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YÖNETMELİK

Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Anadolu Üniversitesine bağlı fakültelerin,

yüksekokulların, meslek yüksekokullarının ve Devlet Konservatuvarının ön lisans ve lisans

programlarında uygulanacak eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esaslarını düzenle-

mektir.

(2) Bu Yönetmelik, Anadolu Üniversitesine bağlı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fa-

kültelerinin programlarını ve Yabancı Diller Yüksekokulunu kapsamaz. 

Dayanak 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini (ECTS), 

b) Birim: Anadolu Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve

Devlet Konservatuvarını, 

c) Birim kurulu: Anadolu Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu

ve Devlet Konservatuvarı kurulunu, 

ç) Birim yönetim kurulu: Anadolu Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek

yüksekokulu ve Devlet Konservatuvarı yönetim kurulunu, 

d) Çift anadal programı: Başarı koşulunu ve diğer koşulları sağlayan öğrencinin, Ana-

dolu Üniversitesinin iki diploma programından eşzamanlı olarak ders alıp iki ayrı diploma ala-

bilmesini sağlayan programı, 

e) Değişim programları: Yurt içindeki/yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla

protokol çerçevesinde yürütülen programları, 

f) DNO: Dönem Not Ortalamasını, 

g) GNO: Genel Not Ortalamasını, 

ğ) Kredili sistem: Başarı notunun bağıl olarak değerlendirildiği sistemi, 

h) Mutlak sistem: Başarı notunun ölçme ve değerlendirme öncesi mutlak ölçüte göre

belirlendiği sistemi, 

ı) Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü, 
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i) Senato: Anadolu Üniversitesi Senatosunu, 

j) Sertifika programı: Üniversitede bir uzmanlık alanına yönelik ve bağımsız olarak

açılan, önlisans ve lisans programlarına ders transferi yapılmayan programı, 

k) Uluslararası ortak ön lisans/lisans programı: İlgili birim kurulunun kararı, Senatonun

önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayıyla yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumu ile

imzalanan protokol çerçevesinde açılan programı, 

l) Üniversite: Anadolu Üniversitesini, 

m) Yandal programı: Üniversitede bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen

koşulları taşıması kaydıyla Üniversite içinde ayrı bir ön lisans veya lisans programı kapsamına

girmeyen, diploma programı yerine geçmeyen ve belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersin

başarılması karşılığında sertifika verilen programı,

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar 

Öğretim yılı 

MADDE 4 – (1) Bir öğretim yılı, dönem sonu sınavlarıyla birlikte her biri 16 haftadan

oluşan güz ve bahar yarıyıllarını kapsar. 

(2) Akademik Takvim, Senato tarafından belirlenir. 

(3) Birim yönetim kurulunun teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayıyla yaz

okulu açılabilir. Yaz okulunda açılacak dersler ve uygulama koşulları, 16/5/2016 tarihli ve

29714 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği hü-

kümlerine uygun olarak ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir. Yaz

okuluna katılıp katılmamak öğrencinin isteğine bağlıdır. 

Öğretim esasları 

MADDE 5 – (1) Üniversitede öğretim, ders geçme esasına dayalıdır ve kredili sisteme

göre yürütülür. Programda yer alacak veya programdan çıkarılacak dersler ile bunların yerine

intibakı yapılacak dersler, birim kurulunun önerisiyle Senato tarafından karara bağlanır. 

(2) Dersler; teorik ve/veya uygulamalı olarak yürütülebileceği gibi atölye, laboratuvar,

staj, pratik çalışma vb. olarak da yürütülebilir. 

(3) Dersler, yarıyıl esasına göre düzenlenir. 

(4) Birim yönetim kurulu kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayıyla uygulamalı

dersler Üniversite dışında da yapılabilir. Bu derslerin planlanmasına ilişkin esaslar, ilgili birim

kurulunda kararlaştırılır ve Senato tarafından onaylanır. 

(5) Ön lisans ve lisans programlarında mezuniyet için gerekli olan kredinin %25’ine

kadar olan kısmı ilgili derslerin eşdeğer olması koşuluyla Senato kararıyla Üniversitenin mer-

kezî açıköğretim ve uzaktan öğretim programlarından alınabilir; bu dersler için öğrencilerden

ek katkı payı/öğrenim ücreti talep edilmez. 
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Öğrenim süresi 

MADDE 6 – (1) Öğrencilere öğrenimlerini tamamlamaları için tanınan program süresi,

yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, 2 yıllık ön lisans programları için 4 yarıyıl; 4 yıllık lisans prog-

ramları için 8 yarıyıl; 5 yıllık lisans programları için ise 10 yarıyıldır. Program süresi, öğren-

cinin kayıt yaptırması ve kayıtlı olduğu programdaki dersleri almasıyla başlar. Öğrencinin kay-

dını yenilememesi, program süresinin işlemesini durdurmaz. Program süresi sonunda mezun

olamayan öğrencilerden 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı madde hükümlerine göre katkı

payı/öğrenim ücreti tahsil edilir. Çift anadal programında kayıtlı olan öğrencilerden ise diploma

programının süresi sonrasında ikinci anadalını tamamlaması için verilen 1 yıllık ek süre için

bu madde hükümlerine göre katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz. 

(2) Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç azami öğrenim süreleri; 2 yıllık ön lisans programları

için 8 yarıyıl, 4 yıllık lisans programları için 14 yarıyıl, 5 yıllık lisans programları için ise 16

yarıyıldır. Azami süreler sonunda da mezun olamayan öğrencilerden, 2547 sayılı Kanunun

44 üncü ve 46 ncı madde hükümlerine göre ödemekle yükümlü oldukları katkı payı/öğrenim

ücreti tahsil edilir. Çift anadal programında kayıtlı olan öğrencilerden ise diploma programının

öğrenim süresi sonrasında ve ikinci anadalını tamamlaması için verilen 1 yıllık ek sürenin son-

rasındaki yarıyıllar için bu madde hükümlerine göre katkı payı/öğrenim ücreti alınır. 

(3) Öğretim programındaki derslerini tamamlayan ancak sadece zorunlu stajı kalan öğ-

rencilerden katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz. 

(4) Yabancı dil hazırlık süresi azami 2 yıl olup bu süre, öğrencinin kayıtlı olduğu prog-

ram süresinden ve azami öğrenim süresinden sayılmaz. 

(5) Değişim programları kapsamında yurt içindeki/yurt dışındaki yükseköğretim ku-

rumlarında geçirilen yarıyıllar, program süresine ve azami öğrenim süresine dâhildir. 

Ek sınav hakkı 

MADDE 7 – (1) Azami öğrenim süreleri sonunda mezun olamayan son sınıf öğrenci-

lerine; kayıtlı oldukları programdan mezun olabilmeleri için gerekli bütün derslerden geçer not

aldıkları hâlde 2,00 genel not ortalamasını (GNO) sağlayamadıklarından ilişiği kesilme duru-

muna gelen öğrencilere; dönem içi ve dönem sonu sınav yükümlülüklerini 2547 sayılı Kanunun

44 üncü ve 46 ncı madde hükümlerine uygun olarak yerine getiremedikleri için öğretim ku-

rumları ile ilişiği kesilen (hazırlık sınıfı dâhil) öğrencilere ve/veya not ortalamasını sağlaya-

mayan ara sınıf öğrencilerine, Senato tarafından kabul edilen 2547 Sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 44 üncü Maddesi ile İlgili Uygulama Esasları çerçevesinde ek sınav hakkı verilir. 

(2) Ek sınav hakkı sonucunda sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenci;

sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz ve 2547 sayılı Yükseköğretim

Kanununun 44 üncü ve 46 ncı madde hükümlerine göre sınava girdiği ders kredisi başına öğ-

renci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam eder.

Dersler ve stajlar 

MADDE 8 – (1) Dersler, derslerin haftalık teorik ve uygulama saatleri, kredi değerleri

ile yarıyıllara göre dağılımı; ilgili birim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Ders-

lerin kredileri, öğrencilerin iş yükü dikkate alınarak belirlenen AKTS kredileridir. 
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(2) Bir programda, herhangi bir ders için ilgili birim kurulu kararı ve Senatonun ona-

yıyla önkoşul konulabilir. Bir dersin önkoşulunun yerine getirilebilmesi için o dersle bağlantılı

dersin/derslerin en az 1 kez alınması ve derse/derslere devam koşulunun yerine getirilmiş ol-

ması gerekir. 

