmeler Tapu ve Kadastro 

Genel Müdürlüğü web sitesinde (www.tkgm.gov.tr) yayımlanacaktır. Yayımlanacak bu duyuru ve 
bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. 

Başvuru şartları ve sınava ilişkin (0312) 551 2457 numaralı telefondan bilgi alınabilir. 
İlan olunur. 
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Gündoğmuş Belediyesinden: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIMI İLANI 

Gündoğmuş Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 
olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama 
Yönetmeliği hükümlerine göre, aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü,  
KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara sözlü sınav yapılarak 
açıktan atama yoluyla memur alınacaktır. 

 

SNF 
KADRO 
UNVANI 

KADR. 
DER. ADET NİTELİĞİ CİNSİYETİ 

KPSS 
TÜRÜ 

KPSS 
PUANI 

GİH Memur 8 2 

- Lisans düzeyinde eğitim 
veren fakültelerin Kamu 
Yönetimi bölümünden mezun 
olmak. 
- M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar 
İşletmeni Sertifikası Sahibi 
Olmak veya mezun olduğu 
okulda bilgisayar dersi 
gördüğünü belgelemek. 

Erkek/ 
Kadın 

KPSS 
P3 

En az 
70 

 
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: 
Gündoğmuş Belediye Başkanlığında bulunan boş memur kadroları için yapılacak 

başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda gösterilmiştir.  
1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:  
İlan edilen boş kadrolara atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 48.maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları 
gerekmektedir: 

• Türk vatandaşı olmak. 
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.  

• Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 

• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 
bulunmamak. 

• İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 
• Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca 

bulunmamak. 
2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: 
a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartlarını 

taşımak.  
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b) 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını 
almış olmak. 

c) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 
nedenlerle çıkarılmış olmamak.  

3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 
Adaylar başvuru sırasında başvuru dilekçesine ek olarak; 
• İş Talep Formu (Kurumumuzdan temin edilecektir) 
• Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi. 
• Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği. (Aslı ibraz edilmek 

kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.) 
• Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

belediyemizce tasdik edilebilir.) 
• KPSS sonuç belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı. 
• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı. 
• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durum olmadığına dair beyanı. 
• 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak). 
• Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği. (Aslı 

ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.) 
4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 
Adaylar sözlü sınava katılabilmek için: 
• Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 25.01.2019-29.01.2019 

tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde (08:30-12:30 / 13:30-17:30) müracaatlarını 
yapabileceklerdir. 

• Başvurular,  Gündoğmuş İlçesi, Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No: 37 
adresindeki Gündoğmuş Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen veya iadeli 
taahhütlü posta yoluyla yapılacaktır. 

• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, 
Belediyemiz tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.  

• Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate 
alınmayacaktır. 

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 
İLANI: 

Başvurusu Kabul Edilenlerin İlanı: 
• T.C. Kimlik Numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar 

KPSS P3 puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak 
boş kadro sayısının beş katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. 

• Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 
çağrılır. 

• Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar 01.02.2019 tarihinde Belediyemize ait resmi 
internet sitesi olan www.gundogmus.bel.tr adresinde ve ilan panosunda ilan edilecektir.  

• Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemiz tarafından düzenlenen ve 
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” 
gönderilecektir. 

• Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.  
• Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 
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6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 
Memur alımı için 05.02.2019 tarihinde saat 09.00’da Gündoğmuş Belediyesi toplantı 

salonunda sözlü sınav yapılacaktır. 
Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir.  
Belediye, başvurulardan KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı 

adaydan başlamak üzere, atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava 
çağıracaktır. 

Sınav Konuları: 
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 
• Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
• Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve 

uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.  
7. SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ: 
Değerlendirme,  
- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (15 puan), 
- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (15 puan), 
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu  (15 puan), 
- Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında (15 puan), 
- Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesi (40 puan) 

olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır.  
Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden 

verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı 
puanı, Belediyemiz tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması 
alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemize ait internet sitesinden ilan edilecektir. 

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana 
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar 
aday asıl aday ve asıl aday sayısı kadarda yedek aday belirlenebilecektir. Asıl ve yedek aday 
listeleri Belediyemiz internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat 
yapılacaktır.  

