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YÖNETMELİKLER

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

KILAVUZLUK VE RÖMORKÖRCÜLÜK HİZMETLERİ

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye’nin deniz yetki alanlarında, Türk Boğazları

Bölgesinde, kanallarda ve iç sularda, Bakanlığın asli görevi olan seyir emniyeti ile can, mal,

deniz ve çevre güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olmak maksadıyla gemilere seyir ve ma-

nevra yardımı yapmak üzere verilen kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerine ilişkin usul ve

esaslar ile bu hizmetleri vereceklerin sahip olması gereken vasıfları belirlemek ve gerekli yet-

kilendirme ve denetimleri yapmak amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Türkiye’nin deniz yetki alanlarında, Türk

Boğazları Bölgesinde, kanallarda ve iç sularda kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerine iliş-

kin usul ve esasları kapsar.

(2) Askeri gemiler ve askeri tesisler bu Yönetmelik kapsamı dışındadır. Ancak yabancı

bayraklı askeri gemilerin askeri olmayan kıyı tesislerine giriş ve çıkışları bu Yönetmelik kap-

samındadır.

(3) Türk Boğazlarını kullanan gemilere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti

Genel Müdürlüğü tarafından verilen kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri bu Yönetmelik

kapsamı dışındadır.
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(4) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından işletilmekte olan kıyı tesisleri ile özelleştirme

sonucu işletme/imtiyaz hakkı elde etmiş olan kuruluşlar tarafından işletilmekte olan kıyı tesis-

lerine verilen kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri bu Yönetmelik kapsamı dışında olup

İdarenin kontrol ve denetimine bağlı olarak verilmeye devam edecektir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin

479 uncu ve 490 ıncı maddeleri, 14/4/1341 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanunu, 19/4/1926

tarihli ve 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Karasuları

Dahilinde İcrayı San'at ve Ticaret Hakkında Kanunun ilgili hükümlerine dayanılarak hazırlan-

mıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Ulaştırma ve Altyapı Bakanını,

b) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,

c) Faaliyet lisansı: Kılavuzluk ve/veya römorkörcülük hizmetlerini bu Yönetmelik kap-

samında İdare adına vermek isteyen ve bu Yönetmelikte belirtilen şartları sağlayan kuruluşlara

İdarece verilen kılavuzluk faaliyet lisansı veya römorkörcülük faaliyet lisansı şeklindeki ye-

terlik belgesini,

ç) Faaliyet Lisansı Komisyonu: Faaliyet lisansı vermek üzere İdare bünyesinde oluştu-

rulan Komisyonu,

d) Gemi: Adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun denizde kürekten başka

aletle seyredebilen her tekneyi,

e) Hizmet İzin Belgesi: İdare tarafından belirlenmiş bir hizmet sahasında İdare adına

kılavuzluk ve/veya römorkörcülük hizmetlerini vermek isteyen ve bu Yönetmelikte belirtilen

şartları sağlayan kuruluşlara İdarece verilen Kılavuzluk Hizmet İzin Belgesi veya Römorkör-

cülük Hizmet İzin Belgesi adı altında verilen belgeyi,

f) Hizmet İzin Komisyonu: Hizmet izni vermek üzere Bakanlık bünyesinde oluşturulan

Komisyonu,

g) Hizmet sahası: Sınırları ve hizmet koşulları İdare tarafından belirlenen ve kılavuzluk

ve/veya römorkörcülük hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiş teşkilatların hizmet verecekleri

sahayı/tesisi,

ğ) İdare: Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünü,

h) Kılavuz kaptan: 10/2/2018 tarihli ve 30328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ge-

miadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinde belirtilen kılavuz kaptan yeterlik belgesine

sahip olarak, gemi kaptanına, yetkili kılavuz kaptan belgesi ile yetkilendirildiği alan dâhilinde

geminin seyir ve manevrasına yönelik konularda danışmanlık yapan ve gemi kaptanının so-

rumluluğu esas olmak üzere hizmetleri seyir ve manevra ile sınırlı olarak gemiye kılavuzluk

eden kişiyi,

ı) Kılavuzluk/römorkörcülük teşkilatı: İdarece tanımlanmış bir hizmet sahası içerisinde,

sahip olduğu faaliyet lisansıyla kılavuzluk ve/veya römorkörcülük hizmeti vermek üzere İda-

reden Kılavuzluk/Römorkörcülük Teşkilatı Hizmet İzin Belgesi almış kuruluşları,
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i) Kıyı tesisi: 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında kıyılarda dol-

durma ve kurutma yoluyla kazanılan alanlar üzerinde yapılabilen liman, kruvaziyer liman, yat

limanı, yolcu terminali, rıhtım, iskele, yanaşma yeri, akaryakıt veya sıvılaştırılmış gaz boru

hattı şamandırası veya platformu, şamandıralı tesisler, balık çiftlikleri, balıkçı barınakları, gemi

geri dönüşüm tesisi, tersane, tekne imal ve çekek yeri gibi tesisler ile bunlara bitişik diğer daimi

tesisleri, deniz ulaşımına yönelik diğer alt veya üst yapı tesisleri ile duba, fener, mahmuz, kıyı

perdeleri deşarj hattı, deniz altı kabloları ile açık deniz platformları ve benzeri yapıları,

j) Liman başkanlığı: Bakanlık liman başkanlıklarını,

k) P&I sigortası: Bir geminin donatanı, kiracısı veya işleteni olarak üçüncü kişilere

karşı olan sorumluluklar ve yapılmak zorunda kalınan masraflara ilişkin muafiyetli veya mua-

fiyetsiz koruma ve tazmin sigortasını veya diğer geçerli sigorta biçimleri ve benzer koruma

şartları sunan mali güvenceyi,

l) Römorkör: Gemilerin yanaştırma, kaldırma, demirleme, demir alma, döndürme ma-

nevralarında, cer hizmetlerinde ve gemilere refakat etme amacıyla kullanılan manevra kabili-

yetleri, itme-çekme kuvvetleri ve diğer teknik özellikleri İdarece onaylanmış deniz aracını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Faaliyet Lisansı ve Hizmet İzni Verilmesine İlişkin Temel Usul ve Esaslar

Faaliyet lisansı verilmesine ilişkin temel usul ve esaslar

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında İdare tarafından belirlenen hizmet saha-

larında kılavuzluk ve/veya römorkörcülük hizmeti verecek kuruluşların Hizmet İzin Belgesi

başvurusunda bulunabilmek amacıyla İdareden faaliyet lisansı alması şarttır.

(2) İdare, bu Yönetmelik kapsamında kılavuzluk ve/veya römorkörcülük hizmeti ver-

mek isteyen her bir kuruluşa, bu Yönetmelikte belirtilen teknik, mali ve idari yeterlikleri sağ-

lamaları kaydıyla, verebileceği hizmetin sınırlarını tanımlayan A, B ve C sınıfı faaliyet lisansı

verir.

(3) İdare A, B ve C sınıfı hizmet sahalarını belirler ve bu Yönetmeliğin yayımlanmasını

müteakip 15 gün içerisinde bu hizmet sahalarını ilan eder. Bu sahalardaki kılavuzluk ve/veya

römorkörcülük hizmetleri yine A, B ve C sınıfı faaliyet lisansına sahip olup İdare tarafından

belirlenen ilave şartları da sağlayan hizmet izni ile yetkilendirilmiş teşkilatlar tarafından verilir.

(4) A sınıfı faaliyet lisansına sahip kuruluşlar bütün hizmet sahalarında, B sınıfı faaliyet

lisansına sahip kuruluşlar B ve C hizmet sahalarında, C sınıfı faaliyet lisansına sahip kuruluşlar

ise yalnız C hizmet sahalarında hizmet verebilirler.

(5) İdare gerekli gördüğü hal ve zamanlarda; kamu yararı ile seyir emniyeti, can, mal,

deniz ve çevre güvenliği hususlarını göz önünde bulundurmak suretiyle hizmet sahalarında

birleştirmeler veya değişiklikler yapabilir. İdare yapılan değişikliklere bağlı olarak faaliyet li-

sansı düzeyini değiştirebilir, yeni faaliyet lisansı düzeyine göre bu Yönetmelik hükümleri kap-

samında yetkilendirme yapabilir.
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Hizmet izni verilmesine ilişkin temel usul ve esaslar

MADDE 6 – (1) İdare, herhangi bir bölgesel hizmet sahasında seyir emniyeti ile can,

mal, deniz ve çevre güvenliği esasına dayalı olarak tek bir kılavuzluk kuruluşuna hizmet izni

verir. Hizmet izni verilecek olan kuruluş belirlenirken;

a) Hizmet sahasının coğrafi, ekonomik, stratejik ve güvenlik özellikleri,

b) Kıyı tesislerinin nitelikleri ile imar planı durumu,

c) Kamu yararı,

ç) Hizmet izni talebinde bulunan kuruluşun personel, ekipman ve mali yeterlikleri,

d) Başvuru yapılan hizmet sahasının kılavuz kaptan yeterlik belgesine sahip istihdam

edilmiş kılavuz kaptanların asgari sayısı (A sınıfı hizmet izni için 24, B sınıfı hizmet izni için

8 ve C sınıfı hizmet izni için 2) ile bölgesel ve kurumsal hizmet tecrübeleri gibi teknik unsurlar,

birlikte değerlendirilerek teşkilat seçimi yapılır.

(2) İdare, herhangi bir hizmet sahasında seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre gü-

venliği esasına dayalı olarak; A hizmet sahaları için en fazla 3 (üç), B hizmet sahaları için en

fazla 2 (iki) ve C hizmet sahaları için 1 (bir) römorkörcülük kuruluşuna hizmet izni verir. Hiz-

met izni verilecek olan kuruluş belirlenirken;

a) Hizmet sahasının coğrafi, ekonomik, stratejik ve güvenlik özellikleri,

b) Kıyı tesislerinin nitelikleri ile imar planı durumu,

c) Kamu yararı,

ç) Hizmet izni talebinde bulunan kuruluşun personel, ekipman ve mali yeterlikleri,

d) İdareye sunulan römorkör sayısı, güçleri ve nitelikleri gibi teknik unsurlar,

birlikte değerlendirilerek teşkilat seçimi yapılır.

(3) Bir kuruluşun hizmet izni alarak göreve başladığı hizmet sahası içerisinde sonradan

kurulan kıyı tesisine yönelik kılavuzluk ve/veya römorkörcülük hizmetleri, İdareden onay alın-

ması kaydıyla bu hizmet sahasında yetkilendirilmiş teşkilat tarafından verilir. Özel güvenlik

bölgeleri ile stratejik önem arz eden kıyı tesislerine yönelik olarak İdare farklı bir düzenleme

yapabilir.

(4) İdarece belirlenmiş bir hizmet sahası içerisinde bulunan bir kıyı tesisine, kazanılmış

hakkı çerçevesinde ve İdarece belirlenen şartları da sağlamak kaydıyla verilecek kılavuzluk

ve/veya römorkörcülük hizmeti yetkisi sadece bu kıyı tesisi için geçerli olup başka hizmet sa-

halarına yönelik hak oluşturmaz. Kendi tesisine komşu bir hizmet sahasına/kıyı tesislerine yö-

nelik düzenleme İdarece yapılır.

(5) İdare, herhangi bir hizmet sahasında, kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerine yö-

nelik talep olmaması, yetkilendirilen bir teşkilatın hizmetinin beklenmedik bir şekilde sona er-

mesi, hizmet izninin iptal edilmesi veya mücbir sebep olarak kabul edilebilecek doğal afet, sa-

vaş, kısmi veya genel seferberlik ilanı, genel salgın hastalık, kanuni grev, lokavt, terör eylem-

leri, sabotaj gibi hallerin ortaya çıkması durumunda; bu hizmet sahasında gemilere verilecek

kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinin aksamaması amacıyla, bu Yönetmelikte belirtilen

faaliyet lisansı şartlarını sağlayan kuruluşlar arasından resen veya doğrudan görevlendirme ya-

pabilir. Bu görevlendirme, İdarece uygun görülen süre sonunda iptal edilebilir ve ilgili hizmet

sağlayıcı kuruluş için herhangi bir kazanılmış hak oluşturmaz.
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(6) Bu Yönetmeliğin yayımlanmasından önce, İdare tarafından hizmet izni verilmiş

hizmet sahalarında, bu Yönetmelik kapsamında kılavuzluk ve/veya römorkörcülük teşkilatı

yetkilendirilinceye kadar, mevcut teşkilat hizmet vermeye devam eder.

(7) Esas işi liman işletmeciliği olmayan ve endüstriyel faaliyetlerini 1/1000 ölçekli aynı

uygulama imar planı onama sınırlarının bütünlüğü içinde yürüten veya kümelenmiş bitişik bir

sahada yer alan tersane veya gemi geri dönüşüm tesislerine yönelik kılavuzluk ve/veya römor-

körcülük hizmetleri, bu işletmecilerin sahip olduğu bir kuruluş tarafından yapılabilir. Bahse

konu kuruluşun ortaklarının en az %60’ı tesis işletmecileri, tesis işletmecilerinin ortakları veya

birinci derece yakınlarından oluşmalıdır. Bu koşulları ve İdare tarafından belirlenecek kriterleri

sağlayan kuruluşlar, talep etmeleri halinde, işin kendine has teknik özellikleri göz önünde bu-

lundurularak İdare tarafından yetkilendirilebilir. Bu şekilde yetkilendirilmiş teşkilatlar farklı

bir hizmet sahasına yönelik hizmet izin başvurusunda bulunamazlar. Ancak bu fıkrada belirtilen

teşkilatlar, aynı liman başkanlığı idari sorumluluk sahası içerisinde bulunan ve tesis bütünlü-

ğüne bitişik veya çok yakın bir kıyı tesisine yönelik olarak İdare tarafından gerekli görülmesi

halinde yetkilendirilebilir. Bu fıkra hükmüne uygun olarak kurulmuş teşkilatlar 11 inci mad-

denin ikinci fıkrası hükmünden muaftır.