(3) Bir dersten AA harf notu ile başarılı olan öğrenci, aynı dersi veya bu dersin yerine

bir başka dersi alamaz. 

(4) Uygulamalı derslerin ve stajların hangi programlarda uygulanacağı, ilgili birim ku-

rulunun önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır. 

(5) Staj/stajlar; öğrencinin tercih edeceği ilgili kamu kurumları/kuruluşları ile özel ku-

ruluşlarda, Senato tarafından kabul edilen birim staj yönergesi çerçevesinde yapılır. Uygulamalı

derslerle ilgili esaslar ise ilgili birim kurulu kararıyla belirlenir. 

Yeni kayıt 

MADDE 9 – (1) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan aday, Yükseköğretim Kurulu ve/ve-

ya Üniversite tarafından belirlenen esaslara göre kaydını yaptırır. Bu esaslara uymayan ve/veya

katkı payını/öğrenim ücretini ödemeyen adayın kaydı yapılmaz. 

(2) Kaydını e-Devlet üzerinden yaptırabilecek olan adaylardan kayıt için belge isten-

mez. Bu yolla kayıt yaptıranların dışındaki adaylardan ise belgelerin aslı veya Üniversite tara-

fından onaylanan örneği istenir. 

(3) Üniversiteye kayıt olmak isteyen yabancı uyruklu adaylar ile Üniversitenin başka

bir yükseköğretim kurumuyla uluslararası ortak yürüteceği programlara kayıt yaptıracakların

kayıt işlemleri, 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim

Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programlarına

Dair Yönetmelik ile diğer mevzuat hükümlerine ve Senato kararlarına göre yapılır. 

(4) Üniversiteye kesin kayıt işlemlerini yaptırmayanlar, öğrenci olma hakkından vaz-

geçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler. 

Kayıt yenileme ve ders kaydı 

MADDE 10 – (1) Öğrenci, her yarıyıl başında Üniversite Yönetim Kurulu tarafından

belirlenen esaslara göre kaydını yeniler. Kayıt yenileme esaslarına uymayan veya ödemesi ge-

reken katkı payı/öğrenim ücreti varsa bunları ödemeyen öğrencinin kaydı yenilenmez. Öğretim

dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programlardaki öğrenci, programının yabancı dil

yeterlik koşulunu yerine getirmeden, ön lisans ve lisans programlarına başlayamaz. 

(2) Öğrenci, kayıtlı olduğu her bir program için danışmanının onayını almak kaydıyla

güz ve bahar yarıyıllarında en çok 45 AKTS, yaz okulunda açılan derslerden ise en çok 20

AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilir. Yaz okulu sonu itibarıyla mezun olma durumundaki

öğrenci ise yaz okulunda en fazla 25 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilir. Bu kredilere, diğer

yükseköğretim kurumlarından alınan dersin/derslerin kredileri de dâhildir.

(3) Öğrenci; akademik danışmanının onayını almak koşuluyla ilgili dönemin ekle/sil

haftası içinde ders değiştirebilir, ders bırakabilir veya yeni derse/derslere kaydolabilir. 
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(4) Öğrenci, Senato tarafından belirlenen esaslara göre ekle/sil haftasından sonraki

3 hafta içinde danışmanının onayıyla ilk kez aldığı derslerin sadece birinden çekilebilir. 

Danışman 

MADDE 11 – (1) Birimlerde her öğrenci için kayıtlı olduğu bölüm başkanının önerdiği

bir öğretim elemanı, dekan/müdür tarafından akademik danışman olarak görevlendirilir. Da-

nışman, öğrenciyi her yarıyıl başında ders seçimi sürecinde bilgilendirir ve akademik durumunu

öğrenciyle birlikte inceledikten sonra kayıt olunan derse/derslere onay verir. Ayrıca danışman,

öğrenciyi öğrenimi boyunca izler; Üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim, kariyer ve ben-

zeri konularda bilgilendirir ve yönlendirir. 

(2) Danışman, ekle/sil haftasında çalışma odasında bulunacağı saatler ile haftalık ders

programını ve ofisinde bulunacağı saatleri ilan eder. Ekle/sil haftasında geçerli bir mazereti

nedeniyle Üniversitede bulunamayacak olan danışman, durumunu bir dilekçeyle ilgili birim

yöneticisine bildirir. Birim yöneticisi, bu danışmanın yerine geçici olarak kayıt süresince bir

öğretim elemanı görevlendirir ve bunu ilgili öğrencilere duyurur. 

Devam zorunluluğu 

MADDE 12 – (1) Teorik ve uygulamalı derslere devam zorunluluğu en az %70’tir. Mo-

dül şeklinde kısımlara ayrılmış dersler ile teorik ve uygulamalı kısımları olan derslerde; her-

hangi bir kısımdan devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenci, o dersten devamsız sayılır. Uy-

gulamalı derslerin ve derslerin uygulamalı kısımlarının devam esasları, ilgili birim yönetim

kurulu tarafından ayrıca belirlenebilir. Ancak birim yönetim kurulu tarafından Üniversiteyi

veya Türkiye’yi temsilen görevlendirilen öğrenci, Rektörlük onayından sonra bu süreler içinde

izinli sayılır. Öğrenci, bu tarihlerde devam edemediği derslerden devamlı sayılır. Bir dersten

devam koşulunu yerine getirmeyen ve/veya uygulamalardan başarılı olamayan öğrenci, o dersin

dönem sonu ve varsa bütünleme sınavına giremez. 

Kredi ve not transferi 

MADDE 13 – (1) Üniversiteye yatay/dikey geçiş yapan veya daha önce herhangi bir

yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş olup Üniversiteye yeni kaydolan öğrenciler ile

Üniversitede çift anadal programına kaydolan öğrencilerin kredi ve not transferi yapılır. Öğ-

renci, daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda başarı notu en az DD ve YT harf

notu olan dersleri için GNO’sunu 2,00’nin altına düşürmeyecek şekilde kredi ve not transferi

talebinde bulunabilir. Kredi ve not transfer talebinde bulunacak öğrenci (hazırlık sınıfı öğrencisi

dâhil), kredi ve not transferine esas oluşturacak belgeleri bir dilekçeyle kesin kayıt yaptırdığı

ilk dönemin derslerinin başlangıcından itibaren 2 hafta içinde birimine vermek zorundadır.

İlgili birim yönetim kurulu, Senato tarafından belirlenen esaslara göre öğrencinin kredi ve not

transferlerine ilişkin taleplerini, tüm öğrenim süresini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus

olmak üzere karara bağlar. 

(2) Değişim programlarıyla yurt içinde/yurt dışında başka bir yükseköğretim kurumuna

giden, yatay ve dikey geçiş yapan veya çift anadal programında öğrenimine devam eden öğ-

rencinin kredi ve not transferi, ilgili mevzuat çerçevesinde karara bağlanır. 
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(3) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerini daha önceden

başarmış öğrenci, kredi ve içerik bakımından eşdeğer olmak kaydıyla bu ders/derslerden GNO

koşulu aranmaksızın kredi ve ders transferi talebinde bulunabilir. 

(4) Dikey Geçiş Sınavıyla yerleşen öğrencinin GNO’su, lisans programının mezuniyet

koşullarını sağlaması durumunda; ön lisans programından alınan ve lisans programında intibakı

yapılan dersler ile lisans eğitimi sırasında alınan dersler üzerinden hesaplanır. 

(5) Dikey geçiş ile yerleşen öğrencinin, mezuniyet koşullarını sağlamak üzere alacağı

ek dersi/dersleri için geçecek süre, azami öğrenim süresinden sayılır. 

Not durum belgesi 

MADDE 14 – (1) Not Durum Belgesinde (Transkriptinde) öğrencinin aldığı tüm ders-

ler, harf notları, DNO’ları, GNO’su ve başarı durumunu gösteren açıklamalar yer alır. 