Sınav Komisyonu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.  

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemize ait resmi internet sitesinde ilan 
edilmesinden itibaren 7 gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından 
7 gün içinde sonuçlandırılır ve ilgilisine yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan olunur. 89/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 08.11.2018 tarihli ve 8171-62 sayılı kararı ile, 

LPG-BAY/941-54/13498 sayılı lisans sahibi Yalova Bursa Yolu 4. Km., Kirazlı Mevkii -Yalova 
adresinde mukim Akarcan Petrol Nakliye İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından 
işletilen tesiste 15.04.2015 tarihinde yapılan denetimde istasyonda yetkili işletme personeli 
belgesi olmayan personel çalıştırma fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında 
toplam 83.839,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu 
Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ 
edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 83.839,-TL tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği 
ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim 
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma 
hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 
30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 
günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 
tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 164/1/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 08.11.2018 tarihli ve 8171-55 sayılı kararı ile, 

LPG-BAY/662-46/00296 sayılı lisans sahibi Salihli Yolu Üzeri 4.km. Göktepe Mevkii ( Ada: - , 
Pafta:K19 , Parsel:6178 ) Gölmarmara-Manisa adresinde mukim Balcılar Petrol Ticaret Ve 
Sanayi Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 14.12.2016 tarihinde yapılan denetimde 
istasyonda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür çalıştırılmaması fiilinin tespit edilmesi 
nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 88.517,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına 
karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine 
gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 88.517,-TL tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği 
ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim 
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma 
hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 
30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 
günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 
tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 164/2/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
DAĞ/5729-1/35875 lisans numaralı Bigoil Akaryakıt Nakliyat Pazarlama İnşaat Turizm 

Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste dağıtıcı lisansı sahibi şirketinizin, 2016 yılında 
sahibi olduğu lisansın verdiği haklar dışına çıkarak faaliyet gösterdiğinin ve bununla birlikte 
Kanuna karşı hile veya gerçek dışı beyanda bulunduğunun tespit edilmesi fiili nedeniyle, söz 
konusu firma hakkında olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 
20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda 
Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 
22.10.2018 tarihli 48235 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 
02/11/2018-1724 sayılı Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu 
ve savunma istem yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine 
tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak 
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması gerekmektedir. Talep edilen 
yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, hali hazırda mevzuata 
aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, aykırılığın devam etmediğini 
belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi gerekmekte olup süresi içinde 
gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin 
birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun 
Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici 
bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı 
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 164/3/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12.10.2018 tarihli ve 8124-1 sayılı kararı ile, 

“Sahrayıcedit Mah. Atatürk Cad. No:35/6 Kadıköy İstanbul” adresinde mukim Elg Enerji Lojistik 
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yetkilisi Sn. Ertan Hacıbektaşoğlu tarafından işletilen tesiste 
03.09.2017 tarihinde yapılan denetimde 2016-2017 yıllarında lisans almaksızın akaryakıt dağıtım 
faaliyetinde bulunduğu fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 
1.254.504,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu 
Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ 
edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 1.254.504,-TL tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 
ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare 
mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın 
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması 
halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 
tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para 
cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili 
vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 
ilanen tebliğ olunur. 164/4/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12.10.2018 tarihli ve 8124-7 sayılı kararı ile, 

LPG-BAY/941-54/09287 sayılı lisans sahibi Aşağıelmahacılı Köyü Yerköy-Yozgat adresinde 
mukim Gün & Ay Tarım Yakıt Gıda Ve Nakliye Ticaret Ve Pazarlama Limited Şirketi tarafından 
işletilen tesiste 13.04.2015 tarihinde yapılan denetimde istasyonda yetkili işletme personeli 
belgesi olmayan personel çalıştırma fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında 
toplam 83.839,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu 
Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ 
edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 83.839,-TL tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği 
ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim 
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma 
hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 
30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 
günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 
tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 164/5/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 08.11.2018 tarihli ve 8171-61 sayılı kararı ile, 