(8) Bir teşkilatın yetkili olduğu hizmet sahası dışında yeni bir kıyı tesisi işletmeye açıl-

dığında, uygun faaliyet lisansına sahip olması şartıyla o kıyı tesisinin talebi hizmet izni için

öncelikli olarak değerlendirilir. Kıyı tesisi işleticisinin kendi tesisine yönelik hizmet izni talebi

olmaması durumunda, İdare uygun faaliyet lisansına sahip bir kuruluşu bu hizmet sahasında

teşkilat olarak görevlendirir.

(9) Kamu kurum ve kuruluşları ile özelleştirme sonucu işletme/imtiyaz hakkı olan ku-

ruluşlar, yatırım yapmayarak kendilerinin fiilen hizmet vermemesi ve/veya vermek istememesi

durumunda, uygun faaliyet lisansına sahip bir kuruluştan, önceden İdareden onay alınması kay-

dıyla hizmet alımı yapabilirler.

(10) Bir teşkilat, sahip olduğu faaliyet lisansında en fazla iki bölgesel hizmet sahasında,

toplamda ise en fazla üç bölgesel hizmet sahasında yetkilendirilebilir. Hizmet izni yetkilendir-

mesi, başvuru tarihi itibarıyla her bir bölgesel hizmet sahası için asgari faaliyet lisansı kriter-

lerinin ayrıca karşılanması gerekir. İdarece yapılacak resen görevlendirmeler bu madde hükmü

kapsamına girmez.

Faaliyet lisansı başvurusu ve teşkilat yapısı

MADDE 7 – (1) Faaliyet lisansı başvurusunda bulunabilmesi için;

a) Özel kuruluşların 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca ku-

rulan sermaye şirketlerinden olması gerekir.

b) Özel kuruluşların ana sözleşmelerinde kılavuzluk ve/veya römorkörcülük faaliyetleri

ile iştigal edeceklerinin belirtilmesi gerekir.

c) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önce, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özel-

leştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde özelleştirme işlemleri gerçekleşen li-

manlara yönelik işletme hakkı devir sözleşmelerinde, kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetle-

rinin liman işletme hakkını devralan kuruluşça yerine getirileceği belirtilmiş olması gerekir.
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ç) Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinde çalışan tüm personelin Türk vatandaşı

olması, fiilen ve hukuken teşkilat bünyesinde çalışması, teşkilatın bordrolu personeli olması,

bu durumun sosyal güvenlik kayıtları ve diğer belgelerle ortaya konulabilmesi mecburidir.

d) Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinde kullanılacak her türlü deniz aracı kuru-

luşun mülkiyetine esas bu Yönetmeliğin ilgili maddesindeki koşullarına uygun olacaktır.

e) Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinde kullanılacak her türlü deniz aracının,

6102 sayılı Kanunda belirtilmiş olan Türk gemisi olarak sayılma şartlarını ve kuruluşun 815

sayılı Kanunun gereklerini karşılaması zorunludur.

(2) Faaliyet lisansı almak için İdareye başvuruda bulunan kuruluşlar, başvurularında

aşağıdaki belgeleri sunarlar:

a) Kullanılacak araç, gereç ve teçhizatın listesi ile temin edilme şekillerine ilişkin bel-

geleri.

b) Kuruluşun veya ortaklarının ticari faaliyetlerinden dolayı Devlete vergi veya sigorta

prim borcunun olmadığını gösteren belgeler.

c) Kuruluşu temsil ve ilzam yetkisine sahip şahısların isim listesi ve imza sirküleri.

ç) İdare tarafından yetkilendirilmiş klas kuruluşlarınca römorkörlere yönelik olarak dü-

zenlenmiş klas sertifikaları ve yine bu kuruluşlar tarafından son beş sene içerisinde düzenlenmiş

olan çekme gücü sertifikaları.

d) Kılavuz kaptanların yeterlik belgeleri.

(3) Faaliyet lisansı almak için başvuran kuruluşun İdareye sunmuş olduğu asgari teknik

şartların tespitine yönelik olarak, İdare tarafından yerinde denetim ve incelemede bulunularak

uygunluk raporu düzenlenmesi gereklidir. Başvurusuna yönelik asgari şartları sağladığı tespit

edilen kuruluşa, Faaliyet Lisansı Komisyonu kararına uygun olarak İdarece faaliyet lisansı dü-

zenlenir.

Faaliyet lisansı sınıfları ve yeterlik şartları

MADDE 8 – (1) Faaliyet lisans belgeleri, A, B ve C sınıfı olmak üzere üçe ayrılır.

(2) Faaliyet lisansı belgelerinden herhangi birini alabilmek için İdare tarafından bu Yö-

netmelikte her bir sınıf için belirlenen mali, teknik ve idari yeterlik şartlarının sağlanması ve

belgelendirilmesi gereklidir.

(3) Kılavuzluk teknik ve idari yeterlik şartları aşağıdaki gibidir:

a) A sınıfı kılavuzluk faaliyet lisansı için;

1) Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinde belirtilen kılavuz kaptan ye-

terlik belgesine sahip en az 24 kılavuz kaptan istihdam edilir.

2) GMDSS-ROC ehliyetine sahip, gözcülük ve haberleşme amacıyla en az 3 vardiya

personeli istihdam edilir.

3) Gemilere kılavuz kaptan verme-almaya uygun özelliklerde en az 2 kılavuz botunun

kuruluş mülkiyetinde olması zorunludur. Kılavuz botları en az 10 metre boyunda olur ve en az

18 knot hız yapar.

b) B sınıfı kılavuzluk faaliyet lisansı için;

1) Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinde belirtilen kılavuz kaptan ye-

terlik belgesine sahip en az 8 kılavuz kaptan istihdam edilir.
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2) GMDSS-ROC ehliyetine sahip, gözcülük ve haberleşme amacıyla en az 2 vardiya

personeli istihdam edilir.

3) Gemilere kılavuz kaptan verme-almaya uygun özelliklerde en az 1 kılavuz botunun

kuruluş mülkiyetinde olması zorunludur. Kılavuz botları en az 10 metre boyunda olur ve en az

18 knot hız yapar.

c) C sınıfı kılavuzluk faaliyet lisansı için;

1) Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinde belirtilen kılavuz kaptan ye-

terlik belgesine sahip en az 2 kılavuz kaptan istihdam edilir.

2) Gemilere kılavuz kaptan verme-almaya uygun özelliklerde en az 1 kılavuz botunu

mülkiyetinde bulundurmak veya 5 yıldan az olmamak kaydıyla kira sözleşmesiyle temin etmiş

olmak zorunludur. Kılavuz botu İdarenin uygun ve yeterli gördüğü boy, hız ve diğer özelliklerde

olur.

(4) Römorkörcülük teknik ve idari yeterlik şartları aşağıdaki gibidir:

a) A sınıfı römorkörcülük faaliyet lisansı için;

1) Bir tanesi asgari 60 ton çekme gücünde, 2 tanesi asgari 45 ton çekme gücünde, di-

ğerleri de asgari 30 ton çekme gücünde olmak üzere en az 6 römorkör bulunması zorunludur.

2) Römorkörlerin en az 4’ü kuruluşun mülkiyetinde olur. Mülkiyette olmayan diğer rö-

morkörler 5 yıldan az olmamak suretiyle uzun vadeli kira sözleşmesi ile temin edilir.

b) B sınıfı römorkörcülük faaliyet lisansı için;

1) Her biri asgari 30 ton çekme gücünde olmak üzere en az 2 römorkör bulunması zo-

runludur.

2) Römorkörlerin en az biri teşkilatın mülkiyetinde olmak zorundadır. Mülkiyette ol-

mayan en az bir römorkör 5 yıldan az olmamak suretiyle uzun vadeli kira sözleşmesi ile temin

edilir.

c) C sınıfı römorkörcülük faaliyet lisansı için;

1) En az 1 adet asgari 30 ton veya 2 adet her biri en az 16 ton çekme kuvvetinde rö-

morkör bulunması zorunludur.

2) Römorkör/römorkörler teşkilatın mülkiyetinde olur veya beş yıldan az olmamak kay-

dıyla kira sözleşmesiyle temin edilir.

ç) A, B ve C sınıfı römorkör faaliyet lisansı için römorkörlere yönelik tekne ve makine

sigortası ile birlikte İdarece kabul edilen P&I sigortasına sahip olduğunun belgelenmesi zo-

runludur.

d) A ve B sınıfı römorkör faaliyet lisansı için römorkörlerin en az yarısı, azimut kıçtan

tahrikli, siklon pervaneli traktör tip, azimut pervaneli traktör tip olmalıdır veya İdarenin uygun

göreceği benzer sistemler ile donatılmış ve yüksek manevra kabiliyetine sahip olmalıdır.

e) A ve B sınıfı römorkör faaliyet lisansı için römorkörlerin sahip olduğu yangın sön-

dürme sisteminin sınıfı, İdare tarafından yetkilendirilmiş klas kuruluşlarınca düzenlenmiş klas

sertifikasında belirtilir. C sınıfı römorkör faaliyet lisansı için römorkörün yangın söndürme sis-

teminin mevcut ve çalışır durumda olduğu klas kuruluşunca belgelenir.
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f) Bu Yönetmelik kapsamında verilecek hizmetlere yönelik olarak, bu Yönetmeliğin

yayımı tarihinden sonra ilk defa kullanılacak olan römorkörlerin Türkiye’de inşa edilmesi zo-

runludur.

g) İdarenin değerlendirmesi esas olmak üzere, römorkörlerin işletmecilik süreci içeri-

sinde çekme kuvvetinde yaşanabilecek azami %10 değerinde güç kaybı kabul edilebilir.

(5) Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri mali, teknik ve idari yeterlik şartlarına dair

ortak hükümler aşağıdaki gibidir:

a) A ve B sınıfı kılavuzluk ve römorkörcülük faaliyet lisansı için kuruluşlar ISO 9001

kalite yönetim sistemine sahip olur.

b) Kuruluş, A sınıfı kılavuzluk faaliyet lisansı için asgari 5 (beş) milyon TL, A sınıfı

römorkörcülük faaliyet lisansı için asgari 30 (otuz) milyon TL tutarında; B sınıfı kılavuzluk

faaliyet lisansı için asgari 1 (bir) milyon TL, B sınıfı römorkörcülük faaliyet lisansı için asgari

10 (on) milyon TL tutarında ödenmiş sermayeye sahip olur.

c) Kılavuz botu ve römorkör personeli gözcülük ve haberleşme personeli olarak değer-

lendirilmez.

Faaliyet lisansı süresi ve hükümleri

MADDE 9 – (1) Faaliyet lisansları her 5 yılda bir yenilenir.

a) İdareden hizmet izni alarak herhangi bir hizmet sahasında faaliyette bulunan bir teş-

kilata yapılan planlı ya da plansız denetimler neticesinde faaliyet lisansı alma şartlarını kay-

bettiği tespit edilen kuruluşa azami 3 ay süre verilir.

b) Faaliyet lisansına sahip olmakla birlikte herhangi bir hizmet sahasında İdareden hiz-

met izni almamış kuruluşların lisanslarını yenileme talepleri olması ve İdare tarafından yapı-

lacak denetim neticesinde herhangi bir eksiklik bulunmaması durumunda lisansları yenilenir.

(2) Kuruluşlar faaliyet lisansı başvurularını, İdare tarafından hizmet sahalarının ilan

edilmesini müteakip 15 gün içerisinde İdareye yaparlar. Lisans başvuruları, başvuru tarihini

müteakip en geç 30 gün içerisinde İdare tarafından sonuçlandırılır. Lisans şartlarını sağlayan

kuruluşa değerlendirme süresi sonunda uygun faaliyet lisansı verilir.

(3) Sahip olduğu A sınıfı faaliyet lisansı ile bir hizmet sahasında İdarece yetkilendirilmiş

olan teşkilat, 6 ncı maddenin beşinci fıkrasında belirtilen nedenlerle kılavuzluk ve römorkör-

cülük hizmetinin verilemediği hizmet sahalarına yönelik olarak İdarece yapılacak resen gö-

revlendirmeleri kabul etmek zorundadır.

(4) Faaliyet lisansı ve bu faaliyet lisansı ile belirli bir hizmet sahasına yönelik alınmış

olan hizmet izni devredilemez.

İzin şartı ve hizmet izin belgesi

MADDE 10 – (1) Herhangi bir hizmet sahasında İdare adına kılavuzluk ve/veya rö-

morkörcülük hizmetleri verecek kuruluşların bu Yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirerek

İdareden, Kılavuzluk/Römorkörcülük Teşkilatı Hizmet İzin Belgesi alması şarttır. Hizmet İzin

Belgesi, Hizmet İzin Komisyonu kararı ile İdarece düzenlenir.

(2) Hizmet izin belgesi başvurusunda bulunabilmek için uygun faaliyet lisansına sahip

olmak şarttır. İdare, faaliyet lisansı için aranılan asgari şartlara ilaveten bölgesel hizmet saha-

sının tüm özelliklerini göz önünde bulundurarak ilave teknik kriterler getirebilir.
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(3) Hizmet izin belgesinde, hizmet sahasının sınırları ve var ise bu sınırlar içindeki hiz-

met istisnaları, iznin başlangıç ve sona erme tarihleri ile İdare tarafından uygun görülen diğer

hususlar belirtilir.

(4) İdareden kılavuzluk ve/veya römorkörcülük teşkilatı hizmet izin belgesi almayan

kuruluşlar herhangi bir hizmet sahasında kılavuzluk ve/veya römorkörcülük hizmeti veremezler.

