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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

TAPU MÜDÜRLÜKLERİNCE YETKİ ALANI DIŞINDA KAYITLI BULUNAN 
TAŞINMAZLARLA İLGİLİ TAPU İŞLEMLERİNİN YAPILMASINA İLİŞKİN 

USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 30/4/2011 tarihli ve 27920 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tapu Mü-
dürlüklerince Yetki Alanı Dışında Kayıtlı Bulunan Taşınmazlarla İlgili Tapu İşlemlerinin Ya-
pılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir. 

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yetki alanı dışında kayıtlı bulunan taşın-
mazlara ilişkin Genel Müdürlükçe belirlenecek tapu işlemleri ile tarafların farklı tapu müdür-
lükleri veya yurt dışı birimlerinde bulunmaları halinde gerçekleştirilecek mülkiyetin devrini
amaçlayan sözleşmelerin yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir. 

“(1) Bu Yönetmelik 22/12/1934 tarihli ve 2644 sayılı Tapu Kanununun 26 ncı maddesi
ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinin 488 inci maddesine göre tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı bi-
rimlerinde bulunmaları hâlinde yapılacak mülkiyetin devrini amaçlayan sözleşmeler ile yetki
alanı dışında kayıtlı bulunan taşınmazlarla ilgili yapılacak tapu işlemlerinin tâbi olacağı usul
ve esasları kapsar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 2644 sayılı Tapu Kanununun 26 ncı maddesi ile 4

sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 488 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
“ğ) Tüzük: 22/7/2013 tarihli ve 2013/5150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan Tapu Sicili Tüzüğünü,”
“i) Birim: Tapu Müdürlükleri ile yurt dışı teşkilatı birimlerini,”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe 16 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek

madde eklenmiştir.
“Tarafların farklı birimlerde bulunmaları
EK MADDE 1 – (1) Bu madde kapsamında;
a) Satış, bağış, mal değişim işlemleri gerçekleştirilir. 
b) Tarafların aynı il sınırları içinde farklı birimlerdeki işlem talepleri karşılanmaz.
c) Mülkiyeti devreden tarafın birden fazla olması halinde taraflarca başvurunun aynı

birime yapılması gerekir.
ç) Mülkiyeti devralan tarafların tamamının aynı birimde bulunmaları gerekir. Ancak

devralan taraflardan birinin veya birkaçının devreden ile aynı birimde bulunması mümkündür.
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d) Mal değişim işleminde, taraflar aynı anda devreden ve devralan durumunda oldu-

ğundan her iki tarafın da başvurusu alınır. Resmî senet ilk başvurunun yapıldığı birimce hazır-

lanır ve resmî senedin hazırlandığı birim devredenin bulunduğu birim olarak kabul edilir.

e) Satış-ipotek işlemlerinde alıcı ve ipotek lehtarının aynı birimde bulunması koşuluyla,

satış-ipotek  talebi tek işlem olarak gerçekleştirilebilir.

f) İşlemin gerçekleştirilmesi için gerekli belgeler eksiksiz olarak başvurulan birime su-

nulur. Her iki tarafa ilişkin tanık veya tercüman bulundurulmasının gerekmesi halinde, tanık

ve tercümana ilişkin belgelerin de başvuru anında ibrazı gerekir.

(2) İşleme konu taşınmazın başvuru yapılan birimden farklı bir tapu müdürlüğünün yet-

ki alanında olması halinde bu Yönetmeliğin yetki alınmasına ilişkin hükümleri kapsamında il-

gili tapu müdürlüğünden yetki istenir. 

(3) Başvurunun alınmasından ve/veya yetki işlemlerinin tamamlanmasından sonra

10/11/2009 tarihli ve 27402 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tapu Sicil Müdürlüklerince

Düzenlenen Resmî Senetlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi

gereğince resmî senet hazırlanır. Resmî senet içeriğinde, düzenleme yeri olarak devreden ve

devralanın bulunduğu birimlerin isimleri yazılır ve resmî senedin bu madde kapsamında dü-

zenlendiği belirtilir. 

(4) Resmî senedi hazırlayan birim akdin taraflarına randevu saatini bildirir. Akdin ta-

rafları imza aşamasında aynı anda birimlerde hazır bulunur. Aynı anda birimlerde hazır bulun-

mamaları halinde tarafların imzası alınmaz. Taraf imzaları birbirine müteakip alınır ve resmî

senet yevmiye defterine kayıt edilerek işlem tamamlanıncaya kadar tarafların birimlerde bu-

lunması esastır. 

(5) Resmî senet, işlem taraflarının bulunduğu birimlerce görevlendirilen personel tara-

fından, müdür ve/veya görevlendirilen memur gözetiminde, ilgili taraf ile hazır bulundurulan

tanıklar ve tercüman huzurunda yüksek sesle okunur. Taraflar isterlerse resmî senedi kendileri

de alıp okuyabilirler. 

(6) Resmî senet;

a) Resmî senedi hazırlayan birimde bulunan tarafça “okudum”  yazılarak   imzalanır.

Taraf imzası alındıktan sonra hazırlayan görevli personel ve müdür veya görevlendirilen memur

tarafından imzalanarak daire mührü ile müdürün imza yeri mühürlenir. Elektronik imza ile

elektronik ortama aktarılarak akdin diğer tarafının bulunduğu birime gönderilir.

b) Mülkiyeti devralan tarafça “okudum” yazılarak imzalanır. İmzaların tamamlanma-

sından sonra mülkiyeti devralan tarafın bulunduğu birimdeki görevli personel ve müdür veya

görevlendirilen memur tarafından imzalanarak daire mührü ile müdürün imza yeri mühürlenir.

Bütün imzalar tamamlandıktan sonra görevli personel tarafından elektronik imza ile elektronik

ortama aktarılarak hazırlayan birime gönderilir. 

c) Yurt dışı birimlerde resmî senedin ilgili kısımlarının tamamı görevli personel tara-

fından imzalanır ve mühürlenir.

(7) Resmî senedi hazırlayan birimce işleme konu taşınmaz üzerine başvurudan sonra

herhangi bir şerh, beyan ve azil gelmemesi halinde işlem derhal yevmiye defterine kaydedilir

ve resmî senet üzerine yevmiye tarihi, saati ve dakikası ile yevmiye numarası yazılır. Yevmiye

defterine kayıt yapılmadan önce herhangi bir şerh, beyan ve azil gelmesi halinde işlem iptal

edilerek durum derhal mülkiyeti devralan tarafın bulunduğu birime bildirilir. 
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(8) Yevmiye defterine kayıt yapılmasından sonra ilgili birimce tapu senedi/ipotek bel-
gesi ilgili taraflara verilir. 

(9) Resmî senedi hazırlayan görevli personel, tescili yaparak imzaları tamamlanmış
resmî senette yer alan "Tescil tarafımdan yapılmıştır" cümlesinin altına adını soyadını yazarak
imzalar. İşlem yetki alınarak yapılmış ise, resmî senedi hazırlayan birimce resmî senet tescilin
yapılması için derhal taşınmazın bulunduğu tapu müdürlüğüne elektronik ortamda gönderilir.
Görevli personel, tescili yaparak resmî senette yer alan  "Tescil tarafımdan yapılmıştır" cüm-
lesinin altına adını soyadını yazarak imzalar.

(10) İşleme katılan birimler ıslak imzalı resmî senet asıllarının üzerine yevmiye numarası
ve saati yazarak Genel Müdürlükçe belirlenen şekilde fiziki olarak saklar. İmzaları tamamlanan
resmî senet, tescili yapan personel tarafından elektronik imza ile elektronik ortama aktarılır
ayrıca fiziki olarak saklanır. Yurt dışı birimlerdeki ıslak imzalı resmî senetler taşınmazın kayıtlı
olduğu tapu müdürlüğüne gönderilir.

(11) Bu işlemlerde;
a) Başvurunun eksiksiz bir şekilde alınmasından, hak sahipliği ile tasarruf ehliyetinin

belirlenmesinden, azil kontrolünden, işlemin yapılmasında kanunî bir engel bulunup bulunma-
dığının tespitinden, resmî senedin hazırlanmasından, tarafların aynı anda birimlerde bulunması
için randevu saatinin bildirilmesinden, resmî senedin tarafa okunarak imzaların eksiksiz bir
şekilde alınmasından ve imzaların tamamlanmasını müteakip devralanın bulunduğu birime
gönderilmek üzere elektronik ortama aktarılmasından, imzaları tamamlanmış resmî senedin
kontrolünün yapılarak yevmiye defterine kayıt edilmesinden başvurunun yapıldığı birim gö-
revlileri,

b) Devralanın kimlik tespitinin yapılarak tasarruf ehliyetinin kontrolünden, azil kont-
rolünden, resmî senedin devralana okunarak imzaların eksiksiz bir şekilde alınmasından ve
derhal başvurunun yapıldığı birime gönderilmek üzere elektronik ortama aktarılmasından dev-
ralanın bulunduğu birim görevlileri sorumludur.

(12) Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde  Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen
Resmî Senetlere  İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kıyasen uygulanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir. 

“İşlem ve birim sınırlaması
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yetki alınmak suretiyle gerçek-

leştirilecek akitli ve akitsiz işlemler ile tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı birim-
lerinde bulunmaları hâlinde gerçekleştirilecek mülkiyetin devrini amaçlayan sözleşmeleri ve
gerçekleştirecek birimleri belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı

bulunduğu Bakan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

30/4/2011 27920

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/4/2014 28980
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Gençlik ve Spor Bakanlığından:

ANTRENÖR EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ilgili spor dalına performans ve/veya rekreatif

amaçlı katılan her yaştaki bireylerin eğitiminde görev alacak antrenörlerin eğitimi ve görev
alanları ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, spor federasyonlarının antrenör eğitim programları

ile bu programların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hiz-

metleri Kanununun Ek 9 uncu maddesinin onyedinci fıkrası ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teş-
kilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 189 uncu maddesinin birinci fıkrasının (i)
bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Antrenör: Gençlik ve Spor Bakanlığı ve ilgili spor federasyonlarından alınan antre-

nörlük belgesine sahip kişiyi,
b) Antrenörlük belgesi: İlgili spor dalında kademeler itibarıyla verilen belgeyi,
c) Antrenör eğitim programı: Kademeler itibarıyla temel eğitim ve uygulama eğitimin-

den oluşan programı,
ç) Antrenör eğitim talimatı: Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esasların uygulanma-

sına ilişkin uluslararası federasyonların belirlediği eğitim kriterleri de dikkate alınmak suretiyle,
ilgili federasyon tarafından hazırlanıp Bakanlık tarafından onaylanarak yürürlüğe giren tali-
matı,

d) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını, 
e) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
f) Eğitici: Antrenör eğitim programında görev yapmak üzere Bakanlık tarafından gö-

revlendirilen kişiyi, 
g) Eğitim kurumu: Antrenör eğitim programında görev yapmak üzere Bakanlık tara-

fından yetkilendirilen kurum veya kuruluşu,
ğ) Federasyon: 3289 sayılı Kanun kapsamında kurulan spor federasyonlarını,
h) Gelişim semineri: Antrenörlerin bilimsel ve teknik kapasitelerini artırmaya yönelik

eğitim faaliyetlerini,
ı) Modül: Temel eğitimde derslerin oluşturduğu program birimini,
i) Protokol: Antrenör eğitim programı kapsamında yetkilendirilecek kurum ve kuruluş

ile yapılacak sözleşmeyi,
j) Sezon: İlgili federasyon talimatlarında spor dalı faaliyetleri için belirlenen tarih ara-

lığını,
k) Sınav komisyonu/komisyonları: Sınav Kurulu tarafından antrenör eğitim programı

sınavlarına ilişkin iş ve işlemleri yerine getirmekle görevlendirilen komisyon/komisyonları,
l) Sınav Kurulu: Temel eğitim ve uygulama eğitimi sınavını yürütmekle görevli kurulu,
m) Temel eğitim: Kademeler itibarıyla antrenör eğitim programı kapsamında yapılan

teorik eğitimi, 
n) Temel eğitim sınavı: Kademeler itibarıyla antrenör eğitim programı kapsamında ya-

pılan temel eğitim sınavını,
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o) Uygulama eğitimi: Kademeler itibarıyla antrenör eğitim programı kapsamında ya-
pılan uygulama eğitimini,

ö) Uygulama eğitimi sınavı: Kademeler itibarıyla antrenör eğitim programı kapsamında
yapılan uygulama eğitim sınavını,

p) Yaygın eğitim: Uzaktan eğitim, özel amaçlı kurslar ve sertifika programlarını kap-
sayan eğitim türünü, 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Antrenör Eğitim Programı ve Sınavlara İlişkin Esaslar

Antrenör eğitim programı duyurusu 
MADDE 5 – (1) Antrenör eğitim programına katılacak aday sayısı, adayların talepleri

de dikkate alınarak ilgili federasyonun görüşü doğrultusunda Bakanlık tarafından belirlenir.
(2) Antrenör eğitim programına katılacak aday sayısı ile şartları, başvuru yeri, süresi

ve diğer hususlar, Bakanlık ve ilgili federasyonun internet sitesinde duyurulur. 
Antrenör eğitim programı başvurusu 
MADDE 6 – (1) Antrenör eğitim programına katılacak adaylar, duyuruda belirtilen

usule göre başvuruda bulunur.
Antrenör eğitim programına katılacak adaylarda aranılacak şartlar 
MADDE 7 – (1) Antrenör eğitim programına katılacak adaylarda aşağıdaki şartlar ara-

nır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
c) Spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyon tarafından hazırlanan antrenör eğitim

talimatında belirlenen sağlık şartlarını taşımak.
ç) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşa-

ğıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan
dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin gü-
venliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,
kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal
ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya
bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından mahkûm olmamak. 

d) En az on sekiz yaşını bitirmek şartıyla spor dalının özelliğine göre ilgili federasyon
tarafından belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak.

e) 13/7/2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Disiplin Yönet-
meliği ile federasyonların disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak şartıyla
bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak. 