LPG-BAY/941-54/15472 sayılı lisans sahibi Çayırbaşı Mevkii Samsun Yolu 8.Km (Ada: - , 
Pafta:G35a11c , Parsel:1519) Gökçebağ Köyü Merzifon-Amasya adresinde mukim Güngör 
Akaryakıt Nakliye Turizm Gıda Hayvancılık Otomotiv İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 
tarafından işletilen tesiste 08.04.2015 tarihinde yapılan denetimde istasyonda yetkili işletme 
personeli belgesi olmayan personel çalıştırma fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi 
hakkında toplam 83.839,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, 
söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine 
tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 83.839,-TL tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği 
ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim 
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma 
hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 
30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 
günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 
tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 164/6/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 27.09.2018 tarihli ve 8095-27 sayılı kararı ile, 

LPG-BAY/941-54/13779 sayılı lisans sahibi Kurtuluş Cemal Gürsel Caddesi No:9 Çankaya-
Ankara adresinde mukim Hızır Grup Lojistik Petrol İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 
tarafından işletilen tesiste 11.12.2015 tarihinde yapılan denetimde İstasyonda mevzuatta belirtilen 
niteliklere haiz sorumlu müdür çalıştırmama fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi 
hakkında toplam 83.839,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, 
söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine 
tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 83.839,-TL tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği 
ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim 
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma 
hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 
30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 
günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 
tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 164/7/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 04.10.2018 tarihli ve 8113-10 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/37529 (Bayilik lisansı 29.05.2017 tarihinde sonlandırılmış) lisans sahibi “Yarma 
Mah. Konya Ereğli Caddesi No:367a Karatay Konya” adresinde mukim Hps Hidrolik-Pnömatik 
Makine Petrol Ürünleri Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 
27.12.2018 tarihinde yapılan denetimde lisansı sonlandırılmış olmasına rağmen lisansız olarak 
akaryakıt satışı yaparak piyasa faliyetinde bulunduğu ve süresi içinde yazılı savunmada 
bulunmadığı fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 87.815,-TL 
tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı 
geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle 
Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 87.815,-TL tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 
ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare 
mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın 
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması 
halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 
tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para 
cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili 
vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 
ilanen tebliğ olunur. 164/8/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 20.09.2018 tarihli ve 8076-33 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/33948 (29.12.2015 tarih ve 47835 sayılı Başkanlık olur'u ile sonlandırılmış) lisans 
sahibi “Fatih Mahallesi No:81 Yarma Kasabası ( Ereğli Yolu 35. Km.) ( Ada: -, Pafta:M29, 
Parsel: 4725) Karatay Konya” adresinde mukim HPS Hidrolik-Pnömatik Makine Petrol Ürünleri 
Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 01.12.2015 tarihinde yapılan 
denetimde Eylül 2015 dönemine ait motorin ve gazyağı satışlarını dağıtıcısına eksik bildirmek ve 
yazılı savunmasını süresi içinde sunmadığı fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi 
hakkında toplam 80.106,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, 
söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine 
tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 80.106,-TL tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 
ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare 
mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın 
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması 
halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 
tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para 
cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili 
vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 
ilanen tebliğ olunur. 164/9/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Ali Kaleli Mahallesi Yaşar Çengel Caddesi No: 135/C Çay-AFYONKARAHİSAR” 

adresinde mukim LPG-BAY/941-54/18609 lisans numaralı Kani Turhan Petrol Sanayi Ticaret 
Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste İstasyonda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu 
müdür çalıştırılmaması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, söz konusu firma hakkında 5307 sayılı 
Kanunun 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak 
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 03.12.2018 tarihli ve 54509 sayılı Başkanlık 
Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 04/12/2018-1887 sayılı Soruşturma Raporu 
hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu ve savunma istem yazısı adı geçen kişinin 
mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade 
edilmiştir. 

Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları 
(LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması 
gerekmektedir. Talep edilen yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, 
hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, 
aykırılığın devam etmediğini belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi 
gerekmekte olup süresi içinde gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5307 
sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün 
içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, 
yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın 
doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 164/10/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 27.09.2018 tarihli ve 8095-21 sayılı kararı ile, 

LPG-BAY/655-36/00194 sayılı lisans sahibi Kayseri-Ankara Yolu 18. Km ( Ada:149 , 
Pafta:K34.B-21-C , Parsel:73-89 ) Kocasinan-Kayseri adresinde mukim Küplü Pınar Petrol 
Ürünleri Restorant Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 
16.11.2015 tarihinde yapılan denetimde İstasyonda mevzuatta belirtilen niteliklere haiz sorumlu 
müdür çalıştırmama fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 83.839,-
TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı 
adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle 
Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 83.839,-TL tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği 
ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim 
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma 
hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 
30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 
günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 
tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 164/11/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
BAY/939-82/35738 lisans numaralı Murat Özbay tarafından işletilen tesiste lisansı ile 

tanınan haklar dışında faaliyet göstererek otomasyon sistemi sağlıklı çalışmamasına rağmen 
bayilik faaliyeti yapılması fiili nedeniyle, söz konusu firma hakkında olarak 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak 
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 01.10.2018 tarihli 44879 sayılı Başkanlık 
Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 16/10/2018-1589 sayılı Soruşturma Raporu 
hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu ve savunma istem yazısı adı geçen kişinin 
mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade 
edilmiştir. 

Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak 
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması gerekmektedir. Talep edilen 
yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, hali hazırda mevzuata 
aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, aykırılığın devam etmediğini 
belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi gerekmekte olup süresi içinde 
gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin 
birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun 
Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici 
bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı 
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 164/12/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Cumhuriyet Mahallesi Demirci Yolu Caddesi No:1001 Viranşehir-ŞANLIURFA” 

adresinde mukim LPG-BAY/941-54/12146 lisans numaralı Nursan Harfiyat Otomotiv Petrol 
Tekstil İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste İstasyonda LPG 
Yetkili işletme personeli sertifikası olmayan personel çalıştırılması fiilinin tespit edilmesi 
nedeniyle, söz konusu firma hakkında 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış 
Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda 
Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 
06.12.2018 tarihli ve 55345 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 
11/12/2018-2005 sayılı Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu 
ve savunma istem yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine 
tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları 
(LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması 
gerekmektedir. Talep edilen yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, 
hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, 
aykırılığın devam etmediğini belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi 
gerekmekte olup süresi içinde gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5307 
sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün 
içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, 
yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın 
doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 164/13/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
BAY/939-82/35979 lisans numaralı Olimpiyat Akaryakıt Anonim Şirketi tarafından 

işletilen tesiste Dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmali yapılması fiili nedeniyle, söz konusu firma 
hakkında olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci 
maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 
07.11.2018 tarihli 50475 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 
30/11/2018-1801 sayılı Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu 
ve savunma istem yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine 
tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak 
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması gerekmektedir. Talep edilen 
yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, hali hazırda mevzuata 
aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, aykırılığın devam etmediğini 
belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi gerekmekte olup süresi içinde 
gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin 
birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun 
Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici 
bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı 
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 164/14/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 11/13/9297 tarihli ve 8095-25 sayılı kararı ile, 

LPG-BAY/941-54/13904 sayılı lisans sahibi İstanbul Yolu 10. Km, Karaçay Köyü, Yavşanlık 
Mevkii Osmancık-Çorum adresinde mukim Osmanlılar Akaryakıt Ve Ürünleri İnşaat Turizm 
Ticaret Sanayi Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 09.08.2016 tarihinde yapılan denetimde 
istasyonda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür çalıştırılmaması fiilinin tespit edilmesi 
nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 88.517,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına 
karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine 
gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 88.517,-TL tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği 
ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim 
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma 
hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 
30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 
günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 
tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 164/15/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Afyon Şuhut Yolu 5. Km. Sülün Merkez -Afyonkarahisar” adresinde mukim LPG-

BAY/776-344/04000 lisans numaralı Öz Poyrazlar Akaryakıt Nakliyat Turizm İnşaat Taahhüt 
Hayvancılık Tarım Ürünleri Gıda Mermer Ve Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 
tarafından işletilen tesiste istasyonda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür 
çalıştırılmaması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, söz konusu firma hakkında 5307 sayılı 
Kanunun 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak 
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 23.10.2018 tarihli ve 48326 sayılı Başkanlık 
Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 26/10/2018-1702 sayılı Soruşturma Raporu 
hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu ve savunma istem yazısı adı geçen kişinin 
mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade 
edilmiştir. 

Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları 
(LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması 
gerekmektedir. Talep edilen yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, 
hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, 
aykırılığın devam etmediğini belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi 
gerekmekte olup süresi içinde gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5307 
sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün 
içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, 
yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın 
doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 164/16/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Diyarbakır Bulvarı No:18 Bismil-Diyarbakır Karayolu Üzeri 3. Km. Bismil-

DİYARBAKIR” adresinde mukim LPG-BAY/941-54/14323 lisans numaralı Özaydın Akaryakıt 
Hayvancılık İnşaat Tarım Ürünleri Nakliye Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen 
tesiste İstasyonda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür çalıştırılmaması ve Lisans 
kapsamında yürütülen faaliyetler için tehlikeli maddeler ve tehlikeli atıklar zorunlu mali 
sorumluluk sigortası yaptırmamak fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, söz konusu firma hakkında 
5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında 
Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 27.09.2018 tarihli ve 44413 sayılı 
Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 28.09.2018-1416 sayılı 
Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu ve savunma istem 
yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi 
nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları 
(LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması 
gerekmektedir. Talep edilen yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, 
hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, 
aykırılığın devam etmediğini belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi 
gerekmekte olup süresi içinde gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5307 
sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün 
içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, 
yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın 
doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 164/17/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12.10.2018 tarihli ve 8124-3 sayılı kararı ile, 

DAĞ/4479-1/32933 lisans sahibi “Hasanpaşa Mah. G-1008 No:3/1 By Concept Sitesi B Blok 
Kat:1 Daire:21 Sultanbeyli İstanbul” adresinde mukim Primera Enerji Dağıtım Anonim Şirketi 
tarafından işletilen tesiste 09.03.2017 tarihinde yapılan denetimde 2016-2017 yıllarında, dağıtıcı 
olarak akaryakıt teminine ilişkin belirlenen kısıtlara uymadan akaryakıt teminini yaparak sahibi 
olduğu lisansın verdiği haklar dışına çıkarak faaliyet gösterdiğinin ve Kanuna karşı hile veya 
gerçek dışı beyanda bulunduğunun fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında 
toplam 439.075,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına ve dağıtıcı lisansının 5015 sayılı 
Kanunun 20 nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir. Ancak, söz 
konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ 
edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 439.075,-TL tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 
ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare 
mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın 
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması 
halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 
tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para 
cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili 
vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 
ilanen tebliğ olunur. 164/18/1-1 



8 Ocak 2019 – Sayı : 30649 RESMÎ GAZETE Sayfa : 103 

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
BAY/939-82/36471 lisans numaralı Simra Petrol Gıda Ve Turizm Sanayi Ve Ticaret 

Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste Lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet göstererek 
otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı veriler içermemesi fiili nedeniyle, söz konusu firma 
hakkında olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci 
maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 
28.09.2018 tarihli 44612 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 
06/11/2018-1747 sayılı Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu 
ve savunma istem yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine 
tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak 
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması gerekmektedir. Talep edilen 
yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, hali hazırda mevzuata 
aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, aykırılığın devam etmediğini 
belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi gerekmekte olup süresi içinde 
gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin 
birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun 
Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici 
bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı 
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 164/19/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
BAY/939-82/36471 lisans numaralı Simra Petrol Gıda Ve Turizm Sanayi Ve Ticaret 

Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste bayi Lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet 
göstererek otomasyon sistemi sağlıklı çalışmamasına rağmen bayilik faaliyeti yapılması fiili 
nedeniyle, söz konusu firma hakkında olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari 
yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma 
ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 
hükümleri uyarınca 27.09.2018 tarihli 44322 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan 
soruşturma açılmış ve 12/10/2018-1564 sayılı Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz 
konusu Soruşturma Raporu ve savunma istem yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine 
gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak 
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması gerekmektedir. Talep edilen 
yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, hali hazırda mevzuata 
aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, aykırılığın devam etmediğini 
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belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi gerekmekte olup süresi içinde 
gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin 
birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun 
Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici 
bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı 
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 164/20/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
BAY/939-82/36471 lisans numaralı Simra Petrol Gıda Ve Turizm Sanayi Ve Ticaret 

Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste Lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet göstererek 
otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı veriler içermemesi fiili nedeniyle, söz konusu firma 
hakkında olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci 
maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 
28.09.2018 tarihli 44619 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 
06/11/2018-1749 sayılı Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu 
ve savunma istem yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine 
tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak 
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması gerekmektedir. Talep edilen 
yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, hali hazırda mevzuata 
aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, aykırılığın devam etmediğini 
belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi gerekmekte olup süresi içinde 
gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin 
birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun 
Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici 
bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı 
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 164/21/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 22.11.2018 tarihli ve 8202-24 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/36923 lisans sahibi “Hürriyet Mahallesi Hürriyet Küme Evleri No.282 ( Ada:115 , 
Pafta: - , Parsel:1 ) Erzin Hatay” adresinde mukim Toroslar Petrolcülük Sanayi Ve Ticaret 
Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 07.09.2016 tarihinde yapılan denetimde otomasyon 
sistemi sağlıklı çalışmıyorken piyasa faaliyetine devam etmesi ve otomasyon sistemi çevrim içi 
olmayan yerlerde akaryakıt hareketine konu eylem gerçekleştirmek fiilinin tespit edilmesi 
nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 84.575,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına 
karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine 
gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 
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Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 84.575,-TL tutarındaki idari para 

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

gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası 

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

ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 

Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare 

mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın 

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

halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 

tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para 

cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili 

vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ olunur. 164/22/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 18.10.2018 tarihli ve 8138-18 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/31667 lisans sahibi “E 90 Karayolu Çimeli Yeniköy Ortaköy Kavşağı Aksaray” 

adresinde mukim Zeybek Akaryakıt Turizm Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından 

işletilen tesiste 30.11.2015 tarihinde yapılan denetimde işlettiği akaryakıt istasyonunda ödeme 

kaydedici cihaz ve mali hafıza raporlarından akaryakıt satışlarının görülmesine rağmen bu 

satışların otomasyon sisteminde gözükmediğinin tespit edilmesi fiili nedeniyle, bahse konu kişi 

hakkında toplam 80.106,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, 

söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine 

tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 80.106,-TL tutarındaki idari para 

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

gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası 

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

ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 

Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare 

mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın 

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

halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 

tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para 

cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili 

vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ olunur. 164/23/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 
Eskişehir ili, Mihalıççık ilçesi, Yarıkçı Ilıcası Doğal Sit Alanı, Bakanlık Makamının 

25.12.2018 tarihli ve 245358 sayılı Olur’u ile “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü 
Kullanım Alanı" olarak tescil edilmiştir. 

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Korunan Alanların 
Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik"in 3. Maddesinin (j) bendinde yer alan "Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının 
ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete'de yayımlanır ve Bakanlığın internet 
sayfasında bir ay süre ile duyurulur." hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının 
tescili tebliğ olunur. 

Alana ait koordinat ve parsel bilgileri www.says.gov.tr adresinde mevcuttur. 

 
 178/1-1 



8 Ocak 2019 – Sayı : 30649 RESMÎ GAZETE Sayfa : 107 

 

 



Sayfa : 108 RESMÎ GAZETE 8 Ocak 2019 – Sayı : 30649 

 

 



8 Ocak 2019 – Sayı : 30649 RESMÎ GAZETE Sayfa : 109 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 49.01/14 
Toplantı Tarihi ve No : 17/12/2018 - 150 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 17/12/2018 - 2185 VAN 
Muş İli, Bulanık İlçesi, Zafer Mahallesi, Eskirüstemgedik mevkiinde bulunan, Erzurum 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22.12.2006 gün ve 479 sayılı kararıyla 
anıt olarak tescil edilen, 03.05.2007 gün ve 574 sayılı kararıyla kadastro bilgileri belirlenen Zafer 
Höyüğü’nün sayısal koordinat bilgilerinin, Bakanlığımıza ait Türkiye Ulusal Envanter Sistemi’ne 
(TUES) işlenebilmesi için yapılan incelemeye ilişkin 13.12.2018 tarihli ve 584485 sayılı uzman 
raporu okundu. Konuya ilişkin bilgi, belgeler ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler 
sonucunda;  