Hizmet sahası sınırları ve teşkilat sayısı

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik gereği A, B ve C hizmet sahalarının sınırları;

a) Bölgenin coğrafi, ekonomik, stratejik ve güvenlik şartları,

b) Deniz trafiğinin yoğunluğu, uğrak yapan gemilerin tip, sayı, boyut ve tonajları ile

bölgede elleçlenen yükün miktarı ve özellikleri,

c) Kıyı tesislerinin nitelikleri, sayısı ve fiziki koşulları ile hizmetin emniyetli, etkin ve

süratli olarak verilebilirliği ve sürdürülebilirliği,

ç) Bu Yönetmelik yayımlanmadan önce başka bir mevzuat ve düzenlemeyle elde edil-

miş haklar,

d) İmar planı bütünlüğü bulunan kıyı tesisi bölgeleri veya kümelenmiş kıyı tesislerinin

yoğun olduğu kıyı veya deniz alanları,

gözetilerek İdare tarafından belirlenir.

(2) Bölgesel bir hizmet sahası içinde tek bir kılavuzluk kuruluşuna hizmet izni verilir.

Bu kuruluş aynı hizmet sahasında römorkörcülük hizmeti veremez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet İzni ve Süresi

Hizmet izni

MADDE 12 – (1) Kılavuzluk ve/veya römorkörcülük hizmeti vermek isteyen kuruluşlar

faaliyet lisanslarını almalarını müteakip 15 gün içerisinde hizmet izin belgesi almak için İdareye

başvurur.

(2) İdare tarafından ilan edilen bölgesel bir hizmet sahasında görev yapacak teşkilatın

belirlenmesi amacıyla; hizmet sahasının özelliği, gemi trafik yoğunluğu, taşınan yükün cinsi

ve niteliği ve benzeri hususlar göz önünde bulundurulmak suretiyle, uygun faaliyet lisansına

sahip olup sayı ve nitelikleri İdarece belirlenecek ilave römorkör ve kılavuz botu, ilave kılavuz

kaptan gibi emniyet ve güvenliğe yönelik teknik şartları sağlayan kuruluşlar arasından, 6 ncı

maddede belirtilen şartlar kapsamında Hizmet İzin Komisyonu tarafından değerlendirme ya-

pılır.

(3) Hizmet İzin Belgesi almak için başvuran kuruluşun İdareye sunmuş olduğu teknik

şartların tespitine yönelik olarak, İdare tarafından yerinde denetim ve incelemede bulunularak

Uygunluk Raporu düzenlenmesi gereklidir. Başvurusuna yönelik şartları sağladığı tespit edilen

kuruluşa sınıfına uygun olarak Hizmet İzin Belgesi düzenlenir.

İzin süresi

MADDE 13 – (1) Kılavuzluk ve römorkörcülük teşkilatlarına verilen hizmet izni süresi,

A sınıfı hizmet sahaları için 20 yıl, B sınıfı hizmet sahaları için 15 yıl ve C sınıfı hizmet sahaları

için 10 yıldır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Teminat, Devir Şartları, Yasaklar, Denetim ve İznin İptali

Teminat

MADDE 14 – (1) İdare, hizmet izni başvurularında, bu maddenin ikinci fıkrasında be-
lirlenen yöntemle süresiz ve koşulsuz bir banka teminatı talep eder.

(2) Hizmet sahasında kılavuzluk ve/veya römorkörcülük hizmetinden elde edilen son
üç yıllık gayrisafi hâsılatın ortalamasının % 3’ü oranında geçici teminat, % 6’sı oranında kesin
teminat miktarı belirlenir. Yeni liman tesislerinin kurulması sebebiyle oluşturulan hizmet sa-
haları için verilecek izinlerde teminata esas değer, benzer özelliklere sahip diğer hizmet sahaları
veya kıyı tesislerindeki gemi hareketlerine bağlı hizmet gelirleri hesaplanarak emsal değer yo-
luyla İdare tarafından belirlenir.

(3) Hizmet izni başvurusunda bulunan kuruluşlardan geçici teminat, hizmet izni baş-
vurusu kabul edilen kuruluşlardan ise kesin teminat alınır.

(4) 6 ncı maddenin dokuzuncu fıkrasında belirtilen nitelikteki teşkilatlar ile İdarece re-
sen görevlendirilen teşkilatlardan teminat istenmez.

Teminatın iadesi

MADDE 15 – (1) 14 üncü maddeye göre alınmış teminatlardan;
a) İdare tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, kılavuzluk/römorkörcülük teş-

kilatı izin başvurusu yapan kuruluşlardan başvuruları kabul edilmeyenlerin geçici teminatı iade
edilir.

b) Kılavuzluk ve/veya römorkörcülük teşkilatları hizmet izin süreleri sonunda yeniden
izin alamadıkları takdirde kesin teminatları, bu teşkilatın İdareye kesinleşmiş borcunun bulun-
maması halinde tamamen, kesinleşmiş borcunun olması halinde ise ilgili borçlar düşülerek iade
edilir.

c) Liman işletmesinin devriyle birlikte veya kılavuzluk ve/veya römorkörcülük teşki-
latının kendi talebi ile hizmet izninin iptal edilmesi durumunda, alınmış olan kesin teminatlar
bu teşkilatın İdareye kesinleşmiş borcunun bulunmaması halinde tamamen, kesinleşmiş bor-
cunun olması halinde ise ilgili borçlar düşülerek ve İdare tarafından o hizmet sahasında yeni
bir yetkilendirme yapıldığında iade edilir.

İznin, hisselerin ve liman işletmesinin devri

MADDE 16 – (1) İdarece verilen izinler hiçbir surette devredilemez.
(2) Yetkili kılavuzluk ve/veya römorkörcülük teşkilatının ortaklarında veya ortakların

hisse yapısında değişikliğe neden olacak hisse devirleri İdareye bildirilerek onay alınır. Hisse-
leri devralacak ve şirketi temsile yetkili olacak kişilerin şirketi temsile yetkili ortaklarda ara-
nılan ve bu Yönetmelikte belirtilen şartları haiz olması gereklidir. İdarenin onayı olmaksızın
yapılan hisse devrinin tespiti halinde hizmet izni iptal edilir.

(3) Liman işletmesinin devri halinde, kılavuzluk ve/veya römorkörcülük hizmetleri kıyı
tesisini devreden şirket tarafından yürütülüyorsa, söz konusu izin ihbara gerek olmaksızın iptal
olmuş sayılır. Limanı devralan işletmenin, sadece devralınan limanda geçerli olmak üzere kı-
lavuzluk ve/veya römorkörcülük hizmet izin başvurusu devirden itibaren bir ay içerisinde İda-
reye yapılır. İzin başvuruları, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygun değerlendirilmesi
halinde devralan kuruluş, devreden kuruluşun kalan hizmet süresi kadar İdare tarafından yet-
kilendirilir.
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(4) Devredilen limandaki hizmet teşkilatı, sahip olduğu izin çerçevesinde bu limanın

dışında başka kıyı tesislerinde de hizmet veriyorsa, o bölgelerdeki faaliyeti de sona erer. İdare

bu bölgeler için uygun göreceği teşkilatı bu Yönetmelik hükümlerine göre görevlendirebilir.

Yasaklar ve yükümlülükler

MADDE 17 – (1) Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri, seyir emniyeti ile can, mal,

deniz ve çevre güvenliğini artırmaya yönelik, yetkilendirilmiş teşkilatlarca İdare adına verilen

bir kamu hizmetidir. Bu kuruluşlar hizmetin ifasında İdareye ve ilgili liman başkanlığına karşı

sorumludur.

(2) Kılavuzluk ve römorkörcülük teşkilatları, liman başkanlıklarınca yanaşma ordinosu

ve liman çıkış izni tanzim edilmeyen gemilere ve İdarenin gemi yanaşması/ayrılmasını uygun

görmediği kıyı tesislerine kılavuzluk ve/veya römorkörcülük hizmeti veremez.

(3) Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinin kamu yararı ve sorumluluğu önceliğiyle,

bağımsızlık ve tarafsızlık ilkesi gözetilerek emniyet ve güvenlik odaklı yürütülmesi esastır.

Kılavuzluk ve/veya römorkörcülük hizmeti verecek olan teşkilat, haksız rekabet, üstünlük ve

çıkar sağlayacak tutum ve davranışta bulunamaz.

(4) Bir kılavuz kaptan, sadece yapmış olduğu iş akdi gereğince bünyesinde bulunduğu

teşkilatın yetkili olduğu hizmet sahası içerisinde kılavuzluk hizmeti verebilir. Acil ve beklen-

meyen hallerde, aynı anda farklı bir hizmet sahasında kılavuzluk hizmeti verebilmesi veya gö-

rev başı eğitimi yapabilmesi İdarenin onayına tabidir.

(5) Kılavuzluk ve römorkörcülük teşkilatları, yetkili oldukları hizmet sahası içerisinde

İdarenin veya ilgili liman başkanlığının talimatları doğrultusunda; can kurtarmaya yönelik

arama-kurtarma, deniz kirliliği, yangın, kurtarma-yardım gibi acil durumlarda gerekli müda-

haleyi yapmak zorundadır ve kamu yararına yönelik İdarenin ve liman başkanının talimatları

çerçevesinde İdare adına görev alırlar.

(6) Kılavuzluk ve römorkörcülük teşkilatları, vermiş oldukları hizmetlere yönelik ola-

rak, gemi hareketleri, kılavuz kaptan bilgileri, gemi ve liman tesisi bilgileri, yanaşma/ayrılma

manevraları ile etap, palamar, demirleme, shifting gibi kılavuzluk ve römorkörcülük hizmet-

lerinin mütemmim cüzü olan dolaylı hizmetler karşılığı elde edilen ücretler ile bu ücretler kar-

şılığı ödenmesi gereken kamu payı bildirimleri ve benzeri tüm bilgileri eksiksiz ve gecikme

olmaksızın İdarenin hazırlamış olduğu bilgi sistemine girerler.

(7) Kılavuzluk hizmeti veren teşkilatlar yetkili oldukları hizmet sahalarında, İdarenin

uygun gördüğü sayıdaki kılavuz kaptan adayına Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönet-

meliğinde belirtilen sürelerde görev başı eğitimi yaptırmak zorundadır.

(8) Kılavuzluk ve/veya römorkörcülük hizmeti vermekte olan kuruluş çalışanları, seyir

emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliğine yönelik risk oluşturan hususları, deniz kaza-

larını ve denizde meydana gelebilecek kirlilikle ilgili tespit ve uygunsuzlukları tespit anında

ve sonrasında yazılı olarak 24 saat içerisinde İdareye veya ilgili liman başkanlığına bildirmek

zorundadır.

(9) Kılavuzluk ve/veya römorkörcülük hizmetleri karşılığı gelir elde eden ve kamu payı

ödemesi yapan tüm kuruluşların, gayrisafi hasılatın ve bu hasılat üzerinden ödenmesi gereken
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kamu paylarının tam ve doğru bir şekilde tespiti amacıyla, yeminli mali müşavir tarafından

hazırlanmış özel amaçlı tasdik raporunu, en geç sonraki yılın Şubat ayı sonuna kadar İdareye

ibraz etmesi zorunludur. Kamu kurum ve kuruluşları bu fıkra hükmünden muaftır.

(10) Her kılavuzluk teşkilatı, kılavuz kaptanların görev başında kullanabilmeleri için;

en az 150 kg yüzdürme yeteneği olan su geçirmez tulum, yazlık ve kışlık tabanı kaymaz, petrol

türevlerine ve ısıya dayanıklı, koruyucu özellikli ayakkabı, suya düşünce kendiliğinden şişe-

bilen ışıklı ve düdüklü can yeleği ve benzeri kişisel emniyet teçhizatlarını temin etmek ve do-

natmakla; kılavuz kaptanlar ise kılavuzluk görevleri sırasında, ilgili mevzuatta belirtilen kıyafeti

giymekle yükümlüdür.

(11) Kılavuz kaptanların ilgili mevzuat uyarınca almaları gereken yenileme eğitimleri

ile sağlık durumlarının takibi yetkili kılavuzluk teşkilatının sorumluluğundadır.

(12) Kılavuzluk teşkilatı, kılavuz kaptanların manevra ve geçiş işlemi bitene kadar kı-

lavuzluk görevlerini kesintisiz olarak yerine getirebilecek şekilde yeterince dinlenmiş, zihnen

uyanık ve sağlıklı bir durumda olmalarından sorumludur.

Denetim

MADDE 18 – (1) İdare ve/veya liman başkanlıkları, hizmet iznine ve faaliyet lisansına

sahip teşkilatları, bu Yönetmelik hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri veya hizmet

izni/faaliyet lisansı alma şartlarının devam edip etmediği hususunda planlı veya plansız denet-

leme yetkisine sahiptir.

(2) Planlı denetim, 2 yıldan fazla olmayan periyotlar dâhilinde, İdare ve liman başkan-

lığı personelinden oluşan en az 3 kişilik heyet tarafından gerçekleştirilir.

(3) İdare ve/veya liman başkanlıkları, teşkilatları bu Yönetmelik hükümlerine veya İda-

reye sunulan taahhütname şartlarına uygunlukları yönünden ihtiyaç olduğunda resen veya şi-

kâyet üzerine denetleyebilir.

(4) Bakanlık, gerekli gördüğü durumlarda, hizmet ücretlerinden tahsil edilmesi gereken

kamu payının takibine yardımcı olmak amacıyla; teşkilatların Hazine ve Maliye Bakanlığı yet-

kilileri tarafından da denetlenmesini talep edebilir.

(5) Kılavuzluk ve/veya römorkörcülük teşkilatı, ilgili mevzuata göre tutmaya mecbur

olduğu ticarî ve kanunî defterlerini, hizmet sözleşmelerini, kılavuzluk ve/veya römorkörcülük

hizmetleri kapsamında yazdığı ve teslim aldığı mektup, ordino, faks, elektronik posta ve benzeri

belgeler ile düzenlediği fatura, elektronik fatura, makbuz ve masraflarına ilişkin belgelerin asıl-

larını ve örneklerini, özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydı ile yetki belgesi geçerlilik

süresinden itibaren en az 5 yıl süreyle, muhafaza etmeye ve talep edildiği takdirde İdareye

ibraz etmek üzere hazır bulundurmaya mecburdur.