Yabancı dil hazırlık 

MADDE 15 – (1) Yabancı dille öğretim yapan veya zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı

bulunan programlarda öğrencinin önlisans/lisans programına başlayabilmesi için; Üniversite

tarafından yapılan yabancı dil yeterlik sınavını başarması veya yabancı dil hazırlık sınıfına de-

vam ederek 2 yıl içinde başarılı olması gerekir. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller

Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uyarınca hazırlık

eğitiminden muaf tutulanlar da önlisans/lisans programına başlayabilir. 

(2) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını

2 yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencinin, programdan ilişiği kesilir. İlişiği kesilen

öğrenci hakkında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesi ve 13/9/2015 tarihli

ve 29474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır. 

Diğer üniversitelerden ders alma 

MADDE 16 – (1) Üniversitede öğrenimine devam eden ve güz/bahar döneminde me-

zuniyet aşamasında olan öğrenci, Senato tarafından kabul edilen Yönerge çerçevesinde ilgili

birim yönetim kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararıyla içeriği ve kredisi

eşdeğer dersi/dersleri; o dönemde açılmamış olması veya ders çakışmasının olması koşuluyla

diğer yükseköğretim kurumlarından alabilir. 

(2) Öğrenciler, Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği uyarınca diğer yüksek-

öğretim kurumlarının yaz okulundan Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, ilgili

birimin yönetim kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararıyla ders/dersler

alabilir. 

(3) Alınan dersin/derslerin kredi ve notlarının transferi, ilgili birim yönetim kurulu ka-

rarıyla yapılır. 

(4) Yurt içindeki/yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından alınan notların Üni-

versitenin harf notlarına dönüştürülmesine ilişkin esaslar Üniversite Yönetim Kurulu tarafından

belirlenir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Sınavlar ve Değerlendirmeye İlişkin Esaslar 

Sınavlar ve değerlendirme 

MADDE 17 – (1) Her ders için yazılı olarak en az 1 dönem içi sınavı ile dönem sonu

sınavı ve bütünleme sınavı yapılır. Bununla birlikte uygulamalı dersler için sadece dönem sonu

sınavı yapılabilir. İlgili birim yönetim kurulu, sınavın/sınavların sözlü veya pratik çalışma ola-

rak yapılmasına karar verebilir. Bütünleme sınavlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belir-

lenir. Dönem sonu sınavı uygulamalı olarak yapılan dersler için bütünleme sınavı yapılmaz.

Uzaktan öğretim programları kapsamında ve uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerde yapı-

lacak ara sınav/sınavlar ise yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz olarak

gerçekleştirilebilir.

(2) Modüler eğitim programının uygulandığı birimlerde, birim kurulu kararı ile zorunlu

dersi/dersleri dönem içi sınavı/sınavları en az 3 modül sınavı olarak yapılır. Bu birimlerde bir-

leşik yürütülen uygulamalı ve teorik dersler için dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavı uy-

gulanır.

(3) Sınav tarihleri, ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir ve sınavlardan önce

öğrencilere ilan edilir. 

(4) Öğrencinin, bir dersin dönem sonu sınavına ve bütünleme sınavına girebilmesi için

devam koşulunu yerine getirmesi zorunludur. 

(5) Öğrencinin her bir dersten başarısı, dönem içi notuyla/notlarıyla dönem sonu sına-

vının/bütünleme sınavının birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Dönem içi notları; ara/modül

sınav notu/notları ve/veya ödevlere, uygulamalara ve pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur. 

(6) Başarı notu, dönem içi ve dönem sonu notlarıyla notların yüzdelik bilgileri dikkate

alınarak hesaplanır. Bütünleme sınavı olması durumunda ise başarı notu hesaplanırken dönem

sonu sınavı yerine bütünleme sınav notu değerlendirmeye alınır. Bütünleme sınavı sonunda

oluşan harf notu için de dönem sonu sınavı sonucuna göre belirlenen harf notu aralıkları kul-

lanılır.

(7) Dersin dönem sonu sınavına girme koşulunu sağlamasına rağmen sınava girmeyen

ya da girdiği dönem sonu sınavı sonunda harf notu FF veya YZ olan öğrenciye, bütünleme

sınav hakkı verilir.

(8) Ara/modül sınavına/sınavlarına ve bütünleme sınavı olmayan derslerin dönem sonu

sınavlarına Senatonun belirlediği haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenci-

lere, ilgili birim yönetim kurulu kararıyla mazeret sınav hakkı verilir. Bütünleme sınavı yapılan

derslerde; her ne sebeple olursa olsun dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavı için mazeret sı-

navı yapılmaz. 

(9) Öğrencinin; mazeret sınavına girebilmesi için sınavların sona erdiği tarihi izleyen

3 iş günü içinde mazeretini gösterir belgeyi, bir dilekçeyle birlikte kayıtlı olduğu birime teslim

etmesi gerekir. 

(10) Sınavları ortak yapılan çok gruplu ortak kodlu derslerin harf notu aralıkları, dersi

veren öğretim elemanlarının aldıkları ortak karara göre belirlenir. 
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(11) Dersten sorumlu öğretim elemanı, sınav notlarını öğrenci bilişim sisteminde onay-

ladıktan sonraki 5 iş günü içinde sınav evrakını ilgili birimin öğrenci işlerine teslim eder. Sınav

evrakı, sınav tarihinden itibaren en az 2 yıl süreyle saklanır. 

Başarı değerlendirilmesi 

MADDE 18 – (1) Derslerin ara/modül ve dönem sonu sınavları, ödev, uygulama ve

benzeri değerlendirmelerin türü ile yüzdelik bilgileri, dersi veren öğretim elemanı tarafından

dönemin ilk 2 haftası içinde öğrenci bilişim sistemi veri tabanına girilerek internet üzerinden

dersin tanıtım sayfasında öğrencilere duyurulur. 

(2) Dönem içi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı %30’dan az, %60’tan fazla ola-

maz. Sadece dönem sonu sınavı yapılan uygulamalı derslerde, dönem sonu sınavının başarı

notuna katkısı %100’dür. 

(3) Öğrencinin ders başarısı, o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi de göz

önüne alınarak dersi veren öğretim elemanı tarafından harf notlarından biriyle belirlenir. 

(4) Başarı düzeyine ilişkin harf notları ve katsayılar aşağıda belirtilmektedir: 

Harf Notu Katsayısı 

AA 4,00 

AB 3,70 

BA 3,30 

BB 3,00 

BC 2,70 

CB 2,30 

CC 2,00 

CD 1,70 

DC 1,30 

DD 1,00 

FF 0,00

(5) Bu harf notlarına ek olarak; 

ÇK: Çekildi, 

DV: Devam ediyor, 

DZ: Devamsız, 

EK: Eksik, 

KL: Kaldırıldı, 

MU: Muaf, 

SD: Sorumlu değil, 

YT: Yeterli (katsayısı olmayan ve not ortalamalarına katılmayan), 

YZ: Yetersiz (katsayısı olmayan ve not ortalamalarına katılmayan) 

harf notuna dayalı değerlendirmeler de yapılabilir. 

a) ÇK harf notu; öğrencinin ekle/sil haftasından sonraki 3 hafta içinde, danışmanın ona-

yıyla çekildiği ders için kullanılır. 
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b) DV harf notu; bir dönemden uzun süren bir dersin ilk döneminin sonunda, derse de-

vam etmekte olan öğrenciye verilir. 

c) DZ harf notu; devam koşulunu sağlayamayan öğrenciye verilir. Bu öğrenci, dönem

sonu/bütünleme sınavına giremez. DZ notu; FF veya YZ harf notuyla eşdeğerdir. 