Muş İli, Bulanık İlçesi, Zafer Mahallesi, Eskirüstemgedik mevkiinde, mülkiyetleri maliye 
hazinesi ve şahıslara ait olan 324 ada, 15, 19, 61, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 parsellerde yer 
alan Zafer Höyüğü’nün:  

● III. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, hazırlanan sit fişinin ve koordinatlı 
krokisinin uygun olduğuna,  

● Koruma amaçlı imar planının hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına,  
● Koruma amaçlı imar planın yapılıncaya kadarki süreç için, Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı İlke Kararının “III. derece arkeolojik sit 
alanlarına” ilişkin 3. maddesinin ç, d, e, f bentlerindeki hükümlerin “geçiş dönemi ve yapılaşma 
koşulları” olarak belirlenmesine,  

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 49.03.33 
Toplantı Tarihi ve No : 17.12.2018 - 150 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 17.12.2018 - 2186 VAN 
Muş İli, Korkut İlçesi, İçboğaz Köyü, Mülkiyeti Kamu Orta Malına ait, K47c04b pafta, 

101 ada, 97 nolu parselde bulunan Aladino Mezrası Kalesi’nin tesciline ilişkin; 13.03.2012 tarihli 
ve 28232 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Korunması Gerekli Taşınmaz 
Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik gereği 08.10.2018 tarihli 
ve E.810309 sayılı yazımız ile Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 14.12.2018 
tarih ve 587474 sayılı uzman raporu okundu. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan 
görüşmeler sonucunda;  

Muş İli, Korkut İlçesi, İçboğaz Köyü, Mülkiyeti Kamu Orta Malına ait, K47c04b pafta, 
101 ada, 97 nolu parselde bulunan Aladino Mezrası Kalesi’nin tesciline ilişkin;  

-Aladino Mezrası Kalesi’nin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu’nun 6. maddesindeki özellikleri taşımasından dolayı aynı Kanunun 7. maddesi gereği I. 
Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine,  

-I.Derece Arkeolojik Sit Alanlarına dair Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 
05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. maddesinde belirtilen "Geçiş Dönemi Koruma 
Esasları ve Kullanma Şartları’nın" Aladino Mezrası Kalesi’nde geçerli olduğuna,  

-Karar ekinde bulunan koordinatlı kadastral krokisi ve sit fişinin uygun olduğuna,  
karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 64.05.123 
Toplantı Tarihi ve No : 06.12.2018 - 258 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 06.12.2018 - 5028 ESKİGEDİZ 
Uşak ili, Ulubey ilçesi, Kışla köyü sınırları içerisinde yer alan Yarıkkaya Nekropolünün 1. 

Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine ilişkin; Uşak Valiliği İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğünün 12.06.2018 tarih ve E.507718 sayılı yazısı ve ekleri, faaliyetlerinin etkilendiği 
kurumlardan kurum görüşlerinin bildirilmesinin istendiği Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğünün 04.07.2018 tarih ve E.563427 sayılı yazı ve eki, alana ilişkin 
kadastro planının istendiği Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 
03.07.2018 tarih ve E.556402 sayılı yazı ve eki, istenen kurum görüşlerinin iletildiği; İller 
Bankası Anonim Şirketi Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığının 10.07.2018 tarih ve E.29894 
sayılı yazısı, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 
13.07.2018 tarih ve 159727 sayılı yazısı, Uşak Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 13.07.2018 tarih 
ve E.2045147 sayılı yazı ve eki, Uşak Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 03.08.2018 
tarih ve E.3302 sayılı yazısı, Karayolları Genel Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğünün 09.08.2018 
tarih ve E.299914 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Müdürlüğünün 
13.08.2018 tarih ve E.436794 sayılı yazı ve eki ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 26.11.2018 tarih ve 553481 sayı 
ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Uşak ili, Ulubey ilçesi, Kışla köyü sınırları içerisinde yer alan Yarıkkaya Nekropolünün 
Uşak Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 11.06.2018 tarihli uzman raporu doğrultusunda 
1. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine; alana ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli harita, 
kadastro haritası, tescil fişi ve şerh konulacak parseller listesinin onaylanmasına ve söz konusu 
alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke 
kararının geçerli olduğuna, karar verildi. 11524/1-1 