(6) İdare ve liman başkanlıklarınca yapılan denetimlerde, bu Yönetmelik hükümlerine

aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen kılavuzluk ve/veya römorkörcülük teşkilatına, aykırı-

lığını/eksikliğini gidermek üzere İdare tarafından yazılı ihtarla 3 aydan fazla olmamak üzere

süre verilir.

(7) Kamu paylarının tahsilâtının takibi Bakanlık Döner Sermaye İşletme Dairesi Baş-

kanlığınca yapılır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

Cezai Hükümler

İznin iptali, idari para cezaları ve diğer idari yaptırımlar

MADDE 19 – (1) Bu fıkrada belirtilen ihlallerin tespit edilmesi durumunda kılavuzluk
ve/veya römorkörcülük teşkilatına;

a) 17 nci maddenin üçüncü fıkrasına aykırı davranılması durumunda yüz bin Türk Li-
rasından iki yüz bin Türk Lirasına kadar,

b) 17 nci maddenin beşinci fıkrasına aykırı davranılması durumunda iki yüz bin Türk
Lirasından beş yüz bin Türk Lirasına kadar,

c) İdare veya liman başkanlığı tarafından verilen yazılı talimatlara veya düzenlemelere
kasıtlı olarak uyulmaması durumunda iki yüz bin Türk Lirasından beş yüz bin Türk Lirasına
kadar,

ç) Yetkili olunan hizmet sahasında kılavuzluk ve/veya römorkörcülük hizmetinin keyfi
olarak verilmemesi durumunda iki yüz bin Türk Lirasından beş yüz bin Türk Lirasına kadar,

d) İdare tarafından belirlenmiş olan kılavuzluk ve römorkörcülük hizmet tarifesine uyul-
madığının tespiti halinde yüz bin Türk Lirasından iki yüz bin Türk Lirasına kadar,

e) Mücbir sebepler dışında, İdare tarafından belirlenmiş kılavuz kaptan alma/bırakma
yerinden farklı bir mevkide kılavuz kaptan alınması ya da bırakılması durumunda yüz bin Türk
Lirasından iki yüz bin Türk Lirasına kadar,

f) Kılavuzluk ve/veya römorkörcülük hizmeti verilmediği halde hizmet verilmiş gibi
fatura düzenlenmesi durumunda beş yüz bin Türk Lirasından bir milyon Türk Lirasına kadar,

g) İdarenin veya liman başkanlığının onayı olmaksızın 17 nci maddenin dördüncü fık-
rasına aykırı hareket edilmesi durumunda yüz bin Türk Lirasından iki yüz bin Türk Lirasına
kadar,

idari para cezası uygulanır.
(2) Birinci fıkrada belirtilen ihlallerin, ilk idari yaptırımın uygulandığı tarihten itibaren

bir yıl içerisinde ikinci kez tekrarlanması halinde ilk cezanın iki katı oranında idari para cezası
uygulanır. Bir yıl içerisinde tespit edilen üçüncü ihlalde ise teşkilatın hizmet izin belgesi iptal
edilir.

(3) Birinci fıkranın (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen ihlallerde ayrıca, ilgili kılavuz
kaptan Gemiadamları Disiplin Komisyonuna sevk edilir. Gemiadamları Disiplin Komisyonunca
kılavuz kaptan yeterlik belgesinin iptal edilmesi yönünde karar verilmesi halinde kılavuz kaptan
yeterlik belgesi iptal edilir ve ilgili kılavuz kaptan adına tekrar kılavuz kaptan belgesi düzen-
lenmez.

(4) Aşağıda belirtilen ihlallerin tespit edilmesi halinde kılavuzluk ve/veya römorkör-
cülük teşkilatına, hizmet izin belgesi iptali de dâhil olmak üzere, uygulanacak olan idari yap-
tırım 20 nci maddede tanımlanan Kusur Tespit ve Değerlendirme Komisyonu tarafından belir-
lenir:

a) İdarece yapılacak resen görevlendirmeye aykırı hareket edilmesi durumunda.
b) Süresinde kesin teminatın yatırılmaması durumunda.
c) Süresinde hizmete başlanmaması durumunda.
ç) 18 inci maddenin altıncı fıkrasında belirtilen süre sonunda uygunsuzluğun gideril-

memiş olması durumunda.
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(5) 20 nci maddenin beşinci fıkrası uyarınca ağır ihmal ve kusuru tespit edilen kılavuz-

luk ve/veya römorkörcülük teşkilatına yüz bin Türk Lirasından bir milyon Türk Lirasına kadar

idari para cezası uygulanır.

(6) 16 ncı maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen durum hariç olmak üzere, hizmet

izni İdare tarafından iptal edilen teşkilatın yatırmış olduğu kesin teminat Hazineye irat kayde-

dilir. Hizmet izni iptal edilen teşkilatın sahipleri, ortakları ve bu sahiplerin/ortakların birinci

dereceden yakınları aynı isim altında veya isim ve ticari unvan değişikliği yaparak veya yeni

bir şirket kurarak aynı veya farklı bir hizmet sahası için 2 (iki) yıl boyunca yetki belgesi baş-

vurusunda bulunamaz.

(7) İzni iptal edilen, kendi talebi ile izninin iptalini isteyen veya izin süresi biten teşkilat,

İdare tarafından o bölgede yeniden bir teşkilat hizmet izni verilinceye veya resen ya da doğru-

dan görevlendirme yapılıncaya kadar, kesintisiz hizmet vermeye mecburdur. Bu fıkra hükmüne

aykırı hareket eden teşkilat, aynı isim altında veya isim ve ticari unvan değişikliği yaparak

veya yeni bir şirket kurarak 5 yıl süre ile hiçbir hizmet sahası için başvuru yapamaz.

(8) Bu maddede belirtilmemiş olan bu Yönetmelik hükümlerine yönelik ihlaller neti-

cesinde, İdare veya liman başkanlığınca iki kez yazılı ihtarda bulunulan teşkilatın, üçüncü kez

bu Yönetmeliğin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi halinde uygulanacak idari yaptırım Kusur

Tespit ve Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenir.

(9) Kılavuzluk ve/veya römorkörcülük teşkilatının kendi talebi olması halinde hizmet

izin belgesi iptal edilir.

(10) Bu Yönetmelik ile düzenlenen idari yaptırım kararları İdarece verilir.

(11) Bu madde kapsamında belirtilen meblağlar her yıl 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı

Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında ar-

tırılır.

(12) Bu maddede belirtilen yaptırımlar mücbir veya makul bir sebebin bulunmadığı

durumlar için geçerlidir.

Teşkilatın hizmetlerinden kaynaklı kusurlar

MADDE 20 – (1) Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri kapsamında meydana ge-

lebilecek deniz kazalarına veya kazaya yakın olaylar ile teşkilatların bu Yönetmelik hükümleri

ve hizmet disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin teknik inceleme ve araştırma, gerekli görül-

düğü hallerde İdarenin kuracağı bir Kusur Tespit ve Değerlendirme Komisyonu vasıtasıyla

gerçekleştirilir.

(2) Kusur Tespit ve Değerlendirme Komisyonu üyeleri; İdareyi temsilen ilgili Genel

Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve bir uzman personel olmak üzere üç kişi, Kıyı Emniyeti

Genel Müdürlüğünden ilgili Daire Başkanı ve İdarece seçilecek bir teşkilatta görev yapan kı-

lavuz kaptan olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur. Komisyonun başkanlığını Genel Müdür

Yardımcısı yürütür. İdare gerektiği hallerde komisyona üye davet edebilir ve bağımsız kuru-

luşlardan teknik destek alabilir.

(3) Kusur Tespit ve Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirme neticesinde

gerekli görülen durumlarda; uyarma, yüz bin Türk Lirasından bir milyon Türk Lirasına kadar

idari para cezası uygulanması, faaliyet izninin 3 aydan 1 yıla kadar askıya alınması, hizmet

izin belgesi iptali yaptırımları da dâhil olmak üzere idari yaptırım kararı verilebilir.
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(4) Kılavuzluk ve/veya römorkörcülük teşkilatının hizmet verdiği gemi ilgilileri veya
kıyı tesisi ile yapmış olduğu herhangi bir sözleşme, bu teşkilatın İdareye karşı olan sorumlu-
luklarını ortadan kaldırmaz.

(5) Kusur Tespit ve Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılacak araştırma ve teknik
inceleme neticesinde, ağır ihmal ve kusuru tespit edilen kılavuzluk ve/veya römorkörcülük teş-
kilatına, kazaya neden olan unsurlar, kazanın etki ve sonuçları göz önünde bulundurularak ko-
misyon kararına istinaden idari para cezası ve/veya bu Yönetmelikte belirtilen diğer idari yap-
tırımlar uygulanır. Kılavuz kaptanlara yönelik uygulanacak idari yaptırımlar Gemiadamları Di-
siplin Komisyonunca belirlenir. İdare söz konusu idari yaptırımlara yönelik nihai kararı verir.

(6) Bu madde hükümleri çerçevesinde yapılacak olan değerlendirmelerde, seyir ve ma-
nevraya ilişkin olarak hukuksal sorumluluğun gemi kaptanında olduğu ve kılavuz kaptanın ge-
mi kaptanının danışmanı statüsünde hizmet verdiği hususu göz önünde bulundurur.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Etap seyri

MADDE 21 – (1) Körfez, koy, boğaz ve kanal gibi deniz trafiğinin yoğun olduğu dar
ve riskli deniz alanlarında, seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliğini artırmaya
yönelik olarak İdare kılavuz kaptan ile etap seyri uygulaması belirleyebilir.

Özel hükümler

MADDE 22 – (1) Kılavuzluk ve/veya römorkörcülük teşkilatı bulunmayan bir hizmet
sahasında, o hizmet sahasına komşu veya en yakın bölgedeki kılavuzluk ve/veya römorkörcülük
teşkilatınca hizmet izni talebinde bulunulması halinde; bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uy-
mak ve hizmet verilecek kıyı tesisleri isimlerinin belirtilmesi kaydıyla İdare tarafından geçici
izin verilebilir. Bu şekilde verilmiş olan geçici hizmet izni, o hizmet sahasına yönelik olarak
herhangi bir kuruluşa kılavuzluk ve/veya römorkörcülük teşkilatı hizmet izni verilmesi duru-
munda kendiliğinden sona erer.

(2) Bir hizmet sahasında görev yapan yetkili teşkilatın; hastalık, ölüm, istifa gibi se-
beplere bağlı kılavuz kaptan yetersizliğinden veyahut deniz araçlarından kaynaklı beklenmedik
teknik bir aksaklıktan dolayı geçici olarak hizmet veremeyecek duruma gelmesi halinde; İdare
bu hizmet sahasında, tercihen en yakın teşkilatı görevlendirmek de dâhil olmak üzere, hizmet-
lerin aksamamasına yönelik önlemler alabilir ve geçici düzenlemeler yapabilir.

(3) Yetkili kılavuzluk teşkilatı bulunmayan hizmet sahalarındaki kılavuzluk hizmetleri,
varsa o hizmet sahasına yönelik yeterlik belgesine sahip kılavuz kaptanlar tarafından liman
başkanlığının gözetimi ve denetimi altında gerçekleştirilir. Söz konusu hizmet sahası yetkisini
haiz kılavuz kaptan bulunmuyorsa, kılavuz kaptan yeterliğine sahip kişi, İdareye yapacağı baş-
vurunun uygun değerlendirilmesi halinde, Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği
hükümleri çerçevesinde ilgili liman başkanlığı tarafından görev başı eğitimi ile birlikte kıla-
vuzluk hizmetine başlatılır. Anılan hizmet sahasında İdare tarafından bir kılavuzluk teşkilatı
yetkilendirildiği vakit o kılavuz kaptanın görevi sona erer.

(4) Bir kılavuzluk ve/veya römorkörcülük teşkilatı, bünyesinde bulunan deniz vasıtaları
ve bunların personeline yönelik olarak, yetkili olduğu hizmet sahasındaki liman, iskele, dolfen,
şamandıra gibi kıyı tesislerinin bağlama, barınma, su ve elektrik ikmal imkânları ve diğer hiz-
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metlerinden, İdarenin belirlediği koşullar çerçevesinde ve süre zarfında olması kaydıyla, kıyı
tesisinin uygun göreceği şekilde ve yürürlükteki resmi tarifeler kapsamında yararlanabilir. İdare
gerekli gördüğü hallerde bu uygulamaya yönelik resen düzenleme yapabilir.

(5) İdare, yetkilendirmiş olduğu bir kılavuzluk ve/veya römorkörcülük teşkilatından,

izin süresi içerisinde hizmet sahası içinde gelişen şartlara bağlı olarak, hizmetin etkin ve em-

niyetli sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla, daha önce almış olduğu taahhütnameye ilave

şartlar içeren yeni bir taahhütname talep edebilir. Teşkilat, talep edilen şartları 6 ay içerisinde

sağlayacağını belirtir yeni taahhütnameyi İdareye sunar. İdare, uyulması istenilen yeni taah-

hütname şartlarını sağlama bakımından gerekli yatırım ve tedariklerin termin planları bakı-

mından makul ve gerçekçi gerçekleştirme sürelerini de dikkate alarak bu süreyi uzatabilir.

(6) İdare, kılavuzluk ve/veya römorkörcülük hizmetinin verilemediği hizmet sahala-

rında, geminin teknik yapısı ve özellikleri, kullanım amacı, geminin yükü, oşinografik ve me-

teorolojik şartlar, komşu tesislerle etkileşim, kıyı tesisine gelen gemi sayısı gibi koşullar ile

stratejik ve ekonomik hususlar göz önünde bulundurularak; kılavuz kaptan ve/veya römorkör

muafiyeti de dâhil olmak üzere, istisnai alternatif teknik düzenlemeler yapabilir.