ç) EK harf notu; uygulamalı derslerde Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli bir

nedenden dolayı dersin gereklerini zamanında yerine getiremeyen öğrenciye verilir. EK harf

notu, yerine yeni bir not belirlenene kadar Not Durum Belgesinde gösterilir. Bu notu alan öğ-

renci, eksiklerini bir sonraki dönem başlamadan önce tamamlamak zorundadır. Verilen süre

içinde eksiklerini tamamlayan öğrencinin EK harf notu, ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla

o dersin harf notu aralıklarına göre yeni bir harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin eksiğini ta-

mamlamaması durumunda ise EK harf notu, ilgili yönetim kurulu kararıyla o ders için hangi

harf notlarının kullanıldığına bağlı olarak FF veya YZ harf notuna dönüştürülür. 

d) KL harf notu; programdan kaldırılan dersler için verilir. 

e) MU harf notu; dikey/yatay geçişle gelen ve 2/5/2014 tarihinden önce mezun olan

öğrenciler için kullanılır. 

f) SD harf notu; mezuniyet için gerekli seçmeli veya mesleki seçmeli ders kredisini ta-

mamladıktan sonra, fazladan aldığı seçmeli veya mesleki seçmeli dersten/derslerden çekilen

öğrenciye verilir. 

g) YT ve YZ harf notları; ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla not orta-

lamasına katılması uygun görülmeyen derslerde, başarının gösterilebilmesi için kullanılır. Ba-

şarılı öğrenciye YT, başarısız öğrenciye ise YZ harf notu verilir. 

(6) GNO’su en az 2,00 olan öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için bu dersten

YT, DD veya üstünde bir harf notu alması gerekir. 

(7) İsteğe bağlı hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencinin Not Durum Belgesine, Ha-

zırlık Sınıfı için “Sorumlu Değil” ibaresi yazılır.

Not ortalamaları ve ders alma

MADDE 19 – (1) Öğrencinin başarı durumu; her dönem sonunda DNO ve GNO ile

belirlenir. Not ortalaması, not ortalamasına katılan her dersin kredi değeriyle o dersten alınan

harf notunun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi de-

ğerine bölünmesiyle bulunur. Bu işlem, bir dönemde harf notu oluşan dersler için yapılırsa

DNO; o zamana kadar harf notu oluşmuş tüm dersler için yapılırsa GNO elde edilir. Not orta-

lamaları virgülden (,) sonra iki basamaklı olarak gösterilir. 

(2) Herhangi bir yükseköğretim kurumuna devam ederken bölüm/program değiştiren

öğrencinin GNO’su; önceki bölümünde/programında aldığı ve intibakı yapılan derslerin harf

notları ile devam etmekte olduğu bölümde/programda harf notu oluşan tüm dersleri dikkate

alınarak hesaplanır. 

(3) GNO hesaplanırken, tekrar edilen zorunlu veya seçmeli dersin en son harf notu ve

kredisi; seçmeli dersin yerine başka bir dersin alınması durumunda ise en son alınan dersin

harf notu ve kredisi esas alınır. 
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(4) Öğrencinin başarılı sayılması için her dönemin sonunda GNO’sunun en az 2,00 ol-

ması gerekir. Yaz okulundan ders alınması durumunda GNO, derslerin yaz okulunda oluşan

harf notları da dikkate alınarak hesaplanır. 

(5) Zorunlu derslerden FF, YZ veya DZ harf notu olan öğrenci, bu dersleri, programda

gösterilen döneminde yarıyılı en küçük olandan başlayarak tekrar almak zorundadır. Öğrenci

kendi dönemi dışında açılan bu dersi, istemesi durumunda alabilir. Seçmeli bir dersten FF, YZ

veya DZ harf notlarından birini alan öğrenci, bu dersi tekrarlar veya danışmanının onayıyla bu

dersin yerine başka bir seçmeli dersi alabilir. 

(6) Güz veya bahar dönemi sonunda 2,00 GNO’yu sağlayamayan öğrenciye, akademik

yetersizlik uyarısı yapılır. Akademik yetersizlik uyarısı alan öğrenci, yaz okulunda veya takip

eden dönemde GNO’sunu 2,00’ye yükseltirse akademik yetersizlik uyarısı kalkar. Ancak bu

durumdaki öğrenci FF, YZ ve DZ harf notu olan derslerini programda gösterilen güz ve bahar

dönemlerinde tekrar almak zorundadır. Öğrenci bu dersleri; kendi dönemi dışında açılması du-

rumunda, isterse alabilir. Akademik yetersizlik uyarısı alan ve GNO’sunu takip eden dönemde

de 2,00’ye yükseltemeyen öğrenci ise bir sonraki dönemde FF, YZ ve DZ harf notu olan ders-

leriyle birlikte akademik yetersizlik uyarısı aldığı dönemden itibaren harf notu CC’nin altında

olan dersleri de tekrar etmek zorundadır. Öğrencinin, tekrar ettiği dönem sonunda 2,00 GNO’yu

sağlaması durumunda ders tekrarı sona erer. 

Sınav sonuçlarına itiraz 

MADDE 20 – (1) Sınav sonuçlarına itiraz; sadece maddi hata gerekçesiyle Üniversi-

tenin öğrenci bilişim sisteminde sınav sonuçlarının ilanını izleyen 5 iş günü içinde, ilgili birime

bir dilekçeyle yapılır. İtirazlar, ilgili birim yönetim kurulu tarafından yapılan incelemeden sonra

karara bağlanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli Belgeler ve Kayıt Silme 

Yüksek onur ve onur öğrencisi 

MADDE 21 – (1) Herhangi bir dönemde aldığı en az 30 AKTS kredilik dersi başaran-

lardan ve DNO’su 3,50 veya üzeri olan program süresini aşmamış öğrenciler “Yüksek Onur

Öğrencisi”, DNO’su 3,00 ile 3,49 arasında olanlar ise “Onur Öğrencisi” olmaya hak kazanır.

Ancak disiplin cezası alan ve/veya ilgili dönemde FF, YZ, DZ ve EK harf notu olan öğrenci;

belirtilen not ortalamasını sağlasa bile “Yüksek Onur Öğrencisi” veya “Onur Öğrencisi” ola-

maz. 

(2) GNO’su 3,50 ve üzeri olan öğrenci “Yüksek Onur Öğrencisi”, GNO’su 3,00 ile 3,49

arasında olan öğrenci “Onur Öğrencisi” olarak mezun olur. Ancak disiplin cezası alan öğrenci

belirtilen GNO’yu sağlasa bile “Yüksek Onur Öğrencisi” veya “Onur Öğrencisi” olarak mezun

olamaz. 

Kayıt iptali ve kayıt silme 

MADDE 22 – (1) Usule aykırı kayıt yaptırdığı tespit edilen öğrencinin kaydı iptal edilir. 

(2) Kendi isteğiyle kayıt sildirmek için kayıtlı olduğu birime dilekçeyle başvuran öğ-

rencinin kaydı silinir. 
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(3) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını

2 yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencinin, kayıtlı olduğu programdan ilişiği kesilir. 

(4) Sınırsız sınav hakkına sahip öğrencilerden; açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı

olarak 3 eğitim-öğretim yılı hiç girmeyenler, bu haktan vazgeçmiş sayılır ve kayıtlı olduğu

programdan ilişiği kesilir. 

(5) Azami öğrenim süresi içinde 4 yıl üst üste katkı payı/öğrenim ücretini ödemeyen

ve kayıt yenilemeyen öğrencinin, azami öğrenim süresi sonunda, Üniversite Yönetim Kurulu

Kararı ve YÖK’ün onayıyla kayıtlı olduğu programdan ilişiği kesilebilir. 

(6) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) bendinde belirtilen süreler ve/veya ek

sınavlar sonunda mezun olamayan öğrencinin, kayıtlı olduğu programdan ilişiği kesilir.

İzin ve öğrencilik haklarının saklı tutulması 

MADDE 23 – (1) Öğrencilerin izinli sayılma ve öğrencilik haklarının saklı tutulma iş-

lemleri; Senatonun belirlediği haklı ve geçerli nedenlere dayalı olarak, birim yönetim kurulu

tarafından karara bağlanır. 

Diplomalar ve diğer belgeler 

MADDE 24 – (1) Kayıtlı olduğu önlisans programında en az 120 AKTS; 4 yıllık lisans

programında en az 240 AKTS; 5 yıllık lisans programında ise en az 300 AKTS kredilik dersi

başarıyla tamamlayan, ÇK, DZ, EK, FF ve YZ harf notu olmayan, GNO’su en az 2,00 olan ve

diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye; kayıtlı olduğu programın karekodlu diploması

ile Diploma Eki (Diploma Supplement) ve Not Durum Belgesi (Transkript) verilir. 