 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 45.07/734 

Toplantı Tarihi ve No : 23.11.2018 - 431 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 23.11.2018 - 10502 İZMİR 
Manisa ili, Salihli ilçesi, Gökeyüp mahallesi, Göztepe Mevkiinde bulunan, Manisa Müze 

Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen alana ilişkin Kurulumuzun 23.02.2018 tarihli ve 9391 
sayılı kararı doğrultusunda Kurul Müdürlüğü’nün 29.06.2018 tarihli ve 550627 sayılı yazısı 
kapsamında iletilen Kurum görüşleri ile konuya ilişkin olarak Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca 
hazırlanan 22.11.2018 tarih ve 547548 sayı ile Müdürlük evrakına kayıtlı rapor okundu, yazıların 
ekleri ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;  

Manisa ili, Salihli ilçesi, Gökeyüp mahallesi, Göztepe Mevkiinde bulunan, kararımız eki 
1/2000 ölçekli kadastral haritada sınırları gösterilen ve koordinat değerleri belirtilen alanın 2863 
sayılı yasanın 6.maddesinde belirtilen özellikleri taşıdığından 1. (birinci) Derece Arkeolojik Sit 
olarak tesciline, kararımız eki sit fişinin uygun olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 35.05/799 
Toplantı Tarihi ve No : 27.09.2018 - 421 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 27.09.2018 - 10239 İZMİR 
İzmir İli, Dikili İlçesi, Salimbey Mahallesinde; İzmir2 Numaralı Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulunun 10.05.2013 tarihli ve 2271 sayılı kararı ile belirlenen Kentsel Sit 
Sınırları içinde ve İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 
16.11.2006 tarihli ve 2566 sayılı kararı ile tescillenerek yapı grubu 1. (birinci) grup olarak 
belirlenen tapunun 224 ada 1 parselinin karşısında yer alan, tapunun 165 ada 6 parselinde şahıs 
mülkiyetinde kayıtlı metruk taşınmaza ilişkin alınan İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulunun 22.03.2018 tarihli ve 9485 sayılı kararı ve Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca 
hazırlanan 27.09.2018 tarih ve 451935 sayı ile kayıtlı rapor okundu, işlem dosyası incelendi, 
yapılan görüşmeler sonunda; 

İzmir İli, Dikili İlçesi, Salimbey Mahallesinde; Kentsel Sit sınırları içinde ve tescilli 
taşınmaz karşısında yer alan, tapunun 165 ada 6 parselinde şahıs mülkiyetinde kayıtlı taşınmazın 
2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, 
yapı grubunun 2. (ikinci) grup yapı olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun 
olduğuna; binanın rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanmasına, bu süreçte 
yapıda inşai ve fiziki faaliyette bulunulmamasına, karar verildi. 
 29/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BALIKESİR KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 10.19/20 

Toplantı Tarihi ve No : 08.08.2018 - 40  TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 08.08.2018 - 592 BALIKESİR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 23.11.2018 - 194 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 23.11.2018 - 3406 ERZURUM 

 
 32/1/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 23.11.2018 - 194 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 23.11.2018 - 3407 ERZURUM 

 
 32/2/1-1 
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1
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57
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Duvar Kâğıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Tarife Kontenjanı

Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 555)
–– İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi Ticaret Anonim Şirketine Bağlı İşyerlerinde

Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası Tarafından Uygulanmakta Olan Grevin,
Şehir İçi Toplu Taşıma Hizmetlerini Bozucu Nitelikte Görüldüğünden Altmış
Gün Süreyle Ertelenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 556)

ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar:

2019/8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18)

YÖNETMELİKLER
–– Hitit Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– Yıldız Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARI
–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 03/01/2019

Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/1] Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 6/12/2018 Tarihli ve E: 2018/67, K: 2018/110 Sayılı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 28/11/2018 Tarihli ve 2016/25431 Başvuru Numaralı

Kararı

NOT: 7/1/2019 tarihli ve 30648 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Yüksek Seçim
Kurulu Kararı yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri
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