(7) İdare, yıl içerisinde kılavuzluk ve/veya römorkörcülük hizmetinin çok az verildiği,

yıllık hizmet dağılımı dengeli olmayan, verilen hizmetler karşılığı elde edilen gelir ile bu Yö-

netmelikte tanımlı C sınıfı faaliyet lisansı şartlarının karşılanmasının dahi mümkün olmadığı

hizmet sahalarında, faaliyet lisansı şartlarının aranmaması da dâhil olmak üzere, bu Yönetme-

likte belirtilenler dışında özel düzenlemeler yapabilir.

(8) Kılavuzluk ve/veya römorkörcülük teşkilatının mücbir bir sebepten dolayı hizmet

veremez bir duruma gelmesi halinde; bu durumun teşkilattan kaynaklı bir kusurdan ileri gel-

memiş olduğunun ve teşkilatın bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmediğinin, mücbir

sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 1 ay içerisinde İdareye yazılı olarak bildirilmesi ve yet-

kili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

(9) Yetkili kılavuzluk teşkilatının veya İdarenin gerekli gördüğü durumlarda; bir kılavuz

kaptan, periyodik sağlık kontrolünün süresi beklenmeksizin de sağlık kontrolüne sevk edilebilir.

Kılavuz kaptanın ruhsal veya fiziksel olarak kılavuzluk mesleğini belirsiz bir zaman süreci için

yapmaya uygun olmadığının belirtilmesi halinde, kılavuz kaptan yeterliği iptal edilir. Sağlık

raporunda mesleğini tam olarak yapmaya ruhsal veya fiziksel olarak kılavuz kaptanın geçici

bir süre için elverişsiz olduğunun belirtilmesi durumunda ise kılavuz kaptan belirtilen süre için

mesleğini yapmaktan yetkili kılavuzluk teşkilatınca alıkonulur ve yeterlik belgesi ilgili liman

başkanlığına teslim edilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 23 – (1) 31/12/2018 tarihli ve 30642 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.
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Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumundan:

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/1/2005 tarihli ve 25705 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri

Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent

eklenmiştir.

“g) Kişiye özgü alerjen ürünleri ile alerji tanısı için alerjenlerin deriye uygulaması şek-

linde kullanılan deri testlerini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent

eklenmiştir.

“bb) Kişiye özgü alerjen: Hastaya özel belirlenmiş, hastaların erişimi için ilgili branş-

larda uzman olan hekimlerden gelen reçeteler doğrultusunda hastaya özel olarak tedarik edilen,

endüstriyel olarak üretilen, tekli ya da çoklu alerjen karışımı ihtiva edebilen alerjen spesifik

immünoterapi tıbbi ürünlerini,”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Başkanı

yürütür.

—— • ——
Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı,  Trakya Üniversitesi Su Ürünleri Uygulama

ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, görev ve çalışmalarına ilişkin

usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Trakya Üniversitesi Su Ürünleri Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, görev ve çalışmalarına ilişkin usul

ve esasları kapsar.

Dayanak

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendine dayanılarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
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b) Merkez: Trakya Üniversitesi Su Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Trakya Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Trakya Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; başta denizel ekosistemler olmak üzere göl, gölet,

baraj gölleri ve akarsu gibi her türlü acı ve tatlısu ekosistemlerinde su ve su ürünleri konusunda

araştırma ve uygulama yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki alanlarda faaliyette

bulunur:

a) Trakya Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında su

ürünleri ve ilgili alanlarında sürdürülen eğitim-öğretim, araştırma ve uygulamaları desteklemek.

b) Sucul ekosistemlerde yapılan ve yapılması planlanan su ürünleri yetiştiriciliği, av-

cılığı gibi konularda araştırma ve uygulamalarda bulunmak ve ilgili konularda danışmanlık

hizmeti sağlamak.

c) Su ve su ürünleri konusunda ortaya çıkan ve çıkması muhtemel sorunlar konusunda

araştırmalar yapmak ve çözüm önerileri getirmek. 

ç) Su ve su ürünleri konusunda ihtiyaç duyulabilecek bilimsel verileri toplamak.

d) Sucul ekosistemlerin biyolojik zenginliği ve su kalitesine yönelik araştırmalarda bu-

lunmak.

e) Araştırma ve uygulamaları teşvik etmek üzere ulusal ve uluslararası düzeyde sem-

pozyum, çalıştay, konferans, kurs, seminer gibi bilimsel toplantılar ve etkinlikler düzenlemek.

f) Su ve su ürünleri alanlarında bilimsel çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kurum

ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri ve diğer paydaşlarla iş birliği yapmak.

g) İlgili mevzuat çerçevesinde danışmanlık, bilirkişilik ve benzeri faaliyetlerde bulun-

mak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.
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Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlen-

dirilebilir. 

(2) Müdürün önerisi üzerine, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğ-

retim elemanları arasından iki kişi üç yıl için Rektör tarafından Müdür yardımcısı olarak gö-

revlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak

bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona er-

diğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir

şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konu-

larda gerekli önlemlerin alınmasında Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkezin amaçlarına yönelik idari düzenlemeleri yapmak, idari ve teknik işleri yü-

rütmek.

ç) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporu Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, bir Müdür yardımcısı ile

Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç

yıl için görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden

görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı usulle yeni bir

üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda dört kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün

yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu

ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki

görevleri yapar:

a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu

faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak ve talepleri değerlendirip karara bağlamak.

b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.

c) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek.
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ç) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

d) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.

e) Müdürün, Merkezin çalışmaları ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak.

Danışma Kurulu 

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; su ürünleri ve sucul ekosistemler alanında yaptığı

bilimsel araştırmaları ile Üniversitenin veya diğer üniversitelerin tanınmış öğretim elemanları

arasından, bu alanda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarından, sivil toplum örgütleri

ya da özel sektör kurum çalışanları arasından Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından

üç yıllığına seçilen sekiz kişi ile birlikte Müdür ve Müdür yardımcılarından oluşur. Boşalan

üyeliklerin yerine aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda bir kez salt çoğunlukla olağan ola-

rak toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplan-

tıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda

değerlendirmeler yapmak, görüş ve önerilerde bulunmak.

b) Uzmanlık alanlarına ilişkin önerilerde bulunmak. 

c) Üniversite ile kamu kurumları ve kuruluşları arasında iş birliğinin sağlanması ve ge-

liştirilmesi amacıyla Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-

şılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğ-

retim Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) 6/4/1996 tarihli ve 22603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya

Üniversitesi Su Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-

mıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Kemer 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 196 

—— • —— 
Konya 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 197 
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İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 134 

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

 
 135 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
MERSİN SERBEST BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTERMEK İSTEYEN 

YATIRIMCILARA DUYURU 
Ticaret Bakanlığından: 
KONU: Mersin Serbest Bölgesinde Bulunan Bakanlığımız Tasarrufundaki 

Taşınmazların Faaliyet Ruhsatı Süresince Kullanıma Verilmesine Yönelik Teklif Toplama 
İlanı 

1. İş bu duyuru, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 450 ’nci maddesinin birinci 
fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ile 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 5, 12 ve 13 ’üncü 
maddeleri, Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin 2, 7, 8, 11, 24, 25, 26, 41/(d-4), 46 ve 
Geçici 4 ’üncü maddeleri, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünce 
yayımlanan 2019/4 sayılı Serbest Bölgelerdeki Üstyapı ve Taşınmazların Kiralanması, Devri, 
Satışı ve Yıkımına İlişkin Genelgeye dayanılarak hazırlanmıştır. 

2. Mersin ili, Akdeniz İlçesi, Karaduvar Mahallesinde bulunan Mersin Serbest Bölge 
arazisinin Hazineye ait kısmında yer alan Bakanlığımız tasarrufundaki listede belirtilen üst 
yapılar; Amerikan Doları olarak belirtilen muhammen bedeller üzerinden, 3218 sayılı Serbest 
Bölgeler Kanunu ve buna bağlı mevzuat kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından verilmiş veya 
verilecek faaliyet ruhsatına bağlı olarak ve bu ruhsatlarda belirtilen faaliyetler kapsamında ve 
faaliyet ruhsatlarının tabi olduğu sürelerde kullandırılmak amacıyla, Serbest Bölge Faaliyet 
Ruhsatı Müracaat Formu ve eki belgeleri ile ABD Doları bazında kapalı zarf içinde teklif almak 
suretiyle yatırımcıların kullanımına verilecektir. 

KULLANIMA VERİLECEK ÜST YAPILARA İLİŞKİN TABLO 

SIR

A NO 

ÜST 

YAPI 

NO 

ADA/PARSEL 
KAT 

BİLGİSİ 

PARSEL 

(m2) 

ÜSTYAPI 

(m2) 

ÜST YAPI 

BEDELİ 

(ABD 

DOLARI)** 

ÖDEME 

KOŞULLARI 

1 

067 İskân 

Nolu Üst 

yapı 

V ADA 1/3 

ALT PARSEL 
3 KATLI 545 750 99.156 PEŞİN 

2 

019 İskân 

Nolu Üst 

yapı 

P ADA 1/4 

ALT PARSEL 
2 KATLI 380 571 105.025 PEŞİN 

3 

049 İskân 

Nolu Üst 

yapı 

B ADA 3 

PARSEL 
2 KATLI 4.150 4.824 596.624 PEŞİN 

3. Söz konusu taşınmazların kullanımına yönelik teklif vereceklerin; 
a)  Teklif vereceği üst yapıda, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 1’inci maddesi 

ile belirlenen; ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve 
teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti 
geliştirmek biçimindeki amaçlarına ve Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği ile 1998/4 ve 
2009/1 sayılı faaliyet ruhsat müracaatlarının değerlendirilmesine ve değerlendirmede dikkate 
alınacak kriterlere ilişkin Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü 
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Genelgelerine uygun, serbest bölgeler mevzuatı ile yasaklanmamış nitelikteki faaliyetlerde 
bulunmaları zorunlu olup, işbu duyurunun (c) ve (d) bentlerinde belirtilen belgeler ve ABD Doları 
bazında kapalı zarf içindeki fiyat teklifi ile Mersin Serbest Bölge Müdürlüğüne müracaatta 
bulunması gerekmektedir. 

b) Başvuru süresi, bu ilanın yayımlandığı tarihte başlar ve bu tarihten itibaren 30 'uncu 
gün mesai saati bitiminde sona erer. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra Bölge 
Müdürlüğü’ne yapılacak müracaatlar Bölge Müdürlüğünce işleme alınmayacaktır. 

c) Mevcut Faaliyet Ruhsatı ile Yapılacak Müracaatlarında; 
1) Talebe ilişkin dilekçe, 
2) Talep edilen üstyapıda yapılacak faaliyete ilişkin olarak ayrıntılı bilgi (Bu üst yapıda 

yapılacak ilave faaliyete ilişkin Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu ile Formun 1 ve 4 numaralı 
eklerine konu güncel bilgi) 

3) Mevcut Faaliyet Ruhsatı ve Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu, 
4) İmza Sirküleri aslı veya noter tasdikli sureti, 
5) Üstyapı devralınması ile ilgili olarak alınmış ortaklar kurulu/yönetim kurulu kararı, 
6) Üst yapının Serbest Bölge amaçlarına ve mevzuatına uygun olarak kullanılacağına 

ilişkin taahhütname, 
7) Kapalı zarf içerisinde Fiyat Teklif Mektubunu içeren müracaat dosyası ile Mersin 

Serbest Bölgesi Müdürlüğüne başvurulur. 
d) Yeni Faaliyet Ruhsatı Müracaatı ile Yapılacak Başvurularda; 
1) Talebe ilişkin dilekçe, 
2) Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu ve ekleri, 
3) İmza sirküleri aslı veya noter tasdikli sureti, 
4) Üstyapı devralınması ile ilgili olarak alınmış ortaklar kurulu/yönetim kurulu kararı, 
5) Üst yapının Serbest Bölge amaçlarına ve mevzuatına uygun olarak kullanılacağına 

ilişkin taahhütname, 
6) Kapalı zarf içerisinde Fiyat Teklif Mektubunu içeren müracaat dosyası ile Mersin 

Serbest Bölgesi Müdürlüğüne başvurulur. 
e) Yeni Faaliyet Ruhsatı Müracaatı ile yapılacak başvuruların Mersin Serbest Bölge 

Müdürlüğü tarafından işleme alınabilmesi için, faaliyetin özelliğine göre Bölge Müdürlüğü 
tarafından bildirilecek faaliyet ruhsatı müracaat ücretinin yatırılması zorunludur. Faaliyet ruhsatı 
müracaat ücretinin yatırılmaması halinde başvurular Bölge Müdürlüğü tarafından işleme alınmaz. 

f) Müracaatlar Serbest Bölge Müdürlüğümüzce Ticaret Bakanlığına iletilir ve Serbest 
Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulacak 
Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilir. 

g) Komisyon başvuruları öncelikle yürütülecek faaliyeti öncelikle Serbest Bölgeler 
Kanunu, Yönetmeliği ve Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü 
düzenlemeleri çerçevesinde serbest bölgeler mevzuatına uygunluğu bakımından değerlendirir. 
Uygun bulunmayan faaliyet başvuruları, fiyat tekliflerine bakılmaksızın değerlendirme dışı 
bırakılır. Değerlendirme Komisyonu tarafından serbest bölge mevzuatına ve amaçlarına uygun 
bulunan faaliyetlere ilişkin kapalı zarfta sunulan fiyat teklifleri Değerlendirme Komisyonu 
huzurunda açılır ve en yüksek teklifi veren başvuru sahibine üst yapı kullanım hakkı verilir. Diğer 
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başvurulara ilişkin faaliyet ruhsatı müracaat ücretleri başvuru sahibine iade edilir. Muhammen 
bedelden düşük teklifler, değerlendirme dışı bırakılır. 

h) 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 12’nci maddesi uyarınca iş bu duyuru, 2886 
sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp Değerlendirme Komisyonu gerekçesini kararda 
belirtmek suretiyle işlemleri iptal edebilir. Değerlendirme Komisyonunun bu kararına itiraz 
edilemez. 

i) Teklif sahibi talip olduğu, üstyapıyı mevcut hukuki ve fiili durumu ile görmüş, üst 
yapı ile ilgili her türlü araştırmayı yaparak, üst yapıyı mevcut ve yasal durumuyla kabul etmiş 
sayılır. Teklif sahibi, üst yapıdaki eksiklik, ilan edilen özelliklerinden farklılık ve sair nedenlere 
dayalı her türlü talep, itiraz ve benzeri haklarından feragat etmiş sayılır. Bu hususla ilgili Ticaret 
Bakanlığından farklı bir talepte bulunamaz. 