(2) Birinci fıkranın (e) bendinde yer alan hüküm; dopingle mücadele kural ihlali sebe-
biyle iki yıl ve üzeri hak mahrumiyeti cezası alanlar yönünden ceza alınan süre boyunca bu
Yönetmelik kapsamında yapılacak antrenör eğitim programlarına katılamama şeklinde uygu-
lanır.

(3) Başvurunun ilan edilen kontenjandan fazla olması halinde, antrenör eğitim programı
uygulama eğitimine katılacak olanlar, ilgili federasyonun antrenör eğitim talimatında belirle-
yeceği şartlar doğrultusunda sıralanır.

Antrenör eğitim programı 
MADDE 8 – (1) Antrenör eğitim programı, federasyonların, gençlik ve spor il müdür-

lükleri ile sporla ilgili diğer kurum ve kuruluşların ihtiyaçları esas alınarak temel eğitim ve uy-
gulama eğitimi olarak düzenlenir.
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Temel eğitim
MADDE 9 (1) Temel eğitim beş kademe olarak düzenlenir.
(2) Temel eğitimin;
a) Bakanlık tarafından düzenlenmesi halinde eğitim ve sınavların usulü ile diğer hu-

suslar Bakanlık tarafından,
b) Eğitim kurumu tarafından düzenlenmesi halinde, eğitim ve sınavların usulü ile diğer

hususlar protokolle,
belirlenir. 
Uygulama eğitimi
MADDE 10 – (1) Uygulama eğitimi, antrenörlük kademeleri arasındaki geçiş süreleri

ve başvurular da dikkate alınarak her kademe için yılda en az bir kez resen veya Bakanlık ta-
limatı üzerine ilgili federasyon, gerekli hallerde ise Bakanlık tarafından düzenlenir.

(2) Uygulama eğitimine ilişkin dersler, derslerin içerikleri, süreleri, sınavların usulü ve
diğer hususlar uluslararası federasyonların belirlediği eğitim kriterleri de dikkate alınarak ha-
zırlanan, ilgili federasyonun teklifi Bakanlığın onayı ile yürürlüğe giren antrenör eğitim talimatı
ile düzenlenir.

(3) Uygulama eğitimine ilişkin başvuru, kayıt, ücret ve diğer hususlar; ilgili federas-
yonun teklifi ve Bakanlık onayı ile belirlenerek Bakanlık ve ilgili federasyonun internet site-
sinde duyurulur.

(4) Bakanlık talimatı üzerine uygulama eğitimi düzenlemeyen federasyonların başkanı,
yönetim kurulu üyeleri ve diğer kişiler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Uygulama eğitimi eğiticilerinin niteliği 
MADDE 11 – (1) İlgili spor dalı uygulama eğitiminde görev alan eğiticilerin aynı spor

dalında en az bir üst kademe antrenörlük belgesine sahip olması gerekir. Üst kademe antrenör-
lük belgesine sahip eğitici bulunmaması halinde aynı kademe belgeye sahip eğitici görevlen-
dirilebilir. 

(2) Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde antrenör uygulama eğitiminde spor
uzmanı, yabancı spor uzmanı veya yabancı antrenör görevlendirilebilir.

Devam zorunluluğu
MADDE 12 – (1) Uygulama eğitiminde devamsızlık süresi, her ne sebeple olursa olsun

toplam ders saatinin yüzde onunu geçemez. 
(2) Birinci fıkrada belirlenen sürenin üzerinde devamsızlık yapan antrenör adaylarının

uygulama eğitimiyle ilişikleri kesilir.
Uygulama eğitimi sınav kurulu ve komisyonları 
MADDE 13 – (1) Sınav Kurulu; Bakan tarafından, Bakanlık personeli arasından gö-

revlendirilecek bir başkan, dört asıl ve aynı sayıda yedek üyeden oluşur. Sınav Kurulu, başkan
ve üyelerinin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Asıl üyelerin her-
hangi bir nedenle katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre Sınav Kuruluna ka-
tılır. Sınav Kurulunun sekretarya hizmetleri Bakanlık tarafından yürütülür.

(2) Kurul, sınavlara ilişkin hususların tespit edilmesi, sınavların yapılması, yaptırılması,
sonuçlarının değerlendirilmesi, ilan edilmesi, itirazların sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer
işlemlerin komisyon/komisyonlar marifetiyle yürütülmesinden sorumludur.

(3) Sınav komisyonu/komisyonları; Sınav Kurulu tarafından federasyonun teklifi üze-
rine görevlendirilecek bir başkan, en az iki asıl ve aynı sayıda yedek üyeden oluşur. Sınav Ku-
rulu tarafından gerek görülmesi halinde ayrıca Bakanlık personeli arasından bir veya birden
fazla üye görevlendirilebilir.

(4) Sınav komisyonu/komisyonları başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin,
üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının ve evlatlık ilişkisi içinde
bulunanların katıldıkları sınavlarda görev alamazlar. Bu durumda olanların yerlerine sırasıyla
yedek üyeler katılır. 
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(5) Sınav komisyonunun sekretarya hizmetleri, ilgili federasyon tarafından yürütülür.
Sınav ve değerlendirme 
MADDE 14 – (1) Temel eğitim sınavına ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir:
a) Temel eğitime ait modüllerin sınav sonuçları, yüz tam puan üzerinden ayrı ayrı de-

ğerlendirilir. Sınavlarda temel eğitim modüllerinden en az altmış ve üzeri puan alanlar, o modül
için başarılı sayılır.

b) Adaylar, temel eğitim sınavında başarısız oldukları modüllerden, ilk kayıt tarihinden
itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sınavlara tekrar girebilir. Bu sürede de başarısız olan aday-
ların temel eğitim ile ilişiği kesilir. 

c) Temel eğitim sınavına katılanlara, eğitimi düzenleyen kurum tarafından temel eğitim
sınav sonuç belgesi düzenlenir.

ç) Temel eğitimi başarı ile tamamlayan adaylar, Bakanlık bilişim sistemi aracılığıyla
uygulama eğitimine başvurabilir.

(2) Uygulama eğitimi sınavına ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir:
a) Uygulama eğitiminin sonunda derslerin özelliklerine göre ayrı ayrı yapılacak uygu-

lama sınavının yanı sıra, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılabilir. 
b) Her ders için sınav sonuçları yüz tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilir. Sı-

navlarda uygulama eğitim derslerinden en az yetmiş ve üzeri puan alanlar, o ders için başarılı
sayılır. Başarısız olan adaylar, tekrar uygulama eğitimi almadan sınava giremez.

c) Uygulama eğitimini tamamlayarak yapılacak sınavda başarılı olanlar, bu Yönetme-
likte aranan diğer şartları taşımaları halinde ilgili kademede antrenörlük belgesi almaya hak
kazanır.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 15 – (1) Adaylar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş iş günü

içerisinde, duyuruda belirtilen usulde itiraz edebilir. İtirazlar, on beş iş günü içerisinde incele-
nerek karara bağlanır. 

Antrenör gelişim semineri 
MADDE 16 – (1) Bakanlık veya ilgili federasyon, her kademedeki antrenörlere yönelik

ulusal veya uluslararası antrenör gelişim semineri düzenleyebilir. 
(2) Ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen seminerler, Ba-

kanlık tarafından bu Yönetmelik kapsamında antrenör gelişim semineri olarak kabul edilebilir. 
Müsabakası yapılmayan spor dalları
MADDE 17 – (1) Müsabakası yapılmayan ve antrenörlük kapsamı dışında kalan her

türlü rekreatif amaçlı fiziksel ve zihinsel egzersizleri içeren eğitim programlarının uygulan-
masında görev alan kişilerin eğitimleri ve görev alanları ile ilgili usul ve esaslar, ilgili federas-
yonun teklifi ve Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda eğitim talimatı ile düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Antrenörlük Kademeleri, Kademelerin Görev Tanımları, Geçiş İşlemleri, 

Hak ve Muafiyetler, Belge Verilmesi ve İptali 

Antrenörlük kademeleri ve görev tanımları 
MADDE 18 – (1) İlgili spor dalında antrenörlük belgesine sahip olanların kademe ve

görev tanımları aşağıda belirtilmiştir: 
a) Yardımcı antrenör (birinci kademe): Üst kademe antrenör nezaretinde spor faaliyetine

katılanlara yardımcı olmak.
b) Temel antrenör (ikinci kademe): Minikler ve yıldızlar kategorisinde antrenmanı plan-

lamak, uygulamak ve değerlendirmek. 
c) Kıdemli antrenör (üçüncü kademe): Tüm yaş kategorilerinde ve milli takımlarda antren-

manı planlamak, uygulamak, değerlendirmek ve sporcunun kariyer planlamasına yardımcı ol-
mak.
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ç) Başantrenör (dördüncü kademe): Tüm yaş kategorilerinde ve milli takımlarda orta
vadeli antrenman programlarını planlamak, uygulamak, değerlendirmek, analiz etmek, gün-
cellemek ve sporcuların kariyer planlanmasında yardımcı olmak.

d) Teknik direktör (beşinci kademe): Tüm yaş kategorilerinde ve milli takımlarda ko-
ordinatörlük yapmak, orta ve uzun vadeli antrenman programları planlamak, uygulanmasını
sağlamak, denetlemek, değerlendirmek, analiz etmek ve stratejiler geliştirmek, istenildiğinde
Bakanlığa ve ilgili federasyona rapor hazırlamak ve sporcuların kariyer planlamasına yardımcı
olmak.

Antrenör eğitim programı kademeleri arasında geçiş işlemleri 
MADDE 19 – (1) Temel eğitim sınavına katılıp başarılı olan adaylar için temel eğitim

sınav sonuçlarının geçerlilik süresi dört yıldır. Adaylar, temel eğitim sınav sonuçları geçerlilik
süresi boyunca aynı kademedeki uygulama eğitimine ve daha alt kademedeki uygulama eğiti-
mine katılabilir.

(2) Adayların herhangi bir kademedeki uygulama eğitimine katılabilmeleri için ilgili
kademe veya daha üst kademedeki temel eğitimi tamamlayarak yapılacak sınavda başarılı ol-
maları gerekir. 

(3) Uygulama eğitimi;
a) Yardımcı antrenör (birinci kademe) uygulama eğitimi; birinci kademe temel eğitimi

tamamlayarak yapılacak sınavda başarılı olup antrenörlüğe başlayacaklara,
b) Temel antrenör (ikinci kademe) uygulama eğitimi; yardımcı antrenörlük belgesine

sahip, belge tarihi üzerinden en az bir yıl geçen antrenörlere,
c) Kıdemli antrenör (üçüncü kademe) uygulama eğitimi; temel antrenörlük belgesine

sahip, belge tarihi üzerinden en az iki yıl geçen ve temel antrenörlük belgesine sahip olduktan
sonra en az iki gelişim seminerine katıldığını belgeleyen antrenörlere,

ç) Başantrenör (dördüncü kademe) uygulama eğitimi; kıdemli antrenörlük belgesine
sahip, belge tarihi üzerinden en az iki yıl geçen ve kıdemli antrenörlük belgesine sahip olduktan
sonra en az iki gelişim seminerine katıldığını belgeleyen antrenörlere, 

d) Teknik direktör (beşinci kademe) uygulama eğitimi; başantrenörlük belgesine sahip,
belge tarihi üzerinden en az iki yıl geçen ve başantrenörlük belgesine sahip olduktan sonra en
az iki gelişim seminerine katıldığını belgeleyen antrenörlere,

yönelik düzenlenen eğitimdir.
Üniversitelerin spor bilimleri alanı lisans eğitimi mezunları hak ve muafiyetleri
MADDE 20 – (1) Üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte

veya yüksekokullarının antrenörlük eğitimi bölümü/programı mezunlarının hak ve muafiyetleri
aşağıdaki gibidir:

a) İlgili spor dalını ihtisas/uzmanlık olarak aldığını belgeleyenler, temel eğitim ve sı-
navından muaf olup, uygulama eğitimi ve sınavına katılarak başarılı olmaları halinde kıdemli
antrenörlük belgesi almaya hak kazanır.

b) İhtisas/uzmanlık spor dalı haricinde en az bir dönem eğitim alanlar, tercih edeceği
yalnızca bir spor dalında yardımcı antrenörlük belgesi almaya hak kazanır.

c) Bu fıkra kapsamındakiler, mezuniyet tarihinden itibaren dört yıl boyunca kıdemli
antrenörlük ve temel antrenörlük kademelerindeki temel eğitim ve sınavlarından muaftır.