(2) Mezuniyet dereceleri diplomaya yazılmaz. 

(3) Lisans programına kayıtlı olan, ilk 4 yarıyıllık programı başarıyla tamamlayan, en

az 2,00 GNO’sunu sağlayan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrencinin isteği üzerine

kaydı silinerek kendisine önlisans diploması verilir. 

(4) Sertifika programları diploma programı değildir. Ancak sertifika programını başa-

rıyla tamamlayan katılımcılara da programa ilişkin sertifika verilir. Sertifika programları kap-

samında alınan derslerin, ders transferi yapılmaz. 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler 

Hüküm bulunmayan hâller 

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili mevzuat hü-

kümleri geçerlidir. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 

MADDE 26 – (1) 3/9/2015 tarihli ve 29464 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ana-

dolu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kal-

dırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.
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KURUL KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 925 

—— • —— 
Bodrum 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
 

S. 
NO 

ESAS 
NO 

KARAR 
NO 

KARAR 
TARİHİ 

SANIK 
ADI 

SOYADI 
BABA 
ADI 

DOĞUM 
YERİ-

TARİHİ SUÇ CEZASI 

1 2014/279 2018/561 12.10.2018 
OKTAY 
KORA 

TEVFİK 
SİVAS - 

24/06/1958 

5237 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 86/2. 

maddesi uyarınca Kasten 
Yaralama 

Beraat 

 
Yukarıda açık kimliği yazılı SANIK adına çıkartılan davetiyenin bila tebliği iade edildiği 

ve zabıtaca da yapılan araştırmada açık adresleri tespit edilemediğinden, 7201 Sayılı Tebligat 
Esasının 29 ve 30. maddeleri gereğince haklarında verilen Hükmün Resmi Gazete’de ilanen 
tebliğine, aynı Yasanın 31. maddesi gereğince Resmi Gazete’de ilanın yayınlandığı tarihten 
itibaren 15 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı, ilan masraflarının sanıklardan tahsil olunacağı 
hususu ilanen tebliğ olunur. 929/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

9 KALEM KALP PİLİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ihtiyacı "  

9 Kalem Kalp Pili", Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik 

şartnamelerine ve idari hususlara uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar 

dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.   

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı 

alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, şartname bedelini (140-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2) Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3) Teklifler, 12/02/2019 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4) İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5) İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarına belirtilecektir. 

6) Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 1189/1-1 
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17 KALEM NÜKLEER TIP ÜRÜNÜ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ihtiyacı 

“17 Kalem Nükleer Tıp Ürünü”, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca 

hazırlanan teknik şartnamelerine ve idari hususlara uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde 

belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı 

alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis 

banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2) Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3) Teklifler, 13/02/2019 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4) İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5) İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına 

belirtilecektir.  

6) Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 1188/1-1 
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MADEN SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
6592 sayılı Kanunla değişik 3213 sayılı Maden Kanunu’nun hükümleri uyarınca hukuki 

durumları sona eren 165 adet II. grup, 1 adet I(b) grubu, 5 adet II(b) grubu, 2 adet III. grup ve 244 
adet IV. grup olmak üzere toplam 417 adet maden sahası ihale edilmek üzere Maden Kanununun 
30.uncu maddesine göre ilan edilerek ihale edilmek üzere aramalara açılacaktır. 

İlgili sahalar, Maden Kanunu’nun 30 uncu maddesi kapsamında ihale edilmek üzere, 
ilanın Resmi Gazete yayın tarihinden itibaren en az onbeş gün süre ile http://www.mapeg.gov.tr/ 
adresinde ilan edilecektir. 

İlanda, ihalesi yapılacak sahaların; ili, erişim numarası, ruhsat grubu, ihale şartnamesi, 
paftası, koordinatlı dökümleri, alanları ve ihale tarihleri yer alacaktır. 

1- İhale ile ilgili usul ve esaslar http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde yayımlanacak ihale 
şartnamesinde belirtilecektir. 

2- Bu sahalar için başvurular sahanın ihalesinin yapılacağı tarihte ve 09:00-09:30 saatleri 
arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Konferans Salonunda İhale Komisyonuna 
doğrudan yapılacaktır. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

3- Aramalara açılan sahalara yapılacak başvurularda Teklif Mektubu ve İhale Teminatını 
ayrı ayrı kapalı zarflar içinde, zarfın üzerine Gerçek Kişiler için, ihale edilecek sahanın; İli, 
Erişim No, Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik Nosu, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik 
Nosu, Tüzel Kişiler için ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, Unvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, 
varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik Nosu bilgilerinin yazılması gerekmektedir. 

4- İhale teminatı, teklif edilen ihale bedelinin %20’sinden ve taban ihale bedelinden az 
olamaz. 

5- İhaleler kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. 
6- Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirildikten sonra; 
a) İlk defa ihalesi yapılan sahalara başvuru yapılmaması halinde sahalar yeniden ihale 

edilecektir. 
b) İki defa ihalesi yapılmasına rağmen başvuru yapılmayan sahalar 

http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde bir ay süre ile ilan edilir. İlan edilen sahaya bir aylık sürede 
müracaat olması durumunda belirlenen taban ihale bedeli üzerinden ruhsatlandırılır. Müracaatın 
birden fazla olması durumunda müracaat edenler arasında yeniden ihale edilir. Sahaya müracaat 
olamaması durumunda saha aramalara açık hale gelir. 

c) Kapalı teklifi Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedelinden az olan müracaatlar 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

ç) Bir sahaya bir ya da birden fazla müracaat yapılmış ise, ihalesi ilan edilen tarih ve 
saatte Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda yapılarak 
sonuçlandırılacaktır. 

d) Yapılan ihale sonucu, ihaleyi kazanan müracaatçı kendisine tanınan kanuni süre 
içerisinde teklif ettiği ihale bedelini ilgili yere yatırmak zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını 
kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilir. 

e) İhale bedelini kanuni süre içerisinde yatıran müracaatçılara şartnamede belirtilen diğer 
yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 2 aylık bir süre verilir. Yükümlülüklerini yerine getiren 
talep sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen talep sahibi ruhsat 
hakkını kaybeder, yatırılan ihale bedeli iade edilmez ve saha yeniden ihale programına alınır. 

7- Müracaatçıların, ihale şartname bedeli olan 750,00 TL’yi Vakıfbank “Banko Önü 
Tahsilat”, İnternet Bankacılığı”, “Call Center” ve “ATM” tahsilat yöntemlerinden herhangi birini 
kullanarak yatırmaları gerekmektedir. İhale Şartnamesi, Genel Müdürlük internet sayfasında 
yayınlanacaktır. 1220/1-1 
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ARSA VASIFLI TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
1 - Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2016 tarih, 12-1-263 sayılı kararı ve 

13.01.2017 tarih, 2-1-12 sayılı kararı uyarınca, Belediyemiz yatırımlarına kaynak sağlaması 
amacıyla, aşağıdaki çizelgede tapu bilgileri, yüzölçümleri ve imar durumları, Muhammen Satış 
Bedelleri ve Geçici Teminat Bedelleri belirtilen 2 adet “arsa” vasıflı taşınmazın, tanzim olunan 
Şartnamelerine göre ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca tamamı peşin 
ödenmek üzere KAPALI TEKLİF USULÜ ile satışı yapılacaktır. 

 
S. 

No. İlçe Mahalle Ada Parsel Alanı (m²) Nitelik İmar Durumu Satış Bedeli 
Geçici 

Teminat 

1 Atakum Kamalı 8528 11 14.820,98 m² Arsa 
Emsal:1,00 

Merkezi İş Alanı 
7.410.490,00 

TL 
222.314,70 

TL 

2 Atakum Kamalı 8528 22 9.909,30 m² Arsa 
Emsal:1,00 

Merkezi İş Alanı 
4.954.650,00 

TL 
148.639,50 

TL 
 
2 - İhale Şartnamesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından 

ücretsiz olarak temin edilecektir. 
3 - Bahse konu İhale 28.02.2019 tarihinde, Perşembe Günü Saat 14.45’te (İhale 14,45’te 

başlayacak ve 2 adet taşınmazın ihalesi sonuçlanana kadar devam edilecektir) Büyükşehir 
Belediye Encümen Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi 
hükümleri uyarınca KAPALI TEKLİF USULÜ ile yapılacaktır. 