AÇIKLAMALAR 
1. Serbest Bölgelerde gerçekleştirilebilecek faaliyetler; üretim, alım-satım, depo 

işletmeciliği (yalnızca bölge kurucu ve işleticisi başvurabilir), montaj-demontaj, bakım-onarım, 
bankacılık ve diğer olarak belirlenmiştir. İşyeri kiralama konulu faaliyet ruhsatı kapsamındaki 
başvurular Bölge Müdürlüğünce işleme alınmaz. Faaliyet ruhsatı süresi yatırımcı kullanıcılar için 
üretim konusunda faaliyet gösterilmesi halinde 45 yıl, diğer faaliyetler için 30 yıl olup, üst yapılar 
verilecek ruhsatlara bağlı olarak ruhsat süresince kullandırılır. 

2. Faaliyetin ihracat amaçlı mal ve hizmet üretimi veya ticaretine yönelik olması 
gerekmektedir. Mersin Serbest Bölgesinde faaliyet gösteren kullanıcıların ihtiyaçlarının 
karşılanması amacıyla bölge içinde verilecek bankacılık ve benzeri faaliyetlerde bu şart aranmaz. 

3. Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği ve 2019/4 sayılı Serbest Bölgelerdeki 
Üstyapı ve Taşınmazların Kiralanması, Devri, Satışı ve Yıkımına İlişkin Genelge gereğince, 
arazisi Hazineye ait serbest bölgelerde üstyapının, bağlı olduğu faaliyet ruhsatı kapsamında 
kullanılması esas olup, bu ruhsatın Ticaret Bakanlığı tarafından iptali veya süresinin sona ermesi 
sonucu üstyapı Hazineye intikal ederek yeniden Ticaret Bakanlığı tasarrufuna geçer. 

4. Üstyapıların bulunduğu açık alana ilişkin olarak Bölge Kurucu ve İşleticisi Şirket ile 
kira sözleşmesi akdedilmesi ve Bakanlık tarafından m2/yıl esasında onaylanan tarifeler üzerinden 
yıllık bazda ayrıca kira ödemesi yapılması gerekmektedir. 

5. Teklif sahibi, serbest bölgeler mevzuatı ile ilgili her türlü araştırmayı yapmak, serbest 
bölge faaliyetlerinin tabi olduğu esasları bilmek ve kabul etmekle yükümlüdür. 

 
BAŞVURU ADRESİ : 
T.C. Ticaret Bakanlığı 
Mersin Serbest Bölge Müdürlüğü 
Karaduvar Mah. Serbest Bölge Meydanı No:2 
33020 Akdeniz / MERSİN 
 
TEL : 0 324 2387590 
FAKS : 0 324 2387599 
E-MAİL : mersinsbm@ticaret.gov.tr 
KEP : mersinsbm@hs01.kep.tr 
 198/1-1 
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KONUT ALANI ARSALARI SATILACAKTIR 

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Kocasinan İlçesi Beyazşehir Mahallesinde bulunan 

2 adet Konut alanı arsaları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince 

yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile ayrı ayrı satılacaktır. 

1- İhale 21/01/2020 Salı günü saat 14.00’da Belediyemiz Encümen Salonunda 

yapılacaktır. 

2- İhale katılımcılarından istenecek belgeler: 

İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda 

istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur: 

a-2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu 

b-Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma 

Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları 

tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet 

İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde 

ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır) 

c-Gerçek kişilerde ikâmetgâh ilmuhaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda 

kaydı. 

ç-Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri. 

d-Şartname bedeli 100,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye 

makbuzunun ibraz edilmesi. 

e-2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı 

taahhütname. 

3- Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire 

Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

4- Son müracaat tarihi 21/01/2020 Salı günü saat 13.30’a kadar olup, müracaatlar 

Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan 

Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır. 

Keyfiyet ilanen duyurulur. 
 

Mevkii  Ada Parsel m² Muhammen Bedel Geçici Teminat Açıklama 
Beyazşehir/ 

Kocasinan  
10736 1 2387,53 3.500.000,-TL 105.000,-TL Konut 

Beyazşehir/ 

Kocasinan  
10736 2 2421,74 3.500.000,-TL 105.000,-TL Konut 

 185/1-1 
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YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA VE İŞLETME İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 
Kütahya İli, Merkez İlçesi, Meydan Mahallesi, Musalla Caddesinde bulunan, tapunun (23) 

pafta, (928) ada, (1) parselde ki “Kargir Bina” vasıflı,1.646,22 m2 yüzölçümlü taşınmaz, yurt ve 
işyeri olarak kullanılmak üzere 39 (otuzdokuz) yıllığına 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 
35//a maddesi gereği kapalı teklif usulü toplam yapım karşılığı kira ve işletme ihalesine 
çıkartılmıştır. 

İLİ  Kütahya 

İLÇESİ  Merkez 
MAHALLESİ Meydan 
CADDESİ Musalla Caddesi 
CİNSİ (Vasfı) Kargir Bina 
YÜZÖLÇÜMÜ 1.646,22 m² 
PAFTA NO 23 
ADA NO 928 
PARSEL NO      1 
VAKIFLAR GENEL MECLİSİ 
KARARI TARİHİ VE NOSU  

18/11/2019- 406-366 

VAKFI Vakıflar Genel Müdürlüğü (TAM) 

MUHAMMEN BEDEL 
8.992.602 TL 
(sekizmilyondokuzyüzdoksanikibinaltıyüziki TürkLirası) 

GEÇİCİ TEMİNAT 
269.778 TL 06 KRŞ 
(ikiyüzaltmışdokuzbinyediyüzyetmişsekiz TürkLirası altı 
Kuruş) 

İHALE TARİH VE SAATİ 22/01/2020 -Saat:10:30 
 
I- Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 18.11.2019 tarihli ve 406/366 sayılı 

Kararına istinaden aşağıda belirtilen asgari şartlarla ihale edilecektir.  
1) Kira süresinin, sözleşmenin imzalanma tarihinden itibaren 3 yıl inşaat süresi dahil 

toplam 39 yıl olması, 
2) Kira bedellerinin; sözleşme imzalandığı tarihinden itibaren inşaat süresi olan 3 yıl için 

aylık 1.200,00 TL sabit kira bedeli alınması, 4. yıl aylık 12.000,00-TL,+ önceki üç yılın TÜFE 
artışı alnması, müteakip yıllarda sözlşeme süresi sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık 
kira bedelinin TÜFE oranında arttırılmasıyla bulunacak miktarın aylık kira bedeli olarak alınması,  

3) Yüklenicisi tarafından tüm masrafları karşılanmak ve yapılan proje dahil tüm 
muhdesatın peşinen hiçbir hak talep etmeden bedelsiz olarak İdaremize terk ve teberru etmek 
kaydıyla mimari avan projesine uygun, mimari, statik, mekanik, elektrik ve diğer tüm uygulama 
projelerinin ve imalat detaylarının hazırlanması ve bunlarda yapılabilecek her türlü değişikliğin 
Vakıflar Bölge Müdürlüğüne, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne 
ve ilgili belediye ve kurumlara onaylatılması, İdaremiz ile gerekli tüm kurum ve kuruluşların 
onayının alınmasını müteakip inşaat ruhsatının alınması, 3 (üç) yıl içerisinde inşaatın bitirilerek 
tesisin tüm ekipman ve iç donanımı ile tamamlanmış olarak gerekli tüm izinlerin alınarak 
kullanıma açılması, cins tashihinin yapılması, uygulama projelerinin resmi kurum onaylı birer 
nüshasının İdaremize teslim edilmesi,  
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4) Ekspertiz raporunda öngörülen 224 kişilik yurt kapasitenin azalmasından ötürü hiçbir 
şekilde kira bedellerinde indirime gidilmemesi ve sözleşme süresinin uzatılmaması, öngörülen 
öğrenci kapasitesinin üzerine çıkılması durumunda sözleşmedeki kira bedeline göre oransal 
olarak hesaplanıp kira bedeline yansıtılması, 

5) 3194 sayılı kanuna göre, taşınmazdan kamuya terk edilmesi gereken kısmın istikamet 
rölövesinde gösterilmesi halinde, ilk kez kesinti yapılacak ise % 45’a kadar olan kısmın bedelsiz 
terk edilmesi, terk oranının % 45’in üzerinde olması veya parselin ikinci kez imar uygulaması 
görmesi girmesi halinde ise, aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak İdaremize 
ödenmesi, 

6) Mimarlar Odası en az bedel hesap cetveline göre belirlenen bedeli geçmemek üzere 
avan proje bedelinin sözleşme imzalanmadan önce müellifine yüklenici tarafından def’aten 
ödenmesi,  

7) İlgili mevzuata aykırı herhangi bir nedenle; sözleşme süresinin bitiminden önce 
taşınmazın ve binanın tahliye edilmesi halinde o tarihe kadar yapılmış olan tüm masrafların, 
hakların ve yapılan imalatların peşinen hiçbir hak talep etmeden bedelsiz olarak İdaremize terk ve 
teberru edildiğinden, tüm hak ve yapılan imalatların İdaremize bırakılması 

8) Sözleşme tarihinden itibaren inşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın 
başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin Yüklenici tarafından sağlanması, 

9) Sözleşme süresi sonunda İdaremiz ve Yüklenici arasında mutabakat sağlanamaması 
durumunda İdaremiz teknik personellerince kontrolleri yapılarak binanın/binaların bakımlı ve 
kullanılabilir şekilde olduğunun tespiti üzerine Yüklenici tarafından hiçbir hak ve bedel talebinde 
bulunulmadan İdaremize teslim edilmesi, İdaremiz teknik elemanlarınca yapılan kontrollerde 
eksikliğin tespit edilmesi halinde eksik olan malzemenin Yüklenici tarafından yerine konulması, 
ekonomik ömrünü tamamlayan malzemenin ise Yüklenici tarafından yenisi ile değiştirilmesi, 
Yüklenici tarafından yerine konulmaması veya değiştirilmemesi halinde zikredilen malzemenin 
bedelinin, öncelikle teminatından mahsup edilmesi, teminatın yeterli olmaması halinde ise 
İdarenin tazmin hakkı saklı kalınacağının bilinmesi, 

10) Yüklenicisi tarafından vakıf taşınmaz ve inşaat üzerine hiçbir suretle haciz, ipotek, 
teminat vb. yükümlülüklerin konulmaması 

II- İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Cedit Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı 
No:65 43030 Merkez/KÜTAHYA adresinde bulunan Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet 
Binasının (2).katında toplanacak olan İhale Komisyonunca yapılacaktır. 

III- İstekliler İhale Şartnamesini, mesai saatleri içerisinde 09:00-16:30 saatleri arasında 
Cedit Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı No:65 43030 Merkez/KÜTAHYA adresinde 
bulunan Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasının 4. katındaki Yatım ve Emlak Şube 
Müdürlüğünde görülebilir.  

IV- İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; İstekliler örneğine göre 
hazırlayacakları teklifleri ile aşağıda dış zarf içerisinde istenilen belgeleri yukarıda belirtilen ihale 
tarih ve saatine kadar Cedit Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı No:65 43030 
Merkez/KÜTAHYA adresinde bulunan Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasına 
vermeleri gerekmektedir.  

 Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.  
Teklifi ihtiva eden (Ek 7 örnek forma uygun olarak hazırlanan teklif mektubu) kapatılmış, 

mühürlenmiş / imzalanmış iç zarf ile birlikte,  
a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi 

vb. bilgileri gösteren, örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1) 
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b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya 
ilgili meslek odası belgesi, 

a.  Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya 
Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

b. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 
kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış 
sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin 
bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış 
olması gerekir.) 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 
eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz 
edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

a. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

b. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin 
aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 
tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

e) Örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin 
yatırıldığına dair makbuz, 

f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde örneğe uygun Ortak Girişim 
Beyannamesi(Ek:3)  

g) Tahmin edilen bedelin % 10'una kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat 
kredisini gösterir örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının 
ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması 
gerekmektedir.) 

h) Tahmin edilen bedelin % 50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik 
karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden 
alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait 
İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının 
İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, 

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve 
kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki 
Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir. 

a. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve 
kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi, 

b. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide 
karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı 
aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter 
tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi, 
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c. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü 
yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki 
İnşaat Ruhsat Belgesi, 

İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında 
inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) bu belgelere sahip alt 
yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt 
yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere 
katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. 