(2) Üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksek-
okullarının antrenörlük eğitimi bölümü dışında kalan mezunlardan; 

a) İlgili spor dalında en az iki dönem eğitim aldığını belgeleyenler, temel eğitim ve sı-
navından muaf olup, tercih edeceği yalnızca bir spor dalında ilgili federasyon tarafından açılan
uygulama eğitimi ve sınavına katılarak başarılı olmaları halinde temel antrenörlük belgesi al-
maya hak kazanır.

b) İlgili spor dalında en az bir dönem eğitim alanlar, tercih edeceği yalnızca bir spor
dalında yardımcı antrenörlük belgesi almaya hak kazanır.
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c) Bu fıkra kapsamındakiler, mezuniyet tarihinden itibaren dört yıl boyunca temel
antrenörlük temel eğitimi ve sınavından muaftır.

(3) Üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksek-
okullarından lisans mezunu olanlar, tüm spor dallarında yardımcı antrenörlük temel eğitim ve
sınavından muaftır.

(4) Üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksek-
okullarından çift ana dal mezunu olanlar, bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları hükümlerine
istinaden, her bir ana dal için ayrı ayrı olmak üzere ilgili spor dalında durumlarına uygun antrenörlük
belgesi almaya hak kazanır. 

(5) Yurt dışındaki üniversitelerin spor bilimleri alanında eğitim veren fakülte veya yük-
sekokul lisans mezunu olanlardan, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenim
denkliğini ve spor dalındaki ihtisaslarını belgeleyenler, temel eğitim ve sınavından muaf olup,
Bakanlık veya ilgili federasyon tarafından açılan uygulama eğitimi ve sınavlarına katılarak ba-
şarılı olmaları halinde, durumlarına uygun antrenörlük belgesi almaya hak kazanır.

(6) Spor akademisinden mezun olanlar, ihtisas/uzmanlık dalında eğitim enstitülerinin
beden eğitimi bölümlerinden mezun olanlara ise ağırlıklı olarak eğitim gördükleri basketbol,
voleybol, hentbol, cimnastik ve atletizm spor dallarından sadece bir spor dalında temel antre-
nörlük belgesi almaya hak kazanır.

Üniversitelerin Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Devlet Konservatuarı Türk
Halk Oyunları bölümü ile Modern Dans Bölümü lisans eğitimi mezunları hak ve muafi-
yetleri

MADDE 21 (1) Üniversitelerin Türk musikisi Devlet konservatuarı, Devlet konserva-
tuarı Türk halk oyunları bölümü ile modern dans bölümü lisans mezunları eğitim gördükleri
spor dalında temel antrenörlük belgesi almaya hak kazanır.

Başarılı sporcu ve antrenörlerinin hak ve muafiyetleri
MADDE 22 – (1) Sporculardan;
a) Olimpiyat, paralimpik ve deaflimpik oyunlarında birinci olanlar,
b) Olimpiyat, paralimpik ve deaflimpik oyunlarında en az iki madalya alanlar,
c) Olimpiyat, paralimpik ve deaflimpik oyunlarında bir madalya alan ve büyükler Dün-

ya şampiyonasında birinci olanlar,
ç) Olimpik spor dallarında en az iki defa büyükler Dünya şampiyonasında birinci olan-

lar,
başarılı oldukları spor dalında teknik direktörlük kademesinde antrenör eğitim progra-

mına katılmaya hak kazanır.
(2) Sporculardan;
a) Olimpiyat, paralimpik ve deaflimpik oyunlarında ikinci veya üçüncü olanlar,
b) Olimpik spor dallarında büyükler Dünya şampiyonalarında en az iki madalya alan-

lar,
başarılı oldukları spor dalında başantrenörlük kademesinde antrenör eğitim programına

katılmaya hak kazanır.
(3) Sporculardan;
a) Olimpik spor dallarında büyükler dünya şampiyonalarında ve büyükler Avrupa şam-

piyonalarında en az birer madalya alanlar,
b) Olimpik spor dallarında büyükler Avrupa şampiyonalarında en az bir birincilik şar-

tıyla iki madalya alanlar,
c) Avrupa Oyunlarında en az iki madalya alanlar,
başarılı oldukları spor dalında kıdemli antrenörlük kademesinde antrenör eğitim prog-

ramına katılmaya hak kazanır.
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(4) Sporculardan;
a) Olimpik spor dallarında büyükler Avrupa şampiyonalarında en az iki madalya al-

mak,
b) Akdeniz oyunları veya Universiade oyunlarında en az iki madalya almak,
c) Paralimpik, deaflimpik ve uluslararası olimpiyat komitesinin tanıdığı branşlardan

dünya şampiyonlarında sıkletinde veya branşında farklı en az yedi ülke sporcusunun katılması
şartıyla iki madalya almış olmak,

şartıyla başarılı oldukları spor dalında temel antrenörlük kademesinde antrenör eğitim
programına katılmaya hak kazanır.

(5) Yukarıda sayılan başarılı sporcuların, başarı kazanılan müsabakada fiilen görev alan
milli takım antrenörleri de bu madde kapsamındaki hak ve muafiyetlerden yararlanır.

(6) Uluslararası spor organizasyonları (A) sınıfı milli sporcu kategorilerinde mücadele
eden sporcular ile antrenörlerinin millilik sayılarına göre muafiyet işlemleri, ilgili federasyonun
teklifi, Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulunun uygun görüşü ve Bakan onayı ile dü-
zenlenir. 

(7) Paralimpik ve deaflimpik oyunlarında madalya alan sporculara ve antrenörlerine
yalnızca kendi spor dallarında açılacak antrenör eğitim programlarında muafiyet sağlanır.

Ortaöğretim mezunlarının hak ve muafiyetleri
MADDE 23 – (1) Spor liselerinden mezun olanlara eğitim gördüğü yalnızca bir spor

dalında, diğer ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara ise ders müfredatlarının temel eğitim
derslerine uygunluğu halinde yalnızca eğitim gördüğü bir spor dalında yardımcı antrenörlük
belgesi almaya hak kazanır.

Antrenörlük belgesi 
MADDE 24 – (1) Antrenörlük belgesi;
a) Antrenörlük eğitim programını tamamlayarak yapılacak sınavlarda başarılı olanla-

ra,
b) Üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokul-

larından mezun olanlara,
c) Üniversitelerin Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Devlet Konservatuarı Türk Halk

Oyunları Bölümü ve Modern Dans Bölümü lisans mezunu olanlara,
ç) 23 üncü maddedeki şartları sağlayanlara,
ilgili federasyona başvurmaları ve 7 nci maddede yer alan şartları taşımaları kaydıyla

Bakanlık onayı ile verilir. 
Antrenörlük belgesi denklik işlemleri 
MADDE 25 – (1) Yurtdışından alınan antrenörlük belgelerinin denklik işlemleri; ilgili

federasyonun bağlı olduğu uluslararası federasyon veya federasyonlar birliği tarafından tanınan
uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan antrenörlük belgelerinin denklik işlemleri; federas-
yon eğitim kurulunun gerekçeli teklifi, yönetim kurulunun kararı ve Bakanlığın uygun görüşü
üzerine, uygun kademedeki uygulama eğitimi ve sınavında başarılı olunması şartıyla takdiren
gerçekleştirilir. 

(2) Yurtiçinden alınan antrenörlük belgelerinin denklik işlemleri;
a) Mülga 17/8/1987 tarihli ve 19547 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Antrenör Eği-

tim Yönetmeliğinden önce alınan belgelerin denklik işlemleri, ilgili federasyon eğitim kurulu-
nun gerekçeli teklifi, yönetim kurulunun kararı ve Bakanlığın uygun görüşü üzerine gerçek-
leştirilir. 

b) Mülga 17/8/1987 tarihli ve 19547 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Antrenör Eği-
tim Yönetmeliğinin yürürlük tarihi ile 16/8/2002 tarihli ve 24848 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin yürürlük tarihi arasında alınan belgelerin denklik
işlemleri;

1) Temel çalıştırıcı (monitör) belgesine sahip olanlara yardımcı antrenör, 
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2) I. kademe antrenör belgesine sahip olanlara temel antrenör, 
3) II. kademe antrenör belgesine sahip olanlara kıdemli antrenör, 
4) III. kademe antrenör belgesine sahip olanlara ilgili federasyon eğitim kurulunun ge-

rekçeli teklifi, yönetim kurulunun kararı ve Bakanlığın uygun görüşü üzerine başantrenör veya
teknik direktör,

kademesinde gerçekleştirilir. 
Antrenörlük belgesinin iptali 
MADDE 26 – (1) Antrenörlük belgesi alanlardan, 7 nci maddenin birinci fıkrasında ya

da ilgili mevzuatında belirtilen şartlardan herhangi birini kaybeden veya bu şartları taşımadığı
sonradan anlaşılanların durumları ilgili federasyon tarafından Bakanlığa bildirilir. Bu kişilerin
antrenörlük belgeleri, ilgili federasyonun bildirimi üzerine veya resen Bakanlık tarafından iptal
edilir. 

(2) İlgili federasyon tarafından bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde
federasyon başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve diğer kişiler hakkında ilgili mevzuat hükümleri
uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 27 – (1) 16/8/2002 tarihli ve 24848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Antrenör

Eğitim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 
Halk oyunları eğitici belgesi
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Mü-

dürlüğünün 18/7/2018 tarihli ve 13453533 sayılı olurundan önce verilen halk oyunları eğitici
belgelerinin bu Yönetmelik kapsamında antrenörlük belgesi olarak kabulüne ilişkin işlemler,
bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde Türkiye Halk Oyunları
Federasyonu tarafından bahsedilen olur çerçevesinde gerçekleştirilir. 

Öğretim üyeleri ile öğretmenlerin hak ve muafiyetleri
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren

fakülte veya yüksekokullarından lisans mezunu olup herhangi bir spor dalında antrenörlük bel-
gesine sahip olmayan ve bu alanda öğretim üyesi kadrosunda görev alarak uygulamalı spor
dalı eğitimi dersini verdiğini belgeleyenler, yalnızca bir spor dalında kıdemli antrenör temel
eğitim programından muaf tutularak uygulama eğitimi ve sınavına girip başarılı olmaları ha-
linde bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle kıdemli antrenörlük
belgesi almaya hak kazanır.

(2) Üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksek-
okullarından mezun olup Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak istihdam edilenler, eğitim
gördükleri uzmanlık/ihtisas dersi ile ilgili olarak durumlarını belgelemeleri şartıyla temel eğitim
programından muaf tutularak uygulama eğitimi ve sınavına girip başarılı olmaları halinde bu
Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle bir uzmanlık/ihtisas spor dalında
temel antrenörlük belgesi almaya hak kazanır.

Diğer geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Federasyonlar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten

itibaren üç ay içerisinde antrenör eğitim talimatlarını bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale
getirir.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlamış olan işlemler, yürürlükten
kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.
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Gençlik ve Spor Bakanlığından:

SPORCU LİSANS, VİZE VE TRANSFER YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sporcuların lisans, vize ve transfer ile ilgili

iş ve işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, sporcuların lisans, vize ve transfer ile ilgili iş ve iş-

lemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 28/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hiz-

metleri Kanununun 22 nci maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
189 uncu maddesinin birinci fıkrasının (o) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını, 
b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
c) Dönüşüm işlemi: Sporcu lisansında yer alan lisans türünün ferdi lisans veya kulüp

lisansı olarak değiştirilmesini, 
ç) Federasyon: 3289 sayılı Kanun kapsamında kurulan spor federasyonlarını,
d) İl müdürlüğü: Gençlik ve spor il müdürlüğünü,
e) İlçe müdürlüğü: Gençlik ve spor ilçe müdürlüğünü,
f) Lig: Takım sporlarında kulüp takımlarının karşılıklı müsabaka oynamak suretiyle ka-

tıldıkları yarışma grubunu,
g) Lisans: Spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya ilişkin verilen izin belgesini,
ğ) Sağlık raporu: Spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya elverişliliği tevsik eden bel-

geyi,
h) Sezon: İlgili federasyon talimatlarında belirlenen tarih aralığını,
ı) Spor kulübü: Bakanlık tarafından spor kulübü olarak tescili yapılan derneği,
i) Sporcu: Lisans verilen kişiyi,
j) Sporcu kartı: Kişinin, zihinsel ve fiziksel gelişimini sağlamak ve eğlenmek amacıyla

spor yaptığını gösteren belgeyi,
k) Sporcu lisansı: Sporcunun, spor dalı faaliyetlerine ve yarışmalara katılabilmesine

imkân veren izin belgesini,
l) Talimat: Sporcu lisansı, vize ve transfer talimatını,
m) Transfer: Sporcu lisansında yer alan kulüp adı kaydının başka bir kulüp adına de-

ğiştirilmesi işlemini,
n) Üst lig: Federasyon tarafından ulusal düzeyde düzenlenen ligi,
o) Vize: Sporcunun, ilgili sezon için federasyon faaliyetlerine katılabilmesine imkân

veren izin işlemini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisans, Türleri ve Dönüşüm İşlemleri

Lisans
MADDE 5 – (1) Sporcuların, spor yapabilmeleri ve yarışmalara katılabilmeleri için li-

sans sahibi olmaları gerekir. Lisans, sporcu lisansı veya sporcu kartı olmak üzere iki şekilde
düzenlenebilir:

a) Sporcu lisansı, kulüp lisansı ya da ferdi lisans olarak ikiye ayrılır ve her spor dalı
için ayrı düzenlenir.

b) Sporcu kartı, kişinin kendi adına düzenlenir.
(2) Sporcu, aynı anda sporcu lisansı ve sporcu kartı sahibi olabilir.
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Sporcu lisansı
MADDE 6 – (1) Sporcu lisansı sahibi olabilmek için;
a) İlgili federasyon tarafından belirlenen yaş aralığında bulunmak,
b) Spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya elverişliliğini sağlık raporu ile tevsik et-

mek,
1) İlgili federasyon tarafından spor dalının fiziksel efor gerektirmediği yönünde karar

alınması halinde, spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya elverişliliğini yazılı beyanla belge-
lemek,

c) Spor dalının özelliğine göre, ilgili federasyon tarafından belirlenmiş olan diğer şart-
ları taşımak,

gerekir.
Sporcu lisansı işlemleri
MADDE 7 – (1) Sporcu lisansı işlemleri, Bakanlık tarafından yürütülür.
(2) Sporcu lisansına sahip olmak isteyenler, 6 ncı maddede yer alan şartları taşıdıklarını

belgeleyerek il/ilçe müdürlüklerine başvururlar. Başvuru mercii, başvuru şartlarını taşıdığı
tespit edilen kişilerin sporcu lisansı kayıtlarını yapar. 