4 - İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler: 
A) İstekli gerçek kişi ise: 
a) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
b) İkametgâh Belgesi, 
c) İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsü, 
d) Adres Beyannamesi, 
e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter 

tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 
f) Geçici teminat, (2886 Sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler) 
g) İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge, 
h) 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge, 
B) İstekli tüzel kişi ise: 
a) Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen 

faaliyette olduğuna dair 2018 yılı içinde alınmış belge, 
b) Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter 

onaylı vekâletname ve imza sirküleri, 
c) Tebligat için adres ve telefon bilgilerini gösterir yazı, 
d) Geçici teminat, (2886 Sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler) 
e) Şirketin Samsun Büyükşehir Belediyesine borcu ve ilişiği olmadığına dair belge, 
f) 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge, 
C) Ortak girişim ise: 
Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında 

belirtilen esaslara göre ayrı ayrı hazırlayacakları belgeler, 
5 - Teklifler İhale günü olan 28.02.2019 Perşembe günü Saat:14.45’e kadar, sıra numaralı 

alındılar karşılığında İhale Komisyon Başkanlığına (Samsun Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve 
Kararlar Dairesi Başkanlığı- Encümen Kalemine) verilecektir. 

- Alındı numarası zarfın üzerine yazılacak, teklifler iadeli taahhütlü olarak da 
gönderilebilecektir. 

- Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, 
isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılacaktır. 

- Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale saati olan Saat: 14.45’e kadar Komisyon 
Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin 
alınış zamanı bir tutanakla tespit edileceği ve Komisyon Başkanlığına verilen tekliflerin herhangi 
bir sebeple geri alınamayacağı ilan olunur. 1023/1-1 
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TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK 

SATIŞ İLANI 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Mavi Biyoteknoloji Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” 
Satış Komisyonu Başkanlığından:  

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“Fon”) aşağıda ticaret unvanı belirtilen Şirkete, Fethiye 
Sulh Ceza Hâkimliğinin 2016/2428 D.İş sayılı dosyasından verilen kararla kayyım olarak 

atanmış; Fon Kurulu kararı ile revize edilerek oluşturulan Mavi Biyoteknoloji Ticari ve İktisadi 

Bütünlüğünün satışına karar verilmiş olup, bahse konu Bütünlük, 6758 sayılı Olağanüstü Hal 

Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 19 ve 20'nci maddeleri ile 5411 sayılı Bankacılık 

Kanunu'nun 134'üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi 

Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı 

zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi 
yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa 

çıkarılmıştır.  

MALİK  

Mavi Biyoteknoloji Laboratuar Veterinerlik Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.  
TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI  

“Mavi Biyoteknoloji Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”; “Malik”e ait alabalık yetiştirme 

çiftliklerinde yer alan menkuller ve gayrimenkullerden oluşmaktadır.  

MUHAMMEN BEDEL  
"Mavi Biyoteknoloji Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün muhammen bedeli 8.690.000.- 

(Sekizmilyonaltıyüzdoksanbin) TL’dir.  

TEMİNAT  

İhaleye katılabilmek için ““Fon”un T. Ziraat Bankası A.Ş Levent Şubesi nezdindeki 
IBAN: TR76 0001 0007 5306 2864 3883 23 no.lu TL hesabına 869.000.- 

(Sekizyüzaltmışdokuzbin) TL nakit teminatın, “Mavi Biyoteknoloji Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 

Teminat Bedeli” açıklaması ile yatırılması gerekmektedir. Ayrıca nakit teminat dışında; 5411 

sayılı Kanunun 3. maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış TL cinsinden kesin ve süresiz 
teminat mektubu veya teminat cari değerinin %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, 

T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller kabul edilecektir. Ancak 

“Katılımcı”nın doğrudan ya da dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolüne sahip olduğu 

bankalardan alınan teminat mektubu ihale teminatı olarak kabul edilmeyecektir.  
Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubu/mektuplarının veya T.C. 

Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon” adına 

blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin “Şartname”de belirtilen idari zarfla 

verilecek diğer belgeler ile birlikte 26.02.2019 tarihinde saat 17:00’a kadar “Satış Komisyonu”na 
teslim edilmesi gerekmektedir.  
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İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ  
İhale 27.02.2019 tarihinde, saat 11:00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 

Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla 
verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların 
listesi (“Kısa Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir.  

KATILIM ŞARTLARI  
1. Yönetmelik”in 12. maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu ihale 

işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile bu 
kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu tüzel kişiler, doğrudan veya 
dolaylı olarak ihale sürecine katılamazlar.  

2. Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan 
birden fazla tüzel kişi bir grup adına ihale sürecine doğrudan veya dolaylı olarak katılamazlar.  

3. FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında bulunduğuna veya Milli Güvenlik Kurulunca 
Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara 
aidiyeti, iltisaki veya irtibatı olan gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişilerde ortaklığı bulunanlar 
ihale sürecine katılamazlar.  

4. “Şartname”de belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.  
İNCELEME  
“Şartname” “Satış Komisyonu” tarafından, “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 

Esentepe/İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. 
“Katılımcılar” “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak ihaleye 
katılabilirler. “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin “Fon”un 
T. Ziraat Bankası AŞ Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR25 0001 0007 5306 2864 3862 34 no.lu 
TL hesabına 1.000.- (Bin) TL’yi “Mavi Biyoteknoloji Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Şartname 
Bedeli” açıklaması ile yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri 
gerekmektedir. “Şartname”nin her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanarak idari belgelerle 
birlikte “Satış Komisyonu”na teslim edilecektir. Yatırılan “Şartname” bedeli hiçbir suretle iade 
edilmez. “Şartname”yi satın alanlar, “Şartname” ve eklerinin onaylı ve eksiksiz olup olmadığını 
kontrol etmek ve bu belgeleri onaylı ve tam olarak teslim aldığına dair imzalı beyanda 
bulunmakla yükümlüdür. “Katılımcılar”, “Mavi Biyoteknoloji Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” ile 
ilgili Muğla ili, Seydikemer ilçesi, Söğütlüdere Mahallesi, Yukarıdere Mevkii, 200 ada 4, 10, 11 
parseller ve 194 ada 2, 4, 6, 35 parseller üzerinde bulunan tesisi ziyaret edebilirler. “Satış 
Komisyonu”nun bilgisi ve gözetimi olmaksızın tesis ziyaret ederek inceleme yapılmasına ve bilgi 
alınmasına izin verilmeyecektir. Tesis ziyareti 11.02.2019-25.02.2019 tarihleri arasında 
yapılabilecektir. Tesis ziyaretinde bulunmak isteyen “Katılımcılar” “Satış Komisyonu”na ıslak 
imzalı yazı ile müracaat edebilirler.  

İHALE USULÜ  
İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle 

gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” 
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“Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren “Katılımcılar” arasından açık 
artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında 
verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. “Kurul” en yüksek 
teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç 
teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar 
alabilir. Teklifler peşin bedel olarak Türk Lirası cinsinden verilecektir.  

“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık, 
01.03.2019 tarihinde saat 11:00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul 
adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.  

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI  
“Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25. maddesi kapsamına giren borçlar, 

6758 sayılı Kanunun 20. maddesinin 2. fıkrası kapsamında Fon Kurulu tarafından bu borçların 
FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olmayan kişilerle gerçek mal veya hizmet 
ilişkisine dayanması ve ihalenin “Kurul” tarafından onaylanma tarihine kadar “Yönetmelik” 
doğrultusunda işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması kaydıyla, ihale bedelinden ödenecektir.  

DİĞER HUSUSLAR  
1- İhale bedeli ve İhale bedelinin %18’i oranındaki KDV ihale sonucunun ihaleyi 

kazanana bildirilmesini müteakiben “Kurul” onayında belirtilen süre içinde “Türk Lirası 
cinsinden peşin olarak ödenecektir.  