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair 
belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli 
sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi 
borcu olmadığına dair belge, 

j) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde 
prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik 
Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 
belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama 
aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması 

k) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık 
Durum Formu (Ek:6), 

l) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz. İhale dokümanı satış bedeli: 100,00 
TL olup Vakıflar Bankası Kütahya Şubesindeki TR68 0001 5001 5800 726 621 8763 no’lu Bölge 
Müdürlüğü hesabına işin ismi ve istekli adı belirtilerek yatırılacak ve idareye ibraz edilerek ihale 
dokümanı alınacaktır. 

m) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, örneğe uygun  
n) Yer Görme Formu (Ek:7) 
Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri 

temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce 
onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini 
vermek zorundadır. 

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, 
sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama 
gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 
Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret 
Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.  

V- Teklif dosyası, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne verilecek olup, dosyalar 
İdareye verildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın 
tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

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

VII- Bu işe ait ilan bedelleri defaten İdaremize sözleşme yapılmadan önce yatırılacaktır. 
VIII- İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  
 
TEL  : 0 274 223 64 76   İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr 
FAKS  : 0 274 224 11 71   E-MAİL  : kutahya@vgm.gov.tr.  

İLAN OLUNUR 
 11231/1-1 

http://www.vgm.gov.tr/
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1 ADET BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ CİHAZI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden: 
1 Adet Bilgisayarlı Tomografi Cihazı alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 

3.maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 
tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 . maddesi (a) bendi uyarınca yerli ve yabancı 
isteklilerden tedarik edilmek üzere Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.. İhaleye ilişkin ayrıntılı 
bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

 
İhale kayıt numarası : 2020/740 
1- İdarenin  
a) Adresi : Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/Gaziantep 
b) Telefon ve faks numarası : (342)360 12 00- (342)360 17 01 
c) Elektronik posta adresi  : arsfon@gantep.edu.tr 

ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet  adresi 

: http://bap.gantep.edu.tr 

2- İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı : Bilgisayarlı Tomografi Cihazı 1 Adet 
b) Teslim [yeri/yerleri] :Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve 

Uygulama Hastanesi (Radyoloji ABD) Proje 
Yürütücüsünün göstereceği yere 

c) Teslim[tarihi/tarihleri] : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 120 gündür. 
3- Yeterlik değerlendirmesinin   
a) Yapılacağı yer : Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Yönetim Birimi Toplantı Salonu Şehitkamil/Gaziantep 
b) Tarihi ve saati : 15/01/2020 Çarşamba günü saat 10:00 
 
4- Yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. Yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1 Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.1’ den görülebilir. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.4’ den görülebilir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.5’ den görülebilir. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  
4.4.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.6’ den görülebilir. 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate 

alınarak belirlenecektir. 
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7- İhale dokümanının görülmesi: 
İhale dokümanı, İdarenin http://bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir ve 100 TL Türk 

Lirası bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk Bankası Gaziantep 
Üniversite şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba yatırabilirler.. 

7.1. İhale dokümanı, idarenin http://bap.gantep.edu.tr  adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur  
8- Başvurular ihale tarih ve saatine kadar  Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

Projeleri Yönetim Birimi adresine elden teslim edilecektir. 

http://bap.gantep.edu.tr/
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9- İstekliler tekliflerini, mal kalemi  için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi  miktarı  ile bu mal kalemleri için teklif 
edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır. 

10- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyatı içeren ilk teklif verme  tarihinden itibaren  
60 takvim günüdür.  

11- Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz. 161/1-1 
—— • —— 

Tokat İl Özel İdaresinden: 
Konu: İdaremizin Samaş Sanayi Madenleri A.Ş. deki % 10,78 hissesinin 

2.800.000,00.-TL muhammen bedel üzerinden açık artırma ile satışı. 
Resmi Gazete Yayım Tarihi ve sayısı : 06.12.2019 / 30970 
İhale Tarihi     : 19.12.2019 
İhale Yöntemi: 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Kanununun 18. Maddesinin 

A/a satış yöntemi ile aynı maddenin C/c yer alan açık artırma usulü 
Karar Tarihi    :19.12.2019 tarih ve 310 sayılı  
 Karar: Ali KARAKAYA tarafından yapılan 5.200.000,00.-TL artırımla 8.000.000,00 

TL bedel karşılığında % 10,78 oranındaki hisse satışı uygun görülmüş olup, iştirak satış 
ihalesi şartnamesinde yazılı şartlarla Ali KARAKAYA’ya satışına; satıştan elde edilecek 
gelirin İdaremize gelir kaydedilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 199/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Yenimahalle Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden: 

 
 151/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 
Edremit İcra Hukuk Mahkemesinin 1964/10 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.  166/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Samsun İli, Terme İlçesi, 224 ada, 10 parsel üzerindeki 815818 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Kurtuluş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin sorumlu denetim elemanı ve kuruluş 
ortağı Neriman Selen EFİL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18113, Oda 
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Sicil No: 20075) tarafından, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 2018/1359 esasına kayden 
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 23.10.2019 tarihli ve E.2018/1359-K.2019/2125 sayılı karar 
ile “dava konusu işlemin, davacı Neriman Selen EFİL hakkında denetim elemanı olmasından 
dolayı tesis edilen kısmı yönünden davanın reddine, kuruluş ortağı olmasından dolayı tesis 
edilen kısmı yönünden işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 14.10.2017 tarihli ve 30210 sayılı 
Resmî Gazete ilanı ile Neriman Selen EFİL hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin kuruluş 
ortaklığı ile ilgili olan kısmı 01.01.2020 tarihli ve 310690 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 153/1-1 
—— • —— 

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

06.01.2020 tarihli ve 31000 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
ilanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 
 

Fakülte Bölüm 
Anabilim 

Dalı 
Uzmanlık Alanı / 
Aranılan Şartlar 

Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Sayısı 

DİŞ 
HEKİMLİĞİ 
FAKÜLTESİ 

Klinik 
Bilimler 
Bölümü 

Diş 
Hastalıkları 
ve Tedavisi 
(Restoratif) 

Anabilim Dalı 

Uzmanlığını Protetik Diş 
Tedavisi Anabilim 

Dalı'nda almış olmak. 
(ESKİ HALİ) 

DR. 
ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

DİŞ 
HEKİMLİĞİ 
FAKÜLTESİ 

Klinik 
Bilimler 
Bölümü 

Diş 
Hastalıkları 
ve Tedavisi 
(Restoratif) 

Anabilim Dalı 

Uzmanlığını Diş 
Hastalıkları ve Tedavisi 
(Restoratif) Anabilim 
Dalı'nda almış olmak. 

(YENİ HALİ) 

DR. 
ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

 205/1-1 
—— • —— 

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

31.12.2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmî Gazete'de aslına uygun yayımlanan öğretim 
üyesi alımı ile ilgili ilanımızın açıklamalar kısmı aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. Kadromuza 
başvurular devam etmektedir. 

 
İlan olunur. 

ÜNVANI=========> DOÇENT 
AÇIKLAMALAR 

BİRİMİ ANABİLİM DALI DRC. ADET 
İlahiyat 

Fakültesi 
Türk İslam 
Edebiyatı 

2-1 
Doçentliğini ilgili alanda veya Klasik Türk 
Edebiyatı alanında almış olmak. 

 207/1-1 
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: 

 
 193/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 206/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
 204/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
 204/2/1-1 
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 
 209/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

İLANEN TEBLİGAT 

Kurumumuz kayıtlarında YALI MAHALLESİ TOPSELVİ CADDESİ B BLOK 
No:100 B /4 KARTAL İSTANBUL adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi TÜMTURK 
PETROL ARAMA ARAŞTIRMA SONDAJ MADENCİLİK İTHALAT İHRACAT 
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, 
Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını 
göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres 

tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden 
muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu 
gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.  

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak 
Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR 186/1/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

İLANEN TEBLİGAT 

Kurumumuz kayıtlarında Atatürk Mahallesi Vedat Günyol Caddesi Yakut Sitesi 
2.Blok No:44/B Daire:16 ATAŞEHİR İSTANBUL adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi 
AVRASYA GRUP PETROLCÜLÜK DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ’ nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca 
yapılan 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün 
mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve 

tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine 
kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.  

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak 

Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 
Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR 186/2/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

İLANEN TEBLİGAT 

Kurumumuz kayıtlarında İNCİLİ PINAR Mah.. Nişantaşı Sokak Cazibe İş Merkezi 

No:13/44 ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi SGL 

PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ’ nin bildirim yükümlülüklerine 

ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri 

Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan 

adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit 

edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı 

Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.  

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak 

Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 

başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR 186/3/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

İLANEN TEBLİGAT 

Kurumumuz kayıtlarında Cevizli Mahallesi Zuhal Caddesi No:44 Daire:22 

Maltepe/İSTANBUL BAKIRKÖY İSTANBUL adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi MAXİ 

ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ’ nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası 

Dairesi Başkanlığınca yapılan 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit 

edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden 

tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı 

ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen 

tebliğine karar verilmiştir.  

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak 

Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 

başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR 186/4/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

İLANEN TEBLİGAT 

Kurumumuz kayıtlarında Barbaros Mah. Ak Zambak Sok. Uphill Towers No:3 

Daire:15 ATAŞEHİR İSTANBUL adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi GAMA PET 

PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ A.Ş.’ nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, 

Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını 

göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres 

tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden 

muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu 

gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.  

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak 

Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 

başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR 186/5/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

İLANEN TEBLİGAT 

Kurumumuz kayıtlarında AĞAOĞLU MY OFFİCE 212 MAHMUTBEY MAH. 

TAŞOCAĞI YOLU CAD. 78/3 KAT:5 GÜNEŞLİ BAĞCILAR İSTANBUL adresinde 

bulunan dağıtıcı lisansı sahibi ASLANLAR İTHALAT İHRACAT A.Ş.’ nin bildirim 

yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2019 Yılı Yurt İçi 

Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile 

Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca 

adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.  

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak 

Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 

başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR 186/6/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

İLANEN TEBLİGAT 

Kurumumuz kayıtlarında YALI MAH. 6523 SK. 32 / B BLOK D: 506 KARŞIYAKA 

İZMİR adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi SMART AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM 

ŞİRKETİ’ nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca 

yapılan 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün 

mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve 

tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine 

kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.  

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak 

Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 

başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR 186/7/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

İLANEN TEBLİGAT 

Kurumumuz kayıtlarında İPEKYOLU MAHALLESİ  İPEK YOLU CADDESİ   No:39 

NUSAYBİN MARDİN adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi TRİPET PETROLCÜLÜK 

SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, 

Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını 

göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres 

tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden 

muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu 

gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.  

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak 

Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 

başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR 186/8/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

İLANEN TEBLİGAT 

Kurumumuz kayıtlarında Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddessi Sibel Apt. 

No:161 Kat:2 D:3 ŞİŞLİ İSTANBUL adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi BİGOİL 

AKARYAKIT NAKLİYAT PAZARLAMA İNŞAAT TURİZM TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ’ nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca 

yapılan 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün 

mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve 

tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine 

kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.  

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak 

Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 

başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR 186/9/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

İLANEN TEBLİGAT 

Kurumumuz kayıtlarında Cemil Topuzlu Caddesi 18 Mart Sokak NO:36/3 Göztepe 

KADIKÖY İSTANBUL adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi KAS PETROL ÜRÜNLERİ 

VE KİMYEVİ MADDELER SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ nin bildirim 

yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2019 Yılı Yurt İçi 

Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile 

Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca 

adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.  

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak 

Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 

başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR 186/10/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

İLANEN TEBLİGAT 

Kurumumuz kayıtlarında Barbaros Mah. Fesleğen Sok. Uphill Court Sitesi Uphill 

Towers A1-A Blok D:108 ATAŞEHİR İSTANBUL adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi 

EKSEN PETROLCÜLÜK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ’ nin bildirim yükümlülüklerine 

ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri 

Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan 

adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit 

edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı 

Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.  

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak 

Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 

başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR 186/11/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

İLANEN TEBLİGAT 

Kurumumuz kayıtlarında DEREAĞZI MAHALLESİ 3025 SOKAK. NO:26 

MARMARAEREĞLİSİ TEKİRDAĞ adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi PLUSPET 

PETROL ANONİM ŞİRKETİ’ nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası 

Dairesi Başkanlığınca yapılan 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit 

edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden 

tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı 

ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen 

tebliğine karar verilmiştir.  

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak 

Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 

başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR 186/12/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

İLANEN TEBLİGAT 

Kurumumuz kayıtlarında Abdurrahman Gazi Mah. Sevenler Cad. Anemon B Blok 

Kat:9 No:61 SANCAKTEPE İSTANBUL adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi 

EKODİZEL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ nin 

bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2019 Yılı 

Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile 

Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca 

adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.  

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak 

Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 

başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR 186/13/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

İLANEN TEBLİGAT 

Kurumumuz kayıtlarında GÜNEY MAH. KAHRAMAN SK. NO:12/4 KÖRFEZ 

KOCAELİ adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi NAFTA AKARYAKIT ÜRÜNLERİ 

SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, 

Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını 

göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres 

tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden 

muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu 

gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.  

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak 

Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 

başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR 186/14/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

İLANEN TEBLİGAT 

Kurumumuz kayıtlarında KARABAŞ MAH. HAFIZ BİNBAŞI CAD. MECİT KAVAN 

APT. 12/8 İZMİT KOCAELİ adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi YÖRPET 

AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ nin bildirim 

yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2019 Yılı Yurt İçi 

Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile 

Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca 

adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.  

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak 

Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 

başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR 186/15/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

İLANEN TEBLİGAT 

Kurumumuz kayıtlarında Şeyhli Mahallesi Sanat Sokak No:2 D:2 PENDİK 

İSTANBUL adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi BİROİL PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ 

VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol 

Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını 

göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres 

tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden 

muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu 

gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.  