(3) Sporcu lisansı, il/ilçe müdürlükleri tarafından düzenlenir.
Sporcu lisansı dönüşümü 
MADDE 8 – (1) Sporcu lisansının ferdi lisans veya kulüp lisansı olarak düzenlenmesi

esas olup belirlenen kurallar dahilinde birbirine dönüştürülebilir. 
(2) Sporcu lisansı dönüşümüne ilişkin kurallar, ilgili federasyonun teklifi ve Bakanlık

onayıyla yürürlüğe giren talimat ile belirlenir. 
Sporcu kartı
MADDE 9 – (1) Sporcu kartı sahibi olabilmek için;
a) Belirlenen yaş aralığında bulunmak,
b) Bakanlık tarafından belirlenen diğer şartları taşımak,
gerekir.
Sporcu kartı işlemleri
MADDE 10 – (1) Sporcu kartı işlemleri, Bakanlık tarafından yürütülür.
(2) Sporcu kartı, Bakanlık veya yetkilendirdiği kurum ve kuruluş tarafından Bakanlık

bilişim sistemi üzerinden düzenlenir.
(3) Sporcu kartı kullanımına ilişkin kurallar, Bakanlık tarafından düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Vize, Transfer İşlemleri ve İtiraz

Vize işlemleri
MADDE 11 – (1) Sporcunun, ilgili sezonda spor dalı faaliyetlerine ve yarışmalara ka-

tılabilmesi için lisansını vize ettirmesi gerekir.
(2) Vize işlemleri, Bakanlık tarafından bilişim sistemi üzerinden yapılır.
(3) Vize şartları, ilgili federasyonun teklifi ve Bakanlığın onayıyla yürürlüğe giren ta-

limat ile belirlenir. Talimatta;
a) Sezon tarihine,
b) Ücrete ilişkin hususlara,
c) Özel sağlık şartlarına,
yer verilmesi zorunludur.
Transfer işlemleri
MADDE 12 – (1) Sporcunun başka bir kulüp adına spor dalı faaliyetlerine veya yarış-

malara katılabilmesi için transfer işlemi yapılması gerekir. Transfer işlemi, o spor dalında spor-
cu lisansı belgesinin yenilenmesi ile tamamlanır.

(2) Transfer işlemi, her spor dalı için Bakanlık tarafından bilişim sistemi aracılığıyla
gerçekleştirilir.

(3) Transfere ilişkin kurallar, ilgili federasyonun teklifi ve Bakanlığın onayıyla yürür-
lüğe giren talimat ile belirlenir. Talimatta;

a) Lisans dönüşüm kurallarına,
b) Transfer sözleşmesi örneğine,
c) Kulübün muvafakatiyle transfer şartlarına,
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ç) Kulübün muvafakati olmadan transfer şartlarına,
d) Eğitim ve öğretim ile ilgili transfer istisnalarına,
e) Bekleme süreleri ve yaş sınırlamalarına,
f) Transfer işlemlerine ilişkin ücretlere,
g) Kulübün spor dalı faaliyetinin sona ermesine, 
ğ) Sezonda birden fazla transfer yapabilme şartlarına,
h) Geçici transfer şartlarına,
yer verilmesi zorunludur.
Üst liglerde vize ve transfer işlemleri
MADDE 13 – (1) Teknik yeterliliklerini ve teşkilatlanmalarını sağladıkları tespit edilen

federasyonlara, Bakanlık tarafından belirlenen üst liglerde yer alan sporcuların, vize ve transfer
işlemlerini bir yıl süre ile yapma yetkisi, Bakan onayı ile verilebilir.

(2) Bu işlemler, Bakanlık bilişim sistemi üzerinden gerçekleştirilir.
İtirazlar
MADDE 14 – (1) Lisans, vize ve transfer işlemleri ile ilgili itirazlar il müdürlüklerine

yapılır. İtiraz dilekçesine, itiraz ücretinin yatırıldığını gösteren makbuz ile itiraza ilişkin diğer
belgeler eklenir.

(2) İtirazlar, spor hizmetleri müdürü, ilgili şube müdürü, amatör spor kulüpleri fede-
rasyonu temsilcisi, ilgili personel ve ilgili spor dalı temsilcisinden oluşan komisyon tarafından
incelenir ve itiraz tarihinden itibaren en geç yedi gün içerisinde kesin sonuca bağlanır. Komis-
yon, en az üç üyenin katılımıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde
başkanın oyu doğrultusunda karar alınır.

(3) 13 üncü madde kapsamında yapılan vize ve transfer işlemlerine ilişkin itirazlar ise
federasyonlara yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yabancı uyruklu sporcular
MADDE 15 – (1) Yabancı uyruklu sporculara, ülkemizde spor faaliyetlerine ve yarış-

malara katılabilmeleri için, bu Yönetmelik kapsamında lisans düzenlenmesi gerekir. Sporcu
lisansı düzenlenebilmesi için, bu kişilerin ülkemizde yasal olarak fiilen ikamet etmeleri veya
en az bir yıllık ikamet izni belgesi almaları şarttır. Sporcu lisansı, vize ve transfer işlemlerine
ilişkin diğer hususlar ilgili federasyonun talimatında düzenlenir. 

(2) Ülkemizde geçici koruma ve uluslararası koruma kapsamında bulunan yabancılar
için 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 69 uncu,
76 ncı ve 83 üncü maddeleri ile 13/10/2014 tarihli ve 2014/6883 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan Geçici Koruma Yönetmeliğinin 22 nci maddesi kapsamında düzenlenen
kimlik belgesi sahibi kişiler için federasyonların talimatlarına, ikamet izni ve ülkesinden izin
alma şartı konulamaz. 

Kayıt işlemleri
MADDE 16 – (1) Lisans, dönüşüm, vize ve transfere ilişkin tüm iş ve işlemlerin Ba-

kanlık bilişim sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi zorunludur.
(2) Lisans, dönüşüm, vize ve transfer kayıtları, Bakanlık bilişim sisteminde muhafaza

edilir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 17 – (1) 7/12/2001 tarihli ve 24606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor-

cu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Federasyonlar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten

itibaren üç ay içerisinde talimatlarını, bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde hazırlarlar.
(2) Birinci fıkrada yer alan talimatların yürürlüğe giriş tarihine kadar geçen sürede ya-

pılacak işlemler, Bakanlık tarafından yayımlanan genelgeye göre yürütülür.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
ISI SAYAÇLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 –  6/7/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Isı Sayaç-
ları Muayene Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Askıya alma: Bakanlıkça verilen bir belgenin geçerliliğinin belirli bir süre için hü-

kümsüz kılınmasını, 
b) Bağımsız bölüm kullanıcısı: Tamamlanmış bir binanın kat, daire,  büro, dükkân, ma-

ğaza, mahzen, depo ve benzeri bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli
olan birimlerini kullanan kişiyi,

c) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
ç) Bina sahibi: Binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, ikisi de yoksa binaya malik

gibi tasarruf edeni,
d) Bina yöneticisi: 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre atanmış

olan ve bina yönetimini sağlayan kişiyi,
e) Bina yönetim kurulu: 634 sayılı Kanuna göre atanmış olan ve bina yönetimini sağ-

layan kurulu,
f) Bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketleri: Bir merkezde elde ettikleri ısı enerjisinin ısıtma

veya sıhhî sıcak su elde etmek amacıyla bölge içindeki binalara dağıtımını, ölçüm ve satış iş-
lemlerini yapan şirketleri,

g) Damga: Servisler tarafından muayene sonucu uygun olduğu anlaşılan sayaçların dı-
şardan istenmeyen müdahalelere açık yerlerinin kapatılması ve emniyet altına alınması için
kullanılan, üzerinde bu Yönetmelikte belirtilen bilgilerin yer aldığı; yakma, asitle aşındırma,
yapıştırma, basma, vurma veya tele takılan kurşunun sıkılması suretiyle yapılan veya kendinden
yapışma özelliğine sahip, çıkartıldığında tahrip olan özel olarak hazırlanmış hologramlı
etiketi/sitikırı veya elektronik olarak emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlayan sistemi,

ğ) Genel Müdürlük: Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğünü,
h) İl Müdürlüğü: Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerini,
ı) Kanun: 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununu,
i) Kullanıcı: Sırasıyla bina yönetim kurulu veya bina yöneticisi veya bina sahibini veya

bağımsız bölüm kullanıcısını,
j) MİH: Maksimum izin verilebilir hata payını,
k) Mühür: Sayaç üzerinde bulunan harici sıcaklık sensör/sensörlerinin tesisata monte

edildikten sonra çıkartılmasını engellemek amacıyla yapılan mührü,
l) Personel yetki belgesi: Bu Yönetmelik hükümlerine göre uygun görülen serviste ça-

lışacak teknik personele il müdürlüğü tarafından verilen Isı Sayacı Servis Personel Yetki Bel-
gesini,

m) Piyasaya arz: Sayacın tedarik veya kullanım amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak
piyasada ilk kez bulundurulmasını,

n) Sayaç: Isı sayacını,
o) Servis: Sayaçların tamiri, bakımı, ayarlanması, muayenesi ve damgalanması ile ilgili

işlemlerin yapıldığı ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş gerçek veya tüzel kişilere ait iş ye-
rini,

ö) Servis hizmetleri yetki belgesi: Bu Yönetmelik hükümlerine göre uygun görülen ser-
vislere Bakanlık tarafından verilen Isı Sayacı Servis Hizmetleri Yetki Belgesini,

p) Servis yetkilisi: Servisin bu Yönetmelik kapsamındaki tüm faaliyetlerinden Bakan-
lığa karşı sorumlu imza yetkisine sahip kişiyi,

r) Teknik personel: Sayaçların tamiri, bakımı, ayarı, muayenesi ve damgalanması ile
ilgili işlemleri yapan ve serviste çalışan personel yetki belgesine sahip kişiyi,
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s) Tip onay belgesi: Sayaçların, piyasaya arzına ilişkin olarak ilgili teknik düzenleme-
sine uygunluğunu gösteren AB tip inceleme belgesini veya AB tasarım inceleme belgesini,

ifade eder.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“(6) Sayaçların piyasaya arzından sonraki muayene işlemleri kullanıcı tarafından ser-

vislerde yaptırılır. Isı enerjisinin dağıtımı, ölçümü ve satışını yapan bölgesel ısı dağıtım ve satış
şirketlerinin olması durumunda ise muayeneler bu şirketler tarafından yaptırılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir. 

“(2) Sayaçların periyodik muayenesi kullanıcı tarafından servislerde yaptırılır. Isı ener-
jisinin dağıtımı, ölçümü ve satışını yapan bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketlerinin olması du-
rumunda ise periyodik muayeneler bu şirketler tarafından yaptırılır. Periyodik muayene için,
periyodik muayene süresinin dolduğu yılı takip eden yılın Ocak ayının başından Şubat ayının
son günü mesai saati bitimine kadar servislere müracaat edilir. Şubat ayının son gününün tatile
rastlaması halinde müracaat, sonraki ilk iş gününün mesai saati bitimine kadar yapılır. Müra-
caatı uygun bulunanlara servis tarafından; sayaçların markası, modeli/tipi, seri numarası, üretim
yılı, kullanıldığı yerin adresi ve müracaat tarihini belirten bir belge verilir. Bu belge, sayacın
muayenesi tamamlanıncaya kadar istenildiğinde ilgililere ibraz edilmek üzere saklanır. Servis-
ler, periyodik muayene müracaat süresinin bitimini takip eden ilk iş günü mesai saati bitimine
kadar tüm müracaatları elektronik ortamda ilgili il müdürlüğüne bildirir. Ayrıca bu müracaatlar
yazılı olarak da o yılın en geç 15 Mart tarihine kadar ilgili il müdürlüğüne iletilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 26 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sayaçların periyodik mua-
yenelerini yaptırmakla yükümlü kullanıcıların, 2020 yılı Ocak ayının başından Şubat ayının
son günü mesai saati bitimine kadar  servislere başvurmaları ve 31/12/2020 tarihi sonuna kadar
bu muayeneleri yaptırmaları zorunludur.

(2) Belirtilen tarihe kadar servislere müracaat etmeyen veya 31/12/2020 tarihine kadar
periyodik muayenesini yaptırmayan kullanıcılar hakkında, damga süresi dolmuş ölçü aleti kul-
lanma fiilinden dolayı 3516 sayılı Kanun hükümlerine göre idari ve cezai işlemler yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 26 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen

sayaçlardan muayene süresi dolmuş olanlar için, periyodik ve stok muayenelerini yaptırmakla
yükümlü olanların, 2020 yılı Ocak ayının başından Şubat ayının son günü mesai saati bitimine
kadar  servislere başvurmaları ve 31/12/2020 tarihi sonuna kadar bu muayeneleri yaptırmaları
zorunludur.

(2) Belirtilen tarihe kadar servislere müracaat etmeyen veya 31/12/2020 tarihine kadar
muayeneyi yaptırmayan yükümlüler hakkında, damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanma
fiilinden dolayı 3516 sayılı Kanun hükümlerine göre idari ve cezai işlemler yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.”
MADDE 7 – Bu Yönetmelik 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/7/2018 30470

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 12/3/2019 30712
2- 11/10/2019 30915
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odasından:
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ BİLGİSAYAR 
MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 21/5/2013 tarihli ve 28653 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mü-

hendis ve Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“ç) Temsilcilik: Bilgisayar Mühendisleri Odası il ve bölge temsilciliklerini,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 5 – (1) Bilgisayar Mühendisleri Odası, Türk Mühendis ve Mimar Odaları

Birliği Kanununun 13 üncü maddesine dayanılarak kurulmuştur. Türkiye sınırları içinde meslek
ve sanatlarını yürütmeye yetkili bilgisayar, bilgisayar bilimleri, bilgisayar ve enformatik, bil-
gisayar sistemleri, bilgisayar ve kontrol, yazılım, bilişim sistemleri, yazılım ve bilişim mü-
hendisleri Bilgisayar Mühendisleri Odasının üyesidir ve bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Anka-
ra’dır.” ibaresi “Ankara’dadır.” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir. 

“a) Odaya asıl üye olabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak; yurt içinde
bilgisayar, bilgisayar bilimleri, bilgisayar ve enformatik, bilgisayar sistemleri, bilgisayar ve
kontrol, yazılım, bilişim sistemleri, yazılım ve bilişim mühendisliği eğitimi veren mühendislik
fakültelerinden birinden ya da yurt dışındaki aynı eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak ve diplomasının denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olmak gerekir.
Yasal olarak mesleğini uygulamaya hak kazanmış bilgisayar, bilgisayar bilimleri, bilgisayar
ve enformatik, bilgisayar sistemleri, bilgisayar ve kontrol, yazılım, bilişim sistemleri, yazılım
ve bilişim mühendisleri, mühendis unvanı kullanmak ve mesleki faaliyette bulunabilmek için
Odaya üye olmak ve üyelik niteliğini korumak zorundadır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – (1) Odaya üye olmak için aşağıdaki belgelerin sağlanması gerekir: 
a) Türkiye Cumhuriyeti uyruklular, Türkiye sınırları içinde oda bünyesindeki mühen-

dislik dallarının lisans eğitimini veren kurumlardan verilen diplomaların, diplomayı veren ku-
rum ya da noter tarafından onaylanmış suretini veya aynı kurumlarca onaylanmış geçici me-
zuniyet belgelerini, Yükseköğretim Kurulundan aldıkları denklik belgelerini ya da bunların
Yükseköğretim Kurulu veya noterce onaylı fotokopilerini Odaya verir. Lisans eğitimi diploması
ayrıca e-Devlet üzerinden alınan belge ile de doğrulanabilir. Üyelik kaydında Oda tarafından
gerçekliği doğrulanmış lisans diploması esastır. 

b) Üyelik için başvuranlar Türkiye Cumhuriyeti resmi kurumlarınca verilen Kimlik
Kartı fotokopilerini veya e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği belgelerini, bir adet fo-
toğraf ve Oda Üyelik Kayıt Formlarını Odaya verir. 

c) Geçici üye olarak kayıt yaptıracak yabancı uyruklu bilgisayar mühendisleri, Türk
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 34 üncü ve 35 inci maddelerine göre bu fık-
ranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen belgelere ek olarak yetkili bakanlıktan almış oldukları
onay belgesi ve çalışma iznini Odaya vermek zorundadır. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen koşulları yerine getirerek Odaya üye olanlara Üye Kimlik
Kartı verilir.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının ilk cümlesinde
yer alan “ücretsiz izin” ibaresinden önce gelmek üzere “üyenin” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“(2) Oda Genel Kurulu, delege tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda

çoğunluk sağlanamaması halinde, ikinci toplantı için çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplan-
tıya katılan delege sayısı; Oda Yönetim, Onur ve Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyeleri, Oda
temsilcisi TMMOB Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri, Yüksek Onur ve Denetleme Kurulu
aday sayısının altında olamaz.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 18 – (1) Oda Genel Kurulu, delege sistemine göre, doğal delegeler ile Odaya

kayıtlı asıl üyeler arasından seçilecek delegelerden oluşur. Oda Yönetim, Onur ve Denetleme
Kurullarının asıl üyeleri ile Birlik Yönetim, Yüksek Onur ve Denetleme Kurullarının Oda men-
subu asıl üyeleri, Oda Genel Kurulunun doğal delegeleridir.

(2) Doğal delegeler hariç olmak üzere Oda Genel Kurulu toplam delege sayısı 500’dür.
Diğer delegeler şube genel kurullarında, şubelerin dışında kalan illerde ise Oda Yönetim Ku-
rulunun belirleyeceği illerden oluşan seçim bölgelerinde, her seçim bölgesi için yine Oda Yö-
netim Kurulunun belirleyeceği bir ilde Oda gözlemcisi nezaretinde, Şube Genel Kurulu esas-
larına göre yapılacak seçimlerle saptanır. 

(3) Her şube veya seçim bölgesinde belirlenecek toplam asıl delege sayısı, söz konusu
birimlerin üye sayıları esas alınarak 500 kişilik delege sayısı esasına göre belirlenir. Şube ve
seçim bölgelerindeki illerin üye sayılarının Odanın toplam üye sayısı içerisindeki payı esas
alınarak ortaya çıkacak oranların 500 ile çarpımından söz konusu şube veya seçim bölgesinin
eşit sayıda olmak üzere asıl ve yedek delege sayısı bulunur. Hesaplamalarda yuvarlamalar yu-
karıya doğru yapılır. Yuvarlamalardan kaynaklanan artışlar 500 kişilik delege sayısına eklenir.  

(4) Odanın toplam üye sayısının en az % 4’üne sahip iller Oda Yönetim Kurulu kararına
gerek olmadan seçim bölgesidir; %4’ün altında üye sayısına sahip iller seçim bölgesi ilan edi-
lemez.

(5) Oturma ve çalışma yerleri, ayrı şube bölgesinde bulunan üyelerin durumunun sap-
tanmasında, üyelerin yazılı beyanı yoksa ikametgâh adresi esas alınır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer
alan “üyelerin” ibaresi “delegelerin” olarak, (c) bendinde yer alan “üye” ibaresi “delege” olarak
değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde
yer alan “üye” ibaresi “delege” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
yer alan “Üyelerin” ibaresi “Delegelerin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “üye”
ibareleri “delege” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“f) Meslek alanları ile ilgili diğer meslek kuruluşları ile işbirliği yaparak üyelerin hak
ve yetkilerini korumak ve bunu sağlamak için teknik ve idari işleyiş ile ilgili yönerge, şartname
ve sözleşmeler hazırlamak ve bu konular ile ilgili önerilerini Oda Genel Kurulu ve Birlik Yö-
netim Kurulu onayına sunmak,”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “beş
asil ve beş yedek”  ibaresi “5 asıl ve 5 yedek” olarak değiştirilmiştir. 
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MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir. 

“d) Oda Yönetim Kurulu, Şube Yönetim Kurulu ve Temsilcilik Kurulunca gündeme
getirilen konuları görüşür ve Oda Yönetim Kuruluna tavsiye kararlarını iletir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“ç) Oda Genel Kurulunun, görüşmelere katılan üyelerin 2/3 (üçte iki) çoğunluğu ile şu-
be kurulması kararını alması.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“c) Şube Yönetim Kurulu adayları ile Oda Genel Kurulu asıl ve yedek delege adayla-
rının belirlenmesi ve duyurulması,”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 77 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir. 

“c) Yönetim Kurulu için 7 asıl, 7 yedek üye ile Oda Genel Kuruluna katılmak üzere
Şube üye sayısının Odanın toplam üye sayısı içindeki payının 500 ile çarpımından ortaya çıkan
sayıda asıl ve yedek delegeyi seçmek.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 86 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“(1) Temsilcilik Kurulu, temsilciliğe bağlı üye sayısına göre ihtiyaç duyulan kadar tek
sayıda üyeden, gerektiğinde eğilim yoklaması yapılarak oda yönetim kurulunca belirlenir. Oda
yönetim kurulu, temsilcilik kurulması yolunda aldığı kararı ve Temsilcilik Kurulunu, temsil-
ciliğin bulunduğu il/ilçenin mülki amirine, belediye başkanlığına, cumhuriyet savcılığına ve
ilgili kurum ve kuruluşlara yazı ile bildirir. Temsilcilik Kurulunun değişmesi durumunda aynı
yöntem izlenir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesinde
yer alan “temsilciliği” ibaresi “temsilciliğin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 95 inci maddesinin başlığı “Oda adına gelirlerin top-
lanması ve giderlerin karşılanması” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cüm-
lesinde yer alan “organlar,” ibaresi “organ ve delege seçimleri,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 106 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 106 – (1) Organ seçimine katılacak asıl ve yedek adayların dilekçeleri, Genel

Kurul Başkanlık Divanınca toplanarak görevli İlçe Seçim Kuruluna verilir. Bir göreve, en az
o göreve seçilecek sayıda aday gösterilmesi gerekir.”

MADDE 24 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 25 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/5/2013 28653

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/10/2014 29137
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KURUL KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 10869/1-1 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 10870/1-1 
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Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 10923/1/1-1 

—— • —— 
Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 10923/2/1-1 
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Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 10923/3/1-1 

—— • —— 
Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 10923/4/1-1 
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Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 10923/5/1-1 

—— • —— 
İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10852 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

VERİ MERKEZİ AKTİF CİHAZ VE YAZILIM SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
T.C. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 

Veri Merkezi Aktif Cihaz ve Yazılım ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine 

uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık 
teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (140,00TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamesinin, ihale dokümanının, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar 

listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 
3- Teklifler, 19.12.2019 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 
zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 
edilecektir. 

5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 
değerlendirilmeyecektir. 

7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8- Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, 
Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 10960/1-1 
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1 ADET YEDEKLEME YÖNETİMİ VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire 

Başkanlığı ihtiyacı 1 adet yedekleme yönetimi veri depolama ünitesi Kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 

belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1- İHALE   EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına 

eklenerek dış zarfa konulması zorunludur. 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 19.12.2019 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu 

inceleme sonucunda belgelerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, 

uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar aynı gün açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8- Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 10961/1-1 
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HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

İHTİYACI 1 ADET VERİTABANI AKTİVİTE İZLEME 

ÇÖZÜM ARACI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü 

ihtiyacı 1 adet Veritabanı Aktivite İzleme Çözüm Aracı Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine 

uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, 

açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına 

eklenerek dış zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış 

zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar 

listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. 

maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 23.12.2019 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu 

inceleme sonucunda belgelerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, 

uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar aynı gün açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 11022/1-1 
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SUNUCU VE DİSK SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü ihtiyacı Sunucu 

ve Disk ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve sunucular için HP, DELL, IBM 
veya FUJITSU markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar 
listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

 

Kısım 
No. Malzemenin Cinsi Miktar (Adet) 

İhale Evrak Bedeli 
(Birden Fazla Kısıma Teklif Verilmesi Halinde 

130,00 TL Yatırılacaktır.) 
1 Sunucular  5 130,00 TL 
2 Diskler 68 130,00 TL 

 
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 
zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç 
zarfla birlikte teknik şartnamesinin, markasının, ihale dokümanının, Ofis Ticari Şartnamesi ve 
ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 
2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 20.12.2019 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine, 
markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile 
ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine 
iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İstekliler ihale konusu malzemelerin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, her 
kısım için ayrı ayrı kısmi teklifte de bulunabileceklerdir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) 
kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte 
serbesttir. 11023/1-1 
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İNTERNET ERİŞİMİ İÇERİK FİLTRELEME VE GÜVENLİK ÜRÜNLERİNE 
İLİŞKİN LİSANS YENİLENMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü ihtiyacı İnternet 

Erişimi İçerik Filtreleme ve Güvenlik Ürünlerine İlişkin Lisans Yenilenmesinin kuruluşça 
hazırlanan teknik şartnamesine ve Forcepoint markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari 
şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan 
satın alınacaktır. 

1 –İ HALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, ihale doküman bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 
hesabına yatırmaları zorunludur. 

b)Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç 
zarfla birlikte, teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile 
ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-Teklifler, 19.12.2019 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları 
açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, 
bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça 
hazırlanan teknik şartnamesine ve Forcepoint markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, 
uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun 
olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 
değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından 
belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat 
verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeleri ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 11057/1-1 
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YEDEKLEME LİSANSLARI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü ihtiyacı yedekleme 

lisansları kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi 

ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, ihale doküman bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte, teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 23.12.2019 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine 

iade edilecektir. 

5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6- İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8- Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeleri ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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2 ADET GÜVENLİK DUVARI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü ihtiyacı 2 adet 

Güvenlik Duvarı ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz 

tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç 

piyasadan satın alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130,00TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamesinin, ihale dokümanının, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar 

listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde 

yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 20.12.2019 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8- Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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22 ADET MUHTELİF RENAULT MEGANE SEDAN MODEL 
TAŞIT KİRALANACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ihtiyacı, 22 adet muhtelif Renault Megane Sedan 

model aracın 01.01.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar 12 ay süreli ve sınırsız kilometreli, 
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca hazırlanan idari şartnamesine uygun şekilde, Ofisimiz tip 
“Müteferrik Kapsamda İç Piyasadan Yapılacak Taşıt Kiralama Hizmet Alımına Ait Ticari 
Şartnamesi” ile ihale ek şartları hükümleri dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan 
kiralanacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE 
BELİRTİLMİŞTİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire 
Başkanlığında görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, şartname bedelini (130.-TL) 
Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış 
zarfa konulması zorunludur. 

c) İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili 
firmaya iade edilecektir. 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 
edildiğini belirten yazı ve Ticari Şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar 
listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 20.12.2019 günü, saat 12.00’a kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu Satınalma 
Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler dikkate 
alınmayacaktır. 

4- İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim 
bilgileri (e-posta ve varsa KEP dâhil) yazılacaktır. 

5- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 16.00’da evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri 
istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler 
ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

6- Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 12. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 40 gün opsiyonlu olacaktır. 

7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda en az 6 ay vadeli geçici teminat verilecektir. 

8- Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen etmekte veya tercih ettiği 
istekliye vermekte serbesttir. 11061/1-1 
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GELİŞMİŞ SALDIRI TESPİT, ANALİZ ÇÖZÜM ARACI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü ihtiyacı gelişmiş 

saldırı tespit, analiz çözüm aracının kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, 

Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, ihale doküman bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte, teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 23.12.2019 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine 

iade edilecektir. 

5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6- İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8- Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeleri ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

İHTİYACI 1 ADET AĞ ERİŞİM KONTROL SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü 

ihtiyacı 1 adet Ağ Erişim Kontrol Sistemi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun 

olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile 

ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 20.12.2019 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgelerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 

tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8- Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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CHECKPOİNT GÜVENLİK SİSTEMİ LİSANSLARI GÜNCELLEMESİ 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü ihtiyacı, 

CheckPoint Güvenlik Sistemi Lisansları Güncellemesi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine 

ve markasına uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen 

şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, markası, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek 

şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. 

maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 20/12/2019 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine ve 

istenilen markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen 

tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 

teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8- Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 11064/1-1 



Sayfa : 160 RESMÎ GAZETE 14 Aralık 2019 – Sayı : 30978 

 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
TCDD Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünden: 
ANKARA İL SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN 1 ADET TAŞINMAZ İHALE 

YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR. 
1- Mülkiyeti, TCDD Genel Müdürlüğüne ait aşağıdaki listede belirtilen 1 adet taşınmaz 

satılacaktır. Satış İhalesi, kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle aşağıda 
belirtilen gün ve saatlerde TCDD 2. Bölge Müdürlüğü binasının 1. katında bulunan toplantı 
salonunda, “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, ihale, 
pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle 
sonuçlandırılabilecektir. 

2- Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler. 
3- İhaleye katılabilme hususunda gayrimenkuller için ayrı ayrı TCDD 2. BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ Veznesinden İhale Şartname alınması ve tekliflerin TCDD 2. BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ Emlak Servis Müdürlüğü /ANKARA adresine son teklif verme günü ve saatine 
kadar elden teslim edilmesi zorunludur. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler 
değerlendirilmeyecektir. 

4- Söz konusu taşınmazların teminat miktarları aşağıdaki listede belirtilmektedir. 
5- Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi bedelleri, TCDD 2. Bölge Müdürlüğü 

Veznesine veya Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Şubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 
veya Vakıfbank Ankara Kurumsal Şubesi TR26 0001 5001 5800 7267 1961 15 veya Halk 
Bankası Anıt Şubesi TR50 0001 2009 4110 0013 0000 02 nolu hesabına KDV dahil 350 TL 
yatırılacaktır. Dekont karşılığında, Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi TCDD 2. Bölge 
Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğü Emlak Bürosundan temin edilecektir. 

Dekontta; katılımcıların (Ortak Girişim Grubu olması halinde Ortak Girişim Grubunun 
adına veya üyelerinden birinin adına olması gerekir) ad-soyadı ile hangi ihaleye ilişkin doküman 
alınacağı belirtilecektir. 

Tanıtım dokümanı ve İhale Şartnamesi karşılığı olarak alınan bedel her ne surette olursa 
olsun iade edilmez. 

6- TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 5335 Sayılı Kanun Madde 32- (Değişik: 
24/7/2008-5793/43 Md.) kapsamında 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. 
Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi 
olmayıp, TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya 
bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. 

 

Sıra 

No İli İlçesi Mahalle - Köy Ada Parsel 

Tapu 

Alanı (m2) 

Değerlendirilecek 

Alan (m2) Teminat (TL) 

İhale 

Tarihi 

İhale 

Saati 

1 Ankara Polatlı Gazi Mah. 284 5 443,00 443,00 50.000,00 24.12.2019 10:30 

 
7- 0 312 520 00 00 / 8108 ve 8118 numaralı telefonlardan ve www.tcdd.gov.tr adresinden 

ihaleye ilişkin bilgi alınabilir. 10984/1-1 
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GENERAL PROCUREMENT NOTICE  
TURKEY 

URBAN TRANSPORT PROGRAM IN FAVOUR OF  
MUNICIPALITIES IN TURKEY 

 
Mode of Financing: Instalment Sale Financing 

Financing No.: TUR1025 and TUR1027 

 
In order to finance the “Urban Transport Program” İller Bank (ILBANK) has received 

€150,000,000 Program Financing from the Islamic Development Bank (IsDB). The ILBANK 
intends to apply the financing from the IsDB toward the cost of Gaziray Suburban Line Project and 
Kayseri Light Rail Transport Project and it intends to apply part of the proceeds to the payments for 
goods to be procured under Gaziray Suburban Line Project and to the payment of works and goods 
to be procured under the Kayseri Light Rail Transport Project.   

 
The project would include the following procurements: 

• Gaziray Suburban Line and Light Rail Transit Project will include procurement and 
acquisition of 8 train sets - 32 trains (8 sets of each 4 units), 

• Kayseri Light Rail Transport Project will include civil works comprising of the 
construction and laying of 5.52 km long new two-line light urban railway infrastructure, 
necessary electrical and mechanical installations, electricity, communications, systems, drainage 
structures as well as construction of 9 stations and procurement and acquisition of 8 light urban 
vehicles (trains).  

Procurement of contracts financed by the Islamic Development Bank will be conducted 
through the procedures as specified in the Guidelines for Procurement of Goods, Works and related 
services under Islamic Development Bank Project Financing (current edition) and is open to all 
eligible bidders as defined in the guidelines.  

 
Specific procurement notices for contracts to be bid under the IsDB’s international 

competitive bidding (ICB) or international competitive bidding – member countries (ICB/MC) 
procedures will be announced, as they become available, in IsDB Website, ILBANK website and the 
relevant municipalities’ website (Gaziantep Metropolitan Municipality or Kayseri Metropolitan 
Municipality). Prequalification of suppliers and contractors will be required for the following 
contracts:  

 
Prequalification of suppliers and contractors will be required for the following contracts: 
 
- Gaziray Suburban Line and Light Rail Transit Project (Train Sets) 
- Kayseri Light Rail Transport Project (Civil Works and Train Sets/Vehicles) 
 
Interested eligible firms and individuals who would wish to be considered for the provision 

of goods and works of the above-mentioned projects, or those requiring additional information, 
should contact the Beneficiary at the address below: 

 
ILBANK General Directorate, International Relations Department 
Attn: Selen ERGÜN 
Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cd. No: 12, 06510 Çukurambar-Çankaya/ANKARA, 

TURKEY 
Tel: +90 312 5087941  
E-mail: sergun@ilbank.gov.tr, ilbankpyb@ilbank.gov.tr 
Web site: http://www.ilbank.gov.tr 
 11038/1-1 

http://www.isdb.org/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://76e1dfd61777849cc88228c9bfe818ea
https://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=iceriksayfa&icId=3482
mailto:sergun@ilbank.gov.tr
mailto:ilbankpyb@ilbank.gov.tr
http://www.ilbank.gov.tr/
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 
Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/127 Esas, 2019/115 Karar sayılı 

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

 10907/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 
Çerkezköy 2. Asliye Hukuk  Mahkemesinin 2008/867 Esas, 2012/204 Karar sayılı   

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

 10908/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 
İstanbul Anadolu 22. İş Mahkemesinin  2015/304  Esas  sayılı  dosyasının   kaybolduğu  

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

 10909/1-1 

—— • —— 
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü’nden: 

DÜZELTME İLANI 
11.12.2019 tarihli ve 30975 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, 

Akademik Personel Alım ilanımızda yer alan 16 Sıra No’lu Salihli Meslek Yüksekokulu, Emlak 
ve Emlak Yönetimi Programı 6. Derece 1 adet Öğretim Görevlisi kadrosu ilanının açıklaması 
“Muhasebe, Muhasebe Finans ve Bankacılık Alanlarının Birinde Tezli Yüksek Lisans Yapmış 
Olmak ve İşletme Alanında Doktora Yapıyor Olmak” şeklinde düzeltilmiştir.  

 11053/1-1 
Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 
Üniversitemiz adına 04/12/2019 tarih ve 30968 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü Muhasebe ve 
Finansal Yönetim Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi alım ilanları (2 Adet) iptal edilmiştir.  

 11054/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI :  Fatih Sağlık Eğitim ve Hizmet Vakfı (FSEV) 
VAKFEDENLER :  Ahmet ABDELHADİ 
VAKFIN İKAMETGAHI:  İSTANBUL 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ 

VE NO’SU Büyükçekmece 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 25.06.2019 tarihli ve E:2018/530, 
K:2019/244 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Teknoloji, bilim ve eğitim alanlarında çeşitli faaliyet ve etkinlikler 
üreterek teşvik etmek, milletin ilerlemesi, yükselmesi ve gelişmesi için okul, üniversite gibi 
eğitim kurumları açmak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 80.000-TL (Seksen Bin Türk Lirası) nakit 
YÖNETİM KURULU : Ahmet ABDELHADİ 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: 
Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Türk Eğitim Vakfına devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 10881/1-1 

—— • —— 
Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden; 
Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 

Kararnameye ekli 28/06/2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli 
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek.8. 
Maddesi uyarınca (1 yıldan az süreli veya mevsimlik çalışma) Üniversitemiz Güzel Sanatlar 
Fakültesi bünyesinde 2019 yılı içerisinde çalıştırılmak üzere giderleri özel bütçeden 
karşılanarak 1 (bir) Canlı Model sözleşmeli personel alınacaktır. 

 
UNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER 

CANLI 
MODEL 

1   (Bir) 

1) En az lise mezunu olmak. 

2) KPSS  şartı  aranmamaktadır,  adaylar  mülakat  sonucuna  göre 
belirlenecektir. 

3) Vücut bütünlüğüne sahip olmak. 

4) Uzun ve hareketsiz duruşlar için elverişli sağlık durumuna 
sahip ve dayanıklı olması (Tam Teşekküllü Hastaneden alınmış 
sağlık raporu ile belgelenmesi  gerekmekte  olup,  göreve  başlaması    
uygun  görülen adaylardan istenilecektir.). 

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

maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır: 
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a) Türk Vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

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

d) Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak veya tecilli olmak. 
e) 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel 

olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 
f) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak. (Asil ve yedek 

olarak Üniversitemiz kadrolarına yerleştirilen adaylara yapılacaktır) 
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 
3- Yapılan başvurularda KPSS puan şartı aranmamaktadır, asıl aday mülakat sonucunda 

belirlenecektir. 
BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ: 
1 - Müracaatlar ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen ilk iş gününden 

itibaren 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Dekanlık Binasına istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek 
üzere) şahsen başvuru yapılacaktır. 

2 - Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
BAŞVURULARIN DEGERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 
Mülakat sonucunda atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için 

gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en 
geç 7 (yedi) iş günü içerisinde  https://www.kafkas.edu.tr/adreslerinden ilan edilecektir. 
Kadronun 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecektir. Asıl kazananlardan başvuran olmadığı 
takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek  kazananlardan  sırasıyla  
yerleştirme  yapılacaktır. Asıl ve Yedek  olarak yerleştirilen   adaylara   güvenlik   soruşturması  
ve/veya  arşiv  araştırması   yapılacaktır.  Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu 
olanların ataması yapılacak olup, güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu 
olmayanların atamaları yapılmayacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. 

İSTENİLEN BELGELER: 
1 - Öğrenim Belgesi aslı ve fotokopisi 
2 - Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi 
3- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (1 Adet) (Form tek sayfa şekilde 

ve bilgisayar ortamında doldurulacaktır) 
 10906/1-1 
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Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: 
Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu’nun 31. ve 33. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır. 

İlanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli belgelere, bilgilere ve sonuçlara Meslek 
Yüksekokulumuzun web sayfası www.faruksarac.edu.tr den ulaşılabilir. 

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihi takip eden 15 gün içinde ilgili 
akademik birime şahsen yapılacaktır. 

 
Kadro 
Yeri Bölüm/ Program 

Kadro 
Sayısı 

Kadro 
Unvanı 

 
Açıklama 

Müdürlük 
Otel Lokanta ve İkram 

Hizmetleri Bölümü/ 
Aşçılık Programı 

1 Öğretim 
Görevlisi 

Gastronomi ve Mutfak 
Sanatları lisans mezunu olup, 
ilgili alanda 2 (iki) yıl iş 
tecrübesine sahip olmak. 

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki 
şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. 

İSTENEN BELGELER 
• Başvuru Dilekçesi (Başvuru Dilekçesinde Başvurulan Bölüm Adı, Başvurulan Kadro 

Unvanı, Başvuran Adayın İletişim ve Adres Bilgisi ile Başvuruda Teslim Ettiği Evraklarının 
Listesinin Belirtilmesi Gerekmektedir.) 

• Nüfus Cüzdanı Örneği (Ön ve Arka Yüzünden Okunaklı Halde Olacak.) 
• YÖK formatlı güncel Özgeçmiş 
• Lisans mezuniyet belgesi örneği (onaylı) 
• Tezli Yüksek Lisans mezuniyet belgesi örneği (onaylı) 
*Yüksek lisans eğitimini gösterir diploma veya transkriptinde, programın tezli olduğu 

belirtilmemişse, ilgili kadroya başvuru yapacak adayların diğer evraklarına ek olarak, öğrenim 
görülen üniversitesinden tezli yüksek lisans yaptıklarını gösterir resmi (onaylı) bir belge ibraz 
etmeleri gerekmektedir. 

• Lisans ve Yüksek Lisans transkript belgesi (onaylı) 
• ALES Belgesi (En az 70 puan alması gerekir) 
• Tecrübe Belgesi (onaylı) 
• Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış 

olanlar getirecektir.) 
• 2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş) 
• Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil 

belgesi) 
*Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. İlan edilen tarihlerde 

başvurular şahsen veya posta ile yapılacaktır. Posta ile yapılacak Başvuruların son başvuru 
tarihine kadar kurumumuza ulaşması gerekmektedir. Postada yaşanan gecikmelerden dolayı 
süresinde ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

* Ön Değerlendirme ve Giriş Sınav sonuçları http://www.faruksarac.edu.tr adresinde ilan 
edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Başvuru Adresi 
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu, İnsan Kaynakları Birimi, Kocanaip Mah. 

Kaplıca Cad.No:3, Osmangazi/BURSA adresine gönderilecektir. 
 10934/1-1 

http://www.medipol.edu.tr/


Sayfa : 166 RESMÎ GAZETE 14 Aralık 2019 – Sayı : 30978 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Çanakkale İli, Karabiga İlçesi, 30M-Ia pafta, 351 parsel üzerindeki 641231 YİBF nolu 

inşaatın denetimini üstlenen Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Egemen 
ERGUN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56216) tarafından, Ankara 6. İdare 
Mahkemesinin 2019/1225 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 30.10.2019 
tarihli ve E.2019/1225-K.2019/2192 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” 
hükmedildiğinden, 10.02.2019 tarihli ve 30682 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Egemen ERGUN 
hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin kuruluş ortaklığı ile ilgili olan kısmı 10.12.2019 tarihli 
ve 290045 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 10871/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
03.07.2019 tarihli ve 154274 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal 

edilen, Doğa HG Yapı Denetim Ltd. Şti. Proje ve Uygulama Denetçisi, Elektrik Mühendisi 
Fatime SUN DAĞLI (Denetçi No: 25775, Oda Sicil No: 35559) tarafından Bakanlığımız 
aleyhine açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 04.09.2019 tarihli ve E.2019/1438 sayılı 
kararı ile “yürütmenin durdurulması isteminin reddine” karar verilmiş ise de; davacının karara 
karşı itirazı Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 01.10.2019 tarihli ve Y.D. 
İtiraz No: 2019/765 sayılı kararı ile kabul edilerek, yürütmenin durdurulması isteminin reddine 
dair kararın kaldırılmasına ve “dava konusu işlemin, dava sonuna kadar ve teminat 
aranmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 07.07.2019 tarihli ve 
30824 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Fatime SUN DAĞLI hakkında tesis edilmiş olan idarî 
işlemin yürütülmesi 10.12.2019 tarihli ve 290314 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 10872/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
18.02.2019 tarihli ve 40448 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal edilen, 

Ata Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Hülya ÖĞÜT (Denetçi No: 
15286, Oda Sicil No: 36960) tarafından, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 2019/1270 esasına 
kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 19.11.2019 tarihli ve E.2019/1270-K.2019/2401 
sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 21.02.2019 tarihli ve 30693 
sayılı Resmî Gazete ilanı ile Hülya ÖĞÜT hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin denetçi 
belgesi iptali ile ilgili olan kısmı 09.12.2019 tarihli ve 289193 sayılı Makam Olur’u ile iptal 
edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 10873/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Siirt İli, Merkez İlçesi, 317 ada, 44 parsel üzerindeki 1157218 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen 3241 Ticaret Sicil No ile Siirt Ticaret Odasına kayıtlı 1072 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Naz Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Ankara 16. İdare 
Mahkemesinin 2019/299 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 20.09.2019 tarihli 
ve E.2019/299-K.2019/1665 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 
02.10.2018 tarihli ve 30553 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Naz Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında 
tesis edilmiş olan idarî işlem 10.12.2019 tarihli ve 290104 sayılı Makam Olur’u ile iptal 
edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 10874/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, 129 pafta, 1327 ada, 121 parsel üzerindeki 1147420 YİBF (A 

Blok) nolu inşaatın denetimini üstlenen Alfa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Erhan 
ÇİLOĞLU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 60192) tarafından Bakanlığımız 
aleyhine açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 19.06.2019 tarihli ve E.2018/921-
K.2019/1273 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 01.08.2017 
tarihli ve 30141 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Erhan ÇİLOĞLU hakkında tesis edilmiş olan idarî 
işlemin kuruluş ortaklığı ile ilgili olan kısmı 09.12.2019 tarihli ve 289169 sayılı Makam Olur’u 
ile iptal edilmiştir.    

İlgililere duyurulur. 10922/1/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Van İli, Edremit İlçesi, L50B07A pafta, 854 parsel üzerindeki 818683 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Köroğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin kuruluş ortağı Esra YILMAZ  (Elektrik 
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 59830) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan 
davada, “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması” yönünde verilen Ankara 16. 
İdare Mahkemesinin 02.10.2019 tarihli ve E.2019/1087 sayılı kararına karşı Bakanlığımızca 
yapılan itiraz neticesinde, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 06.11.2019 
tarihli ve YD İtiraz No: 2019/844 sayılı kararı ile itirazın kabulü ve “yürütmeyi durdurma 
kararının kaldırılmasına” hükmedildiğinden, 25.10.2019 tarih ve 30929 sayılı Resmî Gazete 
ilanı ile uygulanan "dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması" işleminin iptal edilerek, 
Esra YILMAZ hakkında uygulanan “yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir 
yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı 
denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması” işleminin, "Yürütmenin 
Durdurulması"  kararının uygulandığı andan itibaren geriye kalan 54 günlük kısmının 
uygulamaya konulması Bakanlık Makamından alınan 09.12.2019 tarih ve 289012 sayılı Makam 
Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 10922/2/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
26.04.2019 tarihli ve 98712 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile “denetçi belgesi iptal 

edilen”, Turay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin sorumlu denetim elemanı Durmuş AVCIOĞLU 
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20127, Oda Sicil No: 11012) tarafından 
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesi’nin 13.11.2019 tarihli ve 
E.2019/2001 sayılı kararı ile ”dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” 
hükmedildiğinden, 04.05.2019 tarihli ve 30764 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Durmuş 
AVCIOĞLU hakkında tesis edilmiş olan “denetçi belgesinin iptali”  işleminin yürütmesi 
09.12.2019 tarihli ve 289024 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.  

İlgililere duyurulur. 
 10922/3/1-1 



Sayfa : 168 RESMÎ GAZETE 14 Aralık 2019 – Sayı : 30978 

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 05.09.2019 tarihli ve 8822-18 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/39328 lisans sahibi “Kızıltoprak Mahallesi Aspendos Bulvarı No:43 Muratpaşa 
Antalya” adresinde mukim Alpbey Akaryakıt Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste 
29.06.2018 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 100.520,-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. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bahse konu kararda belirtilen toplam; 100.520,-TL 
tutarındaki idari para cezasının, 

1- 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve 5015 sayılı 
kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın 
tebliğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara 
Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait 
TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 

2- Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın   
tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare 
mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 

3- 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi 
Dairesine idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil 
işlemlerine başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil 
işlemlerini durdurmayacağı, 

4- Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde 
%25’lik indirimden yararlanılabileceği, 

5- Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme 
talebinde bulunulabileceği, 

Süresi içerisinde ödenmeyen 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. 

 10858/1/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 10/3/2019 tarihli ve 8870-39 sayılı kararı ile, 

910561332 vergi numaralı DAĞ/6663-3/37733 lisans sahibi Bağlıca Mahallesi 1095. Sokak 
Hilalpark Konutlatı Apt. No:5/1 Etimesgut/Ankara adresinde mukim Asmir Petrolcülük 
Anonim Şirketi hakkında 31.12.2018 tarihi/tarihleri için ulusal stok yükümlülüğünün yerine 
getirilmemesi fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 1.050.000,-TL 
tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı 
geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle 
Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 1.050.000,-TL tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde Maden ve Petrol İşleri Genel 
Müdürlüğü (MAPEG) tarafından bildirilen Halkbank Kocaeli Şubesi nezdinde açılan Türkiye 
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Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi’ne ait TR37 0001 2009 4430 0010 0050 07 numaralı hesaba 
yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası uyarınca Kararın tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare 
Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 
beşinci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu 
verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, söz konusu idari para 
cezasının dava açma süresi içinde yukarıda kaydedilen hesaba yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, süresi içinde 
ödenmeyen 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. 

 10858/2/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 17.10.2019 tarihli ve 8897-12 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/31313 lisans sahibi “Turan Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 213/A 
Sarayköy Denizli” adresinde mukim Ateşoğlu Hayvancılık Temizlik Hizmetleri Petrol 
Ürünleri Gıda Turizm Taşımacılık Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi tarafından işletilen 
tesiste 04.10.2018 tarihinde yapılan denetimde dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmali yapılması 
fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 125.000,-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. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bahse konu kararda belirtilen toplam; 125.000,-TL 
tutarındaki idari para cezasının, 

1- 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve 5015 sayılı 
kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın 
tebliğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara 
Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait 
TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 

2- Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın       
tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare 
mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 

3- 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi 
Dairesine idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil 
işlemlerine başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil 
işlemlerini durdurmayacağı, 

4- Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde 
%25’lik indirimden yararlanılabileceği, 

5- Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme 
talebinde bulunulabileceği, 

Süresi içerisinde ödenmeyen 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. 

 10858/3/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 10/3/2019 tarihli ve 8870-16 sayılı kararı ile, 

1780735665 vergi numaralı DAĞ/4413-4/32667 lisans sahibi Şeyhli Mahallesi Sanat Sokak No:2 
D:2  İstanbul adresinde mukim Biroil Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 
hakkında 1.01.2018 tarihi/tarihleri için ulusal stok yükümlülüğünün yerine getirilmemesi fiilinin 
tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 3.245.000,-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; 3.245.000,-TL tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde Maden ve Petrol İşleri Genel 
Müdürlüğü (MAPEG) tarafından bildirilen Halkbank Kocaeli Şubesi nezdinde açılan Türkiye 
Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi’ne ait TR37 0001 2009 4430 0010 0050 07 numaralı hesaba 
yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası uyarınca Kararın tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare 
Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 
beşinci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu 
verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, söz konusu idari para 
cezasının dava açma süresi içinde yukarıda kaydedilen hesaba yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, süresi içinde 
ödenmeyen 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. 

 10858/4/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 10/3/2019 tarihli ve 8870-44 sayılı kararı ile, 

6320449179 vergi numaralı DAĞ/5045-1/34311 lisans sahibi Fatih Sultan Mah. Poligon Cad. 
Buyaka 2 Sitesi B Blok Kule 3 No:8 Kat:9 Daire:58 Ümraniye İstanbul adresinde mukim 
Ekodizel Akaryakıt Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi hakkında 2018 tarihi/tarihleri için 
ulusal stok yükümlülüğünün yerine getirilmemesi fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu 
kişi hakkında toplam 1.023.500,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 
Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen 
ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 1.023.500,-TL tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde Maden ve Petrol İşleri Genel 
Müdürlüğü (MAPEG) tarafından bildirilen Halkbank Kocaeli Şubesi nezdinde açılan Türkiye 
Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi’ne ait TR37 0001 2009 4430 0010 0050 07 numaralı hesaba 
yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası uyarınca Kararın tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare 
Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 
beşinci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu 
verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, söz konusu idari para 
cezasının dava açma süresi içinde yukarıda kaydedilen hesaba yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, süresi içinde 
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ödenmeyen 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. 

  10858/5/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Çamlık Mah. İkbal Cad. Dinç Sok. Muyar Plaza No:4 D:43 Ümraniye/İstanbul adresinde 

14.07.2015 ve DAĞ/5692-1/35798 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Eksen 
Petrolcülük Dağıtım Anonim Şirketi’nin, 18.04.2018 tarihinde bayisinin otomasyon sisteminin 
doğru ve tutarlı veriler içermemesi ve bayide tespit edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi 
ile ilgili 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 Eksen Petrolcülük 
Dağıtım Anonim Şirketi nezdinde 27.09.2019 tarihli ve 43223 sayılı Başkanlık Oluru 
kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 11.10.2019 tarihli ve 981 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Barbaros Mah. Ak Zambak Sok. Uphıll Court 1a Kapı No:3 Daire No:108 Ataşehir / 
İstanbul adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz 
konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu 
Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, 
aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 10858/6/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Çamlık Mah. İkbal Cad. Dinç Sok. Muyar Plaza No:4 D:43 Ümraniye/İstanbul adresinde 

14.07.2015 ve DAĞ/5692-1/35798 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Eksen 
Petrolcülük Dağıtım Anonim Şirketi’nin, 05.10.2017 tarihinde bayisinin otomasyon sisteminin 
doğru ve tutarlı veriler içermemesi ve bayide tespit edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi 
ile ilgili 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 Eksen Petrolcülük 
Dağıtım Anonim Şirketi nezdinde 27.09.2019 tarihli ve 43266 sayılı Başkanlık Oluru 
kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 16.10.2019 tarihli ve 984 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Barbaros Mah. Ak Zambak Sok. Uphıll Court 1a Kapı No:3 Daire No:108 Ataşehir / 
İstanbul adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz 
konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu 
Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, 
aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 10858/7/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 24.10.2019 tarihli ve 8908-9 sayılı kararı ile, 

MYĞ/2901-3/28663 lisans sahibi “Horozluhan Mah/Semt Çarman Sk. /18 Selçuklu Konya” 
adresinde mukim Hira Madeni Yağ Ambalaj Kimya Nakliye İnşaat Sanayi Ticaret Limited 
Şirketi tarafından işletilen tesiste 01.08.2017 tarihinde yapılan denetimde kapasite raporunda yer 
almayan ürünleri üretmek ve/veya kapasite raporunda yer almayan ürünleri üretimde kullanmak 
suretiyle lisansının verdiği haklar dışında faaliyette bulunması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, 
bahse konu kişi hakkında toplam 439.075,-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. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bahse konu kararda belirtilen toplam; 439.075,-TL 
tutarındaki idari para cezasının, 

1- 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve 5015 sayılı 
kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın 
tebliğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara 
Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait 
TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 

2- Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın       
tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare 
mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 

3- 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi 
Dairesine idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil 
işlemlerine başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil 
işlemlerini durdurmayacağı, 

4- Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde 
%25’lik indirimden yararlanılabileceği, 

5- Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme 
talebinde bulunulabileceği, 

Süresi içerisinde ödenmeyen 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. 

 10858/8/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Ilgaz Kurşunlu Karayolu 14. Km. Bölören Köyü Kol Mevkii Ilgaz / Çankırı adresinde 

03.10.2016 ve BAY/939-82/37424 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren İdris Petrol 
Ürünleri Nakliyat İnşaat Gıda Turizm Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, 
09.07.2018 tarihinde kurulu otomasyon sistemine yansımayan akaryakıt satışı veya dolumu 
yapılması ile ilgili 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 
İdris Petrol Ürünleri Nakliyat İnşaat Gıda Turizm Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi 
nezdinde 05.08.2019 tarihli ve 36395 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma 
açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 27.08.2019 tarihli ve 831 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Ziya Gökalp Mahallesi Edip Solmaz Bulvarı Yılmazlar Center Dış Kapı No:2 Daire 
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No:709 Merkez/Batman adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu 
kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi 
Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki 
Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın 
dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 10858/9/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 10/3/2019 tarihli ve 8870-76 sayılı kararı ile, 

6070365036 vergi numaralı DAĞ/4866-2/33818 lisans sahibi Haraççı Mahallesi Bayrak Caddesi 
No:2/a Arnavutköy İstanbul adresinde mukim Kzmoil Akaryakıt Dağıtım Pazarlama İç Ve Dış 
Ticaret Anonim Şirketi hakkında 28.02.2018 tarihi/tarihleri için ulusal stok yükümlülüğünün 
yerine getirilmemesi fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 462.000,-
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; 462.000,-TL tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde Maden ve Petrol İşleri Genel 
Müdürlüğü (MAPEG) tarafından bildirilen Halkbank Kocaeli Şubesi nezdinde açılan Türkiye 
Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi’ne ait TR37 0001 2009 4430 0010 0050 07 numaralı hesaba 
yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası uyarınca Kararın tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare 
Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 
beşinci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu 
verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, söz konusu idari para 
cezasının dava açma süresi içinde yukarıda kaydedilen hesaba yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, süresi içinde 
ödenmeyen 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. 

 10858/10/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 10/3/2019 tarihli ve 8870-48 sayılı kararı ile, 

6210454181 vergi numaralı DAĞ/4385-5/32550 lisans sahibi Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı 36 
Ada Ata 2/3 Blok Kat:3 Daire:31 Ataşehir/İstanbul adresinde mukim Mimag Petrol Akaryakıt 
Dağıtım Ve Depolama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi hakkında 01.01.2018-31.12.2018 
tarihi/tarihleri için ulusal stok yükümlülüğünün yerine getirilmemesi fiilinin tespit edilmesi 
nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 393.250,-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; 393.250,-TL tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde Maden ve Petrol İşleri Genel 
Müdürlüğü (MAPEG) tarafından bildirilen Halkbank Kocaeli Şubesi nezdinde açılan Türkiye 
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Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi’ne ait TR37 0001 2009 4430 0010 0050 07 numaralı hesaba 
yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası uyarınca Kararın tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare 
Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 
beşinci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu 
verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, söz konusu idari para 
cezasının dava açma süresi içinde yukarıda kaydedilen hesaba yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, süresi içinde 
ödenmeyen 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. 10858/11/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 10/3/2019 tarihli ve 8870-46 sayılı kararı ile, 

6310642266 vergi numaralı DAĞ/4637-3/33304 lisans sahibi Güney Mah. Kahraman Sk. No:12/4 
Körfez Kocaeli adresinde mukim Nafta Akaryakıt Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 
hakkında 2018 tarihi/tarihleri için ulusal stok yükümlülüğünün yerine getirilmemesi fiilinin tespit 
edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 81.250,-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; 81.250,-TL tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde Maden ve Petrol İşleri Genel 
Müdürlüğü (MAPEG) tarafından bildirilen Halkbank Kocaeli Şubesi nezdinde açılan Türkiye 
Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi’ne ait TR37 0001 2009 4430 0010 0050 07 numaralı hesaba 
yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası uyarınca Kararın tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare 
Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 
beşinci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu 
verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, söz konusu idari para 
cezasının dava açma süresi içinde yukarıda kaydedilen hesaba yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, süresi içinde 
ödenmeyen 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. 10858/12/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Antalya-Ankara Yolu 8. Km.çobansaray Köyü Mahallesi Dinar/Afyonkarahisar adresinde 

15.07.2013 ve BAY/939-82/32916 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Öz Cemre 
Akaryakıt Nakliyat İnşaat Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, 18.04.2018 tarihinde 
kurulu otomasyon sistemine yansımayan akaryakıt satışı veya dolumu yapılması ile ilgili 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 Öz Cemre Akaryakıt 
Nakliyat İnşaat Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi nezdinde 27.09.2019 tarihli ve 43223 sayılı 
Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 
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Soruşturma sonucu düzenlenen 11.10.2019 tarihli ve 980 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Çobansaray Köyü Ümmü Soytürk Apt. No:222/1 Dinar / Afyonkarahisar adresine 
gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma 
yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 
06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi 
içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat 
Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 10858/13/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 10/3/2019 tarihli ve 8870-29 sayılı kararı ile, 

7290530111 vergi numaralı DAĞ/4286-2/32224 lisans sahibi Abdurrahmangazi Mah. Fatih 
Bulvarı Karasu İş Merkezi No:77 Kat:5 D:9 Sultanbeyli/İstanbul adresinde mukim Petsa 
Petrolcülük Anonim Şirketi hakkında 12.10.2018 tarihi/tarihleri için ulusal stok 
yükümlülüğünün yerine getirilmemesi fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında 
toplam 517.750,-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; 517.750,-TL tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde Maden ve Petrol İşleri Genel 
Müdürlüğü (MAPEG) tarafından bildirilen Halkbank Kocaeli Şubesi nezdinde açılan Türkiye 
Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi’ne ait TR37 0001 2009 4430 0010 0050 07 numaralı hesaba 
yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası uyarınca Kararın tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare 
Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 
beşinci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu 
verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, söz konusu idari para 
cezasının dava açma süresi içinde yukarıda kaydedilen hesaba yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, süresi içinde 
ödenmeyen 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. 

 10858/14/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Hafıziye Mahallesi No:13 Bölge Trafik Yanı Başkale-Van” adresinde mukim LPG-

BAY/941-54/14934 lisans numaralı Ramazan Karaman tarafından işletilen tesiste LPG 
dolumu/ikmali yapılan bir tesiste çalışan ve ilgili SGK hizmet döküm listesinde yer alan kişilerin 
tamamının LPG Yetkili İşletme Personeli Sertifikası olmaması 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 10.09.2019 tarihli 
ve 40446 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış  11.09.2019 tarihli 
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ve 851 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. 

 10858/15/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 17.10.2019 tarihli ve 8897-8 sayılı Kararı ile; 

İTS/KGT/61041 numaralı İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Şerafettin Olgun 
(19511737824-6410026309) tarafından işlenen dağıtım Şirketinin yazı ile istediği bilgi ve 
belgelerin sunulmaması fiiline yönelik yapılan değerlendirme neticesinde, kişi hakkında bundan 
böyle ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmesi hususunda ihtarda bulunulmasına ve 
yürütülen soruşturmanın sonlandırılmasına karar verilmiştir. Ancak söz konusu Kurul Kararı, 
tebliğ edilmek üzere kişinin bilinen/tespit edilen adresine gönderilmesine rağmen ilgili kişiye 
tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı, ayrıca 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 10 uncu 
maddesi uyarınca söz konusu Karar aleyhine tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde yetkili 
idare mahkemesinde dava açma hakkının bulunduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu 
uyarınca ilanen tebliğ olunur. 10858/16/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Konya Yolu 55. Km. Cimşit Gölbaşı / Ankara adresinde 22.01.2013 ve BAY/939-

82/32038 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Tamoil Petrol Ürünleri Sanayi İç 
Ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin, 04.09.2018 tarihinde 1-Yeterli şart ve seviyede ulusal 
marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali ile akaryakıtın tağşiş 
edilmesi 2-Akaryakıt istasyonunda gizli sabit/seyyar tank, düzenek, ekipman bulundurma 3-
Kurulu otomasyon sistemine yansımayan akaryakıt satışı veya dolumu yapılması ile ilgili 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 Tamoil Petrol Ürünleri 
Sanayi İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi nezdinde 18.09.2019 tarihli ve 41691 sayılı Başkanlık 
Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 26.09.2019 tarihli ve 955 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Yazıçayır Köyü Makas Mevkii No:3 Kulu / Konya adresine gönderilmesine rağmen 
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ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün 
içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 
Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi 
içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat 
Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 10858/17/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Karabük Yolu Üzeri 23. Km. Gerede Bolu adresinde 19.10.2009 ve BAY/939-82/26684 

sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Yeşilgöz Petrol Madeni Yağ Kimyevi Madde 
Gıda İnşaat Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 08.02.2011 tarihinde yeterli şart 
ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmek 
ile ilgili 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 Yeşilgöz Petrol 
Madeni Yağ Kimyevi Madde Gıda İnşaat Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 
24.10.2019 tarihli ve 47412 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına 
karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 31.10.2019 tarihli ve 1017 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Karabük Yolu Üzeri 23. Km. Gerede Bolu adresine gönderilmesine rağmen ilgili 
şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün 
içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 
Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi 
içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat 
Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 10858/18/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Gerede/Bolu adresinde 19.10.2009 ve BAY/939-82/26684 sayılı bayilik lisansı 

kapsamında faaliyet gösteren Yeşilgöz Petrol Madeni Yağ Kimyevi Madde Gıda İnşaat 
Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 08.02.2011 tarihinde akaryakıt istasyonunda 
gizli sabit/seyyar tank, düzenek, ekipman bulundurma ile ilgili 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 Yeşilgöz Petrol Madeni Yağ Kimyevi Madde 
Gıda İnşaat Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 24.10.2019 tarihli ve 47412 
sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 31.10.2019 tarihli ve 1018 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Gerede / Bolu adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu 
kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi 
Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki 
Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın 
dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 10858/19/1-1 
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