2- İşbu ihale ilanının Resmî Gazete'de yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar, 
duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle 
yapılacaktır.  

3- “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak suretiyle 
değiştirme hakkı saklıdır.  

4- "Mavi Biyoteknoloji Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" kapsamındaki aktif değer ve 
varlıklar üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 26.02.2019 tarihine kadar sıra 
cetveline esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir.  

5- İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü 
bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda 
belirtilmiştir.  

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
Ticari ve İktisadi Bütünlük Satış Komisyonu  
Büyükdere Cad. No:143 
34394 Esentepe – İstanbul 
Tel : 0 212 340 18 15 
0 212 340 20 57 
0 212 340 20 59 
0 212 340 24 29 
Fax: 0 212 288 49 63 1190/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 1206/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 1206/2/1-1 



6 Şubat 2019 – Sayı : 30678 RESMÎ GAZETE Sayfa : 61 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 1206/3/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 1206/4/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 1206/5/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 1206/6/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 1206/7/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 1206/8/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 1206/9/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 1206/10/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 1218/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 1217/1-1 
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ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 1211/1-1 
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ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 1212/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
BAY/939-82/35418 lisans numaralı Ankara Mrpet Akaryakıt Otomotiv Gıda Ve Nakliyat 

Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste Lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet 
göstererek otomasyon sistemi sağlıklı çalışmamasına rağmen bayilik faaliyeti yapılması ve 
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 05.10.2018 tarihli 45836 
sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 19.12.2018-2111 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. 1201/1/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 03.01.2019 tarihli ve 8366-22 sayılı kararı ile, 

bay/939-82/22322(lisansı 06.02.2018 tarihinde sonlandırılmıştır.) lisans sahibi “Oğulbey Köyü 
Konya Devlet Yolu No:14-14 / B (Konya Yolu 31.Km.) Gölbaşı Ankara” Adresinde Mukim 
Aypet Aydın Akaryakıt Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 
16.06.2016 tarihinde yapılan denetimde lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet göstererek 
otomasyon sistemi sağlıklı çalışmamasına rağmen bayilik faaliyeti yapılması 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. 

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 tr 55 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. 1201/2/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
BAY/939-82/22322 lisans numaralı Aypet Aydın Akaryakıt Nakliyat Sanayi Ve Ticaret 

Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste Lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet göstererek 
otomasyon sistemine müdahale edilmesi ve otomasyon sisteminin doğru ve sağıklı 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 04.01.2019 tarihli 568 sayılı Başkanlık Oluru 
çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 17.01.2019-175 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. 1201/3/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
BAY/939-82/33716 lisans numaralı Beyazgüç Petrol Petrol Ürünleri Makine İnşaat Gıda 

İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste lisansı ile tanınan 
haklar dışında faaliyet göstererek otomasyon sistemi sağlıklı çalışmamasına rağmen bayilik 
faaliyeti yapılması ve istasyon fiyat panosunda bayiye ilişkin bilgilerin yer almaması 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 04.10.2018 tarihli 45576 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan 
soruşturma açılmış ve 09/01/2019-104 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. 1201/4/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 22.11.2018 tarihli ve 8202-30 Sayılı Kararı ile, 

BAY/939-82/29993 Lisans Sahibi “Kum Mahallesi Börekçiler Mevkii Kibrit Köyü ( ada:437 , 
pafta:- , parsel:28 ) Merkez Burdur” adresinde Mukim Ece Grup Petrol Ürünleri Ve Kimyevi 
Maddeleri Nakliye Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 10.03.2016 tarihinde 
yapılan denetimde sözleşmeli dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ederek lisansın verdiği haklar 
dışında faaliyet  göstermesi ve konu ile ilgili herhengi yazılı savunmasının kuruma ulaşmadığı 
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 İdare Mahkemesinde 
dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği 
tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip 
eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı 
amme alacaklarının tahsil usulü hakkında Kanun Hükümlerine göre ilgili Vergi Dairesi aracılığı 
ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı tebligat yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 1201/5/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
BAY/939-82/37012 lisans numaralı Ecem Akaryakıt Ve Petrol Ürünleri Sanayi Ve 

Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste Lisansın verdiği haklar dışında yeniden satış 
amaçlı akaryakıt satması 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 09.10.2018 tarihli 46155 sayılı Başkanlık 
Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 30/11/2018-1810 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. 1201/6/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
DAĞ/5045-1/34311 lisans numaralı Ekodizel Akaryakıt Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim 

Şirketi tarafından işletilen tesiste bayisinin otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı veriler 
içermemesi ve bayide tespit edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi 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 
02.10.2018 tarihli 44910 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 
08.01.2019-95 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. 1201/7/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 27.12.2018 Tarihli Ve 8313-15 Sayılı Kararı İle, 

Bay/939-82/32772(Lisans 24.11.2017 Tarihinde Sonlandırılmıştır.) Lisans Sahibi “No:103 
Susurluk-Balıkesir Yolu 9. Km. Sultançayır Susurluk Balıkesir” Adresinde Mukim Ercüment 
Petrol Nakliye Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 21.08.2017 
tarihinde yapılan denetimde lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet göstererek otomasyon 
sistemine müdahale edilmesi ve otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı veriler içermemesi 
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 İdare 
Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın 
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması 
halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 
tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para 
cezasının, 6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun hükümlerine göre ilgili 
vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı tebligat yasası uyarınca 
ilanen tebliğ olunur. 1201/8/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
BAY/462-1004/08181 lisans numaralı Etur Turizm Ve Petrol Ürünleri Limited Şirketi 

tarafından işletilen tesiste fiyat ilan panosunda ilan edilen fiyatın üzerinde fiyatla akaryakıt satışı 
yapılması ve 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 14.11.2018 tarihli 51444 
sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 03/12/2018-1833 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. 1201/9/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 18.10.2018 tarihli ve 8138-29 sayılı kararı ile, 

Dep/485-20/11277(29.03.2018 tarihinde lisansı sonlandırılmıştır.) Lisans sahibi “Helvacı Beldesi, 
Fatih Mahallesi, Sanayi Bölgesi, 12 Aliağa İzmir” adresinde Mukim Gs Petrol Ürünleri Ticaret 
A.Ş. tarafından işletilen tesiste 15.02.2018 tarihinde yapılan denetimde depolama tesisinde 
bulunan ve lisansa kayıtlı olan akaryakıt tanklarındaki stok miktarının anlık olarak izlenmesine ve 
ölçülen verilerin Kuruma sunulmasına imkan tanıyan tank ölçüm ve otomasyon sistemini de 
ihtiva eden stok izleme sistemini kurmamasının gerekli verileri Kuruma iletmemesi ve ilgili lisans 
sahibinin süresinde savunma yapmadığı fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi 
hakkında toplam 502.609,-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 İade edilmiştir. 

Yukarıda İfade edilen Kurul Kararı Uyarınca, Toplam; 502.609,-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 İdare 
Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın 
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması 
halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 
tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para 
cezasının, 6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun hükümlerine göre ilgili 
Vergi Dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı tebligat yasası uyarınca 
ilanen tebliğ olunur.  1201/10/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
BAY/939-82/39084 lisans numaralı Hascesur Akaryakıt Otomotiv Gıda İnşaat Nakliye 

Ticaret Limited Şirketi 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 08.10.2018 tarihli 46065 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan 
soruşturma açılmış ve 07/01/2019-58 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. 1201/11/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
BAY/939-82/37476 lisans numaralı İlhan Tarım Ürünleri Gıda Nakliye Petrol İnşaat 

Sanayi Ve Ticaret Limited 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 05.11.2018 tarihli 50243 sayılı Başkanlık 
Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 30/11/2018-1803 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. 1201/12/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Konak Mahallesi Isparta Caddesi No:8 Aksu-Antalya” adresinde mukim LPG-BAY/941-

54/15628 lisans numaralı Kepyak Petrol Ürünleri İnşaat Otomotiv Araç Kiralama Turizm Ticaret 
Sanayi Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste 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 02.11.2018 tarihli ve 50027 sayılı Başkanlık 
Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 05/12/2018-1940 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. 

 1201/13/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Eskişehir Caddesi No:284 Yukarı Kirazca Arifiye-Sakarya” adresinde mukim LPG-

BAY/941-54/13581 lisans numaralı Kirazca Akaryakıt Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited 
Şirketi tarafından işletilen tesiste istasyonda 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 21.11.2018 tarihli ve 52548 sayılı Başkanlık 
Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 30/11/2018-1797 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. 

 1201/14/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
DAĞ/4866-2/33818 lisans numaralı Kzmoil Akaryakıt Dağıtım Pazarlama İç Ve Dış 

Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste Otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı 
çalışmamasına rağmen bayinin akaryakıt ikmalinde bulunması ve Kuruma aykırılık bildiriminin 
yapılmaması 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 20.12.2018 tarihli 57679 sayılı Başkanlık 
Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 03.01.2019-18 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. 1201/15/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
DAĞ/6854-1/37859 lisans numaralı Lepet Akaryakıt Ürünleri Ve Dağıtım Sanayi Ticaret 

Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste bayisinin otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı 
veriler içermemesi ve bayide tespit edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi 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 30.09.2018 tarihli 44660 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan 
soruşturma açılmış ve 08/01/2019-81 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. 1201/16/1-1 



6 Şubat 2019 – Sayı : 30678 RESMÎ GAZETE Sayfa : 83 

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Samsun – İstanbul E-80 Devlet Karayolu 7. Km. Çerkeş-Çankırı” adresinde mukim 

LPG-DAĞ/4058/13205 lisans numaralı My Gaz Dağıtım Depoculuk Petrol Taşımacılık Sanayi 
Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste sözleşmeli dağıtıcısı olmadığı LPG otogaz 
bayisine LPG ikmali yapmak ve otogaz istasyonlarına tüplü ve dökme LPG ikmali yapmak 
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 18.12.2018 tarihli ve 57186 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan 
soruşturma açılmış ve 19.12.2018-2126 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. 

 1201/17/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Net Peyzaj Kimyevi Maddeler Petrol Ürünleri Gıda İmalati Otomotiv Nakliyat İthalat Ve 

İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste yurt içinden temini için 
Kurumdan uygunluk yazısı alınması gereken ürünü uygunluk yazısı almamış kişiye satma 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 04.01.2019 tarihli 573 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan 
soruşturma açılmış ve 15/01/2019-148 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. 1201/18/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
BAY/939-82/39941 lisans numaralı Oldem Akaryakıt Gıda İnşaat Malzemeleri Nakliye 

Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste Lisansın verdiği haklar dışında 
yeniden satış amaçlı akaryakıt satması 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 14.12.2018 tarihli 56695 sayılı 
Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 07.01.2019-68 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. 1201/19/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Sas Kimyevi Maddeler Petrol Ürünleri İmalat Otomotiv Nakliye İthalat İhracat Sanayi Ve 

Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste Yurt içinden temini için Kurumdan uygunluk 
yazısı alınması gereken ürünü uygunluk yazısı almamış kişiye satma 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 
04.01.2019 tarihli 573 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 
15/01/2019-146 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. 1201/20/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 22.11.2018 Tarihli Ve 8202-34 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/32964(Bayilik Lisansı 11.04.2017 tarihinde sonlandırılmıştır) lisans sahibi “Yenice 
Mahallesi No:2 Pancar Kantarı Küme Evleri ( Ada:547 , Pafta: - , Parsel:17 ) Sivrihisar Eskişehir” 
adresinde mukim Yağızçiftlik Akaryakıt Restaurant Nakliyat Hayvancılık Gıda Turizm Sanayi Ve 
Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 27.09.2016 tarihinde yapılan denetimde tespit 
edildiği üzere,otomasyon sistemine müdahale ederek ve otomasyon sistemi sağlıklı çalışmadığı 
halde akaryakıt hareketine konu eylem gerçekleştirerek Lisansın verdiği haklar dışında faaliyet 
göstermesi ve süresi içinde yazılı savunma yapmaması 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. 

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 İdare 
Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın 
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen kurum hesabına yatırılması 
halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 
tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para 
cezasının, 6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkında Kanun Hükümlerine göre ilgili 
Vergi Dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı tebligat yasası uyarınca 
ilanen tebliğ olunur.  1201/21/1-1 

—— • —— 
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 
Üniversitemiz birimlerine öğretim elemanı alımıyla ilgili 30.12.2018 tarihinde Resmi 

Gazete’de yayımlanan ilanımız, 04.02.2019 tarihli ve 2019/02-I sayılı Üniversitemiz Senato 
Kararı ile 04.02.2019 tarihli ve 2019/03-I sayılı Üniversitemiz Yönetim Kurulu Kararı gereğince 
iptal edilmiştir. 

İlan olunur. 1221/1-1 
—— • —— 

İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, 
Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla 
Öğretim Üyesi alınacaktır. 

 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 
ANABİLİM DALI/ 

BİLİM DALI 
KADRO 
UNVANI ADET 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 
 
Profesör kadrosuna başvuracak adayların; 
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve 

Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus 
cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğraf ile 
yayınları kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren 6 adet PDF formatında 
hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire 
Başkanlığına (Büyükdere Cad. No: 120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri 
gerekmektedir. 

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür. 912/1-1 



Sayfa : 86 RESMÎ GAZETE 6 Şubat 2019 – Sayı : 30678 

 

Diyanet İşleri Başkanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 21/12/2018 - 217 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 21/12/2018 - 4872   SAFRANBOLU 
Zonguldak İli, Devrek İlçesi, Başlarkadı Köyü, 180 ada 2-3 ve 184 ada 1 parseller 

üzerinde tespit edilen mezarlık alanının 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescill talebini 
konu alan Zonguldak Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 11.06.2018 gün ve E.501450 
sayılı yazısı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün 04/09/2018 
gün ve E.438892 sayılı görüş yazısı, Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü uzmanlarının 17/09/2018 gün ve E.437466 sayılı rapor formu okundu, ekleri incelendi 
yapılan görüşmeler sonunda;  

Zonguldak İli, Devrek İlçesi, Başlarkadı Köyü, 180 ada 3 parsel üzerinde Kdz. Ereğli 
Müze Müdürlüğünce tespit edilen, 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi kapsamında olan Roma 
Dönemi mezarların bulunduğu alanın ve çevresinin Müze Müdürlüğünce hazırlanan kararımız eki 
1/500 ölçekli harita gösterildiği şekliyle (180 ada 2-3 ve 184 ada 1 parseller) 1. ve 3. derece 
arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, 1. ve 3. 
derece arkeolojik sit alanında kalan parsellere ilgili tapu müdürlüğünce gerekli şerhlerin 
verilmesine,  kültür varlıklarının zarar görmemesi adına söz konusu alan ve çevresinde Kdz. 
Ereğli Müze Müdürlüğünce kurtarma kazısı yapılmasının önerilmesine,  

Bu alanlarda gerçekleştirilecek her türlü uygulamanın yürürlükte bulunan ilke kararları ve 
mevzuat çerçevesince yürütülmesi gerektiğine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 
uyarınca, Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar Arkeolojik sit alanlarına ilişkin 
yürürlükteki ilke kararlarında yer alan hususların geçiş dönemi koşulları olarak belirlenmesine 
karar verildi. 11758/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 



Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 6 Şubat 2019 – Sayı : 30678 

 

 
 1039/1-1 



6 Şubat 2019 – Sayı : 30678 RESMÎ GAZETE Sayfa : 93 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 
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SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 
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SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
–– Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik

Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 31)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulunun Teşkiline İlişkin Karar (Karar

Sayısı: 709)
–– Mübaşir Kadro Unvanının 14/7/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları

Kanununun 36 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının Genel İdare Hizmetleri Sınıfı
Başlıklı (I) Numaralı Bendi Kapsamına Alınması Hakkında Karar (Karar: 2019/50)

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI
–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 05/02/2019 Tarihli ve 41 Sayılı

Kararı

YÖNETMELİK
–– Anadolu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/01/2019 Tarihli ve 8409 Sayılı Kararı
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/01/2019 Tarihli ve 8410 Sayılı Kararı
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/01/2019 Tarihli ve 8411 Sayılı Kararı
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/01/2019 Tarihli ve 8412 Sayılı Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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