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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

           Karar Sayısı : 2012/3913
           10 Mayıs 2012 tarihinde Tahran’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti-İran İslam
Cumhuriyeti Yüksek Hudut Komisyonu 26’ncı Dönem Toplantısı Tutanağı”nın onaylanması;
Dışişleri Bakanlığının 5/10/2012 tarihli ve HUM/4650853 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli
ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/10/2012
tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ
           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     S. ERGİN                                     N. ERGÜN
                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı V.        Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 İ. N. ŞAHİN                                  C. YILMAZ                                  E. GÜNAY                                   C. YILMAZ
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                    Maliye Bakanı V.

                                       Ö. DİNÇER                                        İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                           M.M. EKER                                                  B. YILDIRIM
                                                        Sağlık Bakanı V.                       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Sayı : 28481



Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                               28 Kasım 2012 – Sayı : 28481

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2



28 Kasım 2012 – Sayı : 28481                               RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3



Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                               28 Kasım 2012 – Sayı : 28481

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4



28 Kasım 2012 – Sayı : 28481                               RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5



Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                               28 Kasım 2012 – Sayı : 28481

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6



28 Kasım 2012 – Sayı : 28481                               RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7



Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                               28 Kasım 2012 – Sayı : 28481

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8



28 Kasım 2012 – Sayı : 28481                               RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9



Sayfa : 10                               RESMÎ GAZETE                               28 Kasım 2012 – Sayı : 28481

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10



28 Kasım 2012 – Sayı : 28481                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11



Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                               28 Kasım 2012 – Sayı : 28481

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12



28 Kasım 2012 – Sayı : 28481                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13



Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                               28 Kasım 2012 – Sayı : 28481

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14



28 Kasım 2012 – Sayı : 28481                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 15



Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                               28 Kasım 2012 – Sayı : 28481

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16



28 Kasım 2012 – Sayı : 28481                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17



Sayfa : 18                               RESMÎ GAZETE                               28 Kasım 2012 – Sayı : 28481

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 18



28 Kasım 2012 – Sayı : 28481                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 19



Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                               28 Kasım 2012 – Sayı : 28481

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 20



                                    BAKANLAR KURULU KARARI

           Karar Sayısı : 2012/3910

           Ekli listede ili, ilçesi, köyü ve sınırları belirtilen yerlerde arazi toplulaştırması yapılması;

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 10/10/2012 tarihli ve 15593 sayılı yazısı üzerine,

3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca

18/10/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     S. ERGİN                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı V.        Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 İ. N. ŞAHİN                                  C. YILMAZ                                  E. GÜNAY                                   C. YILMAZ

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                    Maliye Bakanı V.

                                       Ö. DİNÇER                                        İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                           M. M. EKER                                                  B. YILDIRIM

                                                        Sağlık Bakanı V.                       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                           27 Kasım 2012

  B.02.0.PPG.0.12-305-9891

CUMHURBAŞKANLIĞI  YÜCE KATINA

           Görüşmelerde bulunmak üzere; 28 Kasım 2012 tarihinde Arnavutluk’a gidecek olan

Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan

Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                              Ali BABACAN

                                                                                                                 Başbakan V.

                                        —————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 27 Kasım 2012

    B.01.0.KKB.01-06-370-702

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 27/11/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-9891 sayılı yazınız.

           Görüşmelerde bulunmak üzere, 28 Kasım 2012 tarihinde Arnavutluk’a gidecek olan

Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan

Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                           27 Kasım 2012

  B.02.0.PPG.0.12-305-9895

CUMHURBAŞKANLIĞI  YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 28 Kasım 2012 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne

gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine

saygıyla arz ederim.

                                                                                                              Ali BABACAN

                                                                                                                 Başbakan V.

                                        —————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 27 Kasım 2012

    B.01.0.KKB.01-06-371-703

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 27/11/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-9895 sayılı yazınız.

           Görüşmelerde bulunmak üzere, 28 Kasım 2012 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne

gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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ATAMA KARARLARI

           Karar Sayısı : 2012/3942

           Ekli listede adları yazılı kişilerin karşılarında gösterilen görevlere atanmaları; Dışişleri

Bakanlığının 6/11/2012 tarihli ve 3063 sayılı yazısı üzerine, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı

Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/11/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                    B. ARINÇ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                      F. ŞAHİN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı        Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı V.

                   M. ŞİMŞEK                                 E. BAYRAKTAR                                C. YILMAZ                               M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V.    Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı V.                             Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

            M. Z. ÇAĞLAYAN                             C. YILMAZ                                    S. KILIÇ                                     M. ŞİMŞEK

              İçişleri Bakanı V.                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı V.                    Maliye Bakanı

                                       Ö. DİNÇER                                        İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                            R. AKDAĞ                                                E. BAYRAKTAR

                                                          Sağlık Bakanı                       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
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—— • ——
Sağlık Bakanlığından:

           Karar Sayısı : 2012/814

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Sağlık Araştırmaları

Genel Müdürlüğüne Bakanlık Müşaviri Kamuran ÖZDEN’in atanması, 657 sayılı Kanunun

76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

27/11/2012

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Recep AKDAĞ

                Başbakan                                         Sağlık Bakanı
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YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE

ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE
TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının

Kanuna, ilgili mevzuata, şirket esas sözleşmesine ve iç yönergeye uygun olarak yapılmasının
sağlanması, şirketlerin genel kurul çalışmalarının esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren iç
yönergede bulunacak asgari unsurların belirlenmesi, anonim şirketlerde kendisine pay ve pay
senedi tevdi edilen kişilerin bu pay ve pay senedinden doğan genel kurul toplantısına katılma
ve oy hakkının kullanılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu olan anonim

şirket genel kurul toplantılarının belirlenmesini, anonim şirket genel kurul toplantılarında uy-
gulanacak usul ve esasları ve toplantılarda bulunacak Bakanlık temsilcilerinin görev, yetki ve
nitelikleri ile bunlara yapılacak ödemeleri, şirketlerin genel kurul çalışmalarının esas ve usul-
lerine ilişkin kuralları içeren iç yönergede bulunacak asgari unsurları, genel kurula katılma ve
oy kullanma hakkını kullanacak olan pay veya pay senetlerinin tevdi edildiği kişiler, tevdi edi-
len kişilerin bağlı oldukları esas ve usuller ile temsil belgesinin içeriğini kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa

dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
b) Bakanlık Temsilcisi: Şirketlerin genel kurul toplantılarına katılmak üzere bu Yönet-

melik hükümlerine göre görevlendirilen memuru,
c) Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS): Genel kurullara elektronik ortamda katıl-

mayı teminen 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesi
uyarınca payları Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlenen borsaya kote şirketler için
Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak elektronik platformu ve diğer şirketlerin 6102
sayılı Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kuracakları veya
destek hizmeti alabilecekleri bilişim sistemini,

ç) Elektronik Ortamda Katılma: Anonim şirket genel kurul toplantılarına Elektronik
Genel Kurul Sisteminden katılmayı, görüş açıklamayı, öneride bulunmayı ve oy kullanmayı,

d) Genel Müdürlük: İç Ticaret Genel Müdürlüğünü,
e) İç yönerge: Şirketlerin genel kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren

düzenlemeyi,
f) İl Müdürlüğü: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlüklerini,
g) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
ğ) Mahkeme: Şirketin merkezinin bulunduğu Asliye Ticaret Mahkemesini,
h) Şirket: Anonim şirketi,
ı) Tevdi eden: Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesi uyarınca kayden izlenen

payları veya pay senetlerini tevdi eden anonim şirket pay sahibini,
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i) Tevdi edilen: Kayden izlenen payları veya pay senetlerini, bunların sahipleri adına
tevdi alan ve bu Yönetmeliğin 44 üncü maddesinde belirlenen kişi veya kuruluşları,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Esaslar

Toplantı çeşitleri
MADDE 5 – (1) Şirketlerde aşağıda sayılan genel kurul toplantıları ve imtiyazlı pay

sahipleri özel kurul toplantısı yapılır:
a) Olağan genel kurul toplantısı: Şirket organlarının seçimine, finansal tablolara, yö-

netim kurulunun yıllık faaliyet raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç pay-
larının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemlerini