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak 

Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 

başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR 186/16/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

İLANEN TEBLİGAT 

Kurumumuz kayıtlarında Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı 36 Ada Ata 2/3 Blok Kat:3 

Daire:31 ATAŞEHİR İSTANBUL adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi MİMAG PETROL 

AKARYAKIT DAĞITIM VE DEPOLAMA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ nin 

bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2019 Yılı 

Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile 

Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca 

adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.  

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak 

Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 

başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR 186/17/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

İLANEN TEBLİGAT 

Kurumumuz kayıtlarında Esentepe Mah. Milangaz Cad. Dumankaya Vizyon Sitesi 

No:77 D:24 KARTAL İSTANBUL adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi ERGAZ 

AKARYAKIT LPG LNG CNG DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ 

nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2019 

Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut 

adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata 

sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim 

olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.  

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak 

Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 

başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR 186/18/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

İLANEN TEBLİGAT 

Kurumumuz kayıtlarında Yenişehir Mah. Bakü Cad. B Apt No:6 /1/253 PENDİK 

İSTANBUL adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi MOLAVER AKARYAKIT DAĞITIM 

TAŞIMACILIK İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ’ nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca 

yapılan 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün 

mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve 

tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine 

kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.  

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak 

Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 

başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR 186/19/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

İLANEN TEBLİGAT 

Kurumumuz kayıtlarında Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı No:2 Ayport İş 

Merkezi Kapı No:4B B Blok Girişi Kat:3 Daire:21 PENDİK İSTANBUL adresinde bulunan 

dağıtıcı lisansı sahibi POİL PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM İŞLETMELERİ ANONİM 

ŞİRKETİ’ nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca 

yapılan 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün 

mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve 

tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine 

kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.  

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak 

Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 

başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR 186/20/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

İLANEN TEBLİGAT 

Kurumumuz kayıtlarında BULGURLU MAH. GÜRPINAR CADDESİ NO:15 

ÜSKÜDAR İSTANBUL adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi TURKUAZ PETROL 

ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ’ nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası 

Dairesi Başkanlığınca yapılan 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit 

edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden 

tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı 

ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen 

tebliğine karar verilmiştir.  

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak 

Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 

başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR 186/21/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

İLANEN TEBLİGAT 

Kurumumuz kayıtlarında İ.A.O.S.B. 10029 Sok. No:10 Çiğli-İZMİR adresinde bulunan 

madeni yağ lisansı sahibi AN-KA PETROL NAKLİYAT GIDA TURİZM İNŞAAT 

İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ nin bildirim 

yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2019 Yılı Yurt İçi 

Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile 

Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca 

adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.  

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak 

Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 

başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR 186/22/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

İLANEN TEBLİGAT 

Kurumumuz kayıtlarında Organize Sanayi Bölgesi 19 Nolu Cadde No: 1 / Z1 

MERKEZ KİLİS adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi TRANSOİL KİMYA DIŞ 

TİCARET SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ nin bildirim yükümlülüklerine 

ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri 

Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan 

adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit 

edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı 

Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.  

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak 

Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 

başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR 186/23/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

İLANEN TEBLİGAT 

Kurumumuz kayıtlarında Orta Mah. Atayolu Cad. İstanbul Boya ve Vernikçiler 

Sanayi Sitesi No:8/45 TUZLA İSTANBUL adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi 

ELEMEND PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ nin bildirim 

yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2019 Yılı Yurt İçi 

Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile 

Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca 

adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.  

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak 

Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 

başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR 186/24/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

İLANEN TEBLİGAT 

Kurumumuz kayıtlarında Nacarlı OSB Mah. Rüştü Kazım Yücelen Cad. No:17 
Akdeniz/Mersin adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi ACAR AEROSOL KİMYEVİ 
MADDELER PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYAT TAAHHÜT İTHALAT İHRACAT 
LİMİTED ŞİRKETİ’ nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi 
Başkanlığınca yapılan 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit 
edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden 

tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı 
ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen 
tebliğine karar verilmiştir.  

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak 
Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR 186/25/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

İLANEN TEBLİGAT 

Kurumumuz kayıtlarında Antakya Organize Sanayi Bölgesi Topboğazı Mevkii Şenbük 
Mahallesi 2 No'lu Yol No:7 (ada no:115, parsel no:1) BELEN HATAY adresinde bulunan 
madeni yağ lisansı sahibi YİDAŞ GERİ DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİLERİ ANONİM 
ŞİRKETİ’ nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca 
yapılan 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün 
mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve 

tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine 
kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.  

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak 

Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 
Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR 186/26/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

İLANEN TEBLİGAT 

Kurumumuz kayıtlarında Üçevler Mahallesi Akva Sanayi Sitesi 76. Sokak No:2/B 
(Pafta no.H21C04C3D, Ada no: 2868,  Parsel no. 1) NİLÜFER BURSA adresinde bulunan 
madeni yağ lisansı sahibi ESKON PETROL ÜRÜNLERİ VE ENERJİ SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası 
Dairesi Başkanlığınca yapılan 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit 
edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden 

tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı 
ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen 
tebliğine karar verilmiştir.  

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak 
Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR 186/27/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

İLANEN TEBLİGAT 

Kurumumuz kayıtlarında Kale Mah. 348. Sok. No:8 (Ada:348 
Pafta:M22A19C4D/19D3C Parsel:2) Pamukkale MERKEZ DENİZLİ adresinde bulunan 
madeni yağ lisansı sahibi MONDO KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ 
nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2019 
Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut 
adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata 

sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim 
olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.  

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak 

Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 
Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR 186/28/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

İLANEN TEBLİGAT 

Kurumumuz kayıtlarında MİMAR SİNAN MAH. EŞREF BİTLİS CAD. 42/365  

İSTANBUL adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi PLUSCHEM KİMYA ANONİM 

ŞİRKETİ’ nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca 

yapılan 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün 

mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve 

tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine 

kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.  

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak 

Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 

başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR 186/29/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

İLANEN TEBLİGAT 

Kurumumuz kayıtlarında Bursa Deri OSB 5.Sokak No:7 NİLÜFER BURSA adresinde 

bulunan madeni yağ lisansı sahibi BAYTEM GERİ DÖNÜŞÜM MADENİ YAĞLAR METAL 

HURDA PLASTİK İNŞAAT NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ 

nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2019 

Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut 

adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata 

sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim 

olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.  

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak 

Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 

başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR 186/30/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

İLANEN TEBLİGAT 

Kurumumuz kayıtlarında İstanbul Deri Organize sanayi Bölgesi Kumpas Caddesi 
No.16 Ö1-5 Özel Parsel TUZLA İSTANBUL adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi 
EKOTAŞ MAKİNA KİMYA MADENİ YAĞ PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ 
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ nin bildirim yükümlülüklerine 
ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri 
Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan 

adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit 
edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı 
Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.  

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak 
Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR 186/31/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

İLANEN TEBLİGAT 

Kurumumuz kayıtlarında PİRAHMETLER MAHALLESİ D-100 YAN YOL 
CADDESİ NO:64 ERENLER SAKARYA adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi EROF 
PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ nin 

bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2019 Yılı 
Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile 
Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca 

adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.  

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak 

Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 
Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR 186/32/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

İLANEN TEBLİGAT 

Kurumumuz kayıtlarında IŞIKLAR MAH.NO:251 CİZRE YOLU 2.KM. MİDYAT 

MARDİN adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi OPEKS MADENİ YAĞ ÜRETİMİ 

PETROL KİMYA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ nin 

bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2019 Yılı 

Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile 

Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca 

adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.  

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak 

Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 

başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR 186/33/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

İLANEN TEBLİGAT 

Kurumumuz kayıtlarında 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ HOROZLUHAN 

MAHALLESİ SAFA SOKAK NO:6 SELÇUKLU KONYA adresinde bulunan madeni yağ 

lisansı sahibi HFM ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ KİMYA SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ’ nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi 

Başkanlığınca yapılan 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit 

edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden 

tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı 

ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen 

tebliğine karar verilmiştir.  

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak 

Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 

başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR 186/34/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

İLANEN TEBLİGAT 

Kurumumuz kayıtlarında SARAY MAHALLESİ KERESTECİLER SANAYİ SİTESİ 

2. CADDE NO:54 KAHRAMANKAZAN ANKARA adresinde bulunan madeni yağ lisansı 

sahibi TANSEL NANO TEKNOLOJİLERİ HAMMADDE KİMYASAL MADDELER 

MADENİ YAĞ İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ nin bildirim 

yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2019 Yılı Yurt İçi 

Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile 

Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca 

adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.  

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak 

Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 

başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR 186/35/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

İLANEN TEBLİGAT 

Kurumumuz kayıtlarında 19 Mayıs Sanayi Sitesi 60. Sokak No:47 Kutlukent 

TEKKEKÖY SAMSUN adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi AKIN BİODİZEL 

PETROL LPG İKMAL DAĞITIM PAZARLAMA NAKLİYE İNŞAAT TOHUMCULUK 

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, 

Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını 

göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres 

tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden 

muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu 

gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.  

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak 

Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 

başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR 186/36/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

İLANEN TEBLİGAT 

Kurumumuz kayıtlarında ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. CADDE 2. SOKAK 

NO:13  AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi SALT MADENİ 

YAĞ İMALATI TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞPAZARLAMA İNŞAAT NAKLİYE 

TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol 

Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını 

göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres 

tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden 

muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu 

gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.  

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak 

Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 

başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR 186/37/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

İLANEN TEBLİGAT 

Kurumumuz kayıtlarında İSTANBUL DERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TAV 

CADDESİ M-4 ÖZEL PARSEL TUZLA İSTANBUL adresinde bulunan madeni yağ lisansı 

sahibi DOLUNAY MADENİ YAĞLAR HAFRİYAT İNŞAAT NAKLİYE VE TURİZM 

SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol 

Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını 

göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres 

tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden 

muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu 

gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.  

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak 

Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 

başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR 186/38/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
İLANEN TEBLİGAT 

Kurumumuz kayıtlarında SS. MARMARA GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER TOPLU 
İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ, ATATÜRK MAHALLESİ FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ 
GÖKTÜRK SOKAK NO:28 ÇAYOROVA  KOCAELİ adresinde bulunan madeni yağ lisansı 
sahibi PETSAN MADENİ YAĞLAR VE PLASTİK SANAYİ DIŞ TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ’ nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca 
yapılan 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün 
mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve 
tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine 
kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.  

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak 
Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR 186/39/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

İLANEN TEBLİGAT 
Kurumumuz kayıtlarında ADANA HACI SABANCI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

İSMET ATLI CADDESİ NO:26 YAKAPINAR SARIÇAM ADANA adresinde bulunan 
madeni yağ lisansı sahibi GEMA MADENİ YAĞLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ’ nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca 
yapılan 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün 
mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve 
tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine 
kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.  

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak 
Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR 186/40/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

İLANEN TEBLİGAT 
Kurumumuz kayıtlarında HALKALI CADDESİ N0:230 BAKIRKÖY İSTANBUL 

adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası 
Dairesi Başkanlığınca yapılan 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit 
edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden 
tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı 
ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen 
tebliğine karar verilmiştir.  
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Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak 
Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR 186/41/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

İLANEN TEBLİGAT 
Kurumumuz kayıtlarında İKİTELLİ O.S.B. GALVANO SN. SİT. F BLOK NO.4 

KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi PROMAR 
ENDÜSTRİYEL KİMYASALLAR SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ nin 
bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2019 Yılı 
Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile 
Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca 
adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.  

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak 
Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR 186/42/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

İLANEN TEBLİGAT 
Kurumumuz kayıtlarında ABDULLAH ŞAHUTOĞLU MAH. KERVAN YOLU 

NO:18 KARACAİLYAS AKDENİZ MERSİN adresinde bulunan depolama lisansı sahibi N-
PET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA NAKLİYE SANAYİ TİCARET VE DAĞITIM 
LİMİTED ŞİRKETİ’ nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi 
Başkanlığınca yapılan 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit 
edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden 
tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı 
ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen 
tebliğine karar verilmiştir.  

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2019 Yılı Yurt İçi Kaynak 
Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem 
başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 
sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR 186/43/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu

İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere
İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 2031)

–– Kütahya İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Sofça Mesire Alanı Enerji
Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım
Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2032)

–– Konya İli, Selçuklu İlçesinde Bulunan Alanın Konya Teknoloji Endüstri
Bölgesi Olarak İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2033)

–– Bazı Alanın Giresun Bulancak Adatepe Yayla Turizm Merkezi Olarak Tespit ve
İlan Edilmesi, Bazı Alanın Giresun Güce Yayla Turizm Merkezi Olarak Tespit ve
İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2034)

–– Nevşehir Kalesi ve Çevresini Kapsayan Alanın Yenileme Alanı Olarak
Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2035)

–– Bazı Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülerin Kurulması ile Bazı Yüksekokul ve
Enstitülerin Kapatılması, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğüne
Bağlı Polatlı İlahiyat Fakültesinin Adının İslami İlimler Fakültesi Olarak
Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2036)

–– 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 46 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının (c)
Bendi Uyarınca Yurtdışı Yer Değiştirme Giderinin Mesafeye Göre Değişen
Kısmının Hesaplanmasında Esas Alınan Cetvellerin Uygulamaya Konulması
Hakkındaki 24/7/1996 Tarihli ve 96/8438 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına
Nagoya’ya Ait Cetvelin İlave Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2037)

–– Rize İli, Merkez İlçe, Çarşı ve Piriçelebi Mahalleleri Sınırları İçerisinde
Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2038)

–– Güney-1 Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla, Bursa İlinde Yer Alan
Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2039)

–– 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası
Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve
2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Karar (Karar Sayısı: 2040)

ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/24,

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34)

YÖNETMELİKLER
–– Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
–– Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
–– Trakya Üniversitesi Su Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

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

Senetlerinin Günlük Değerleri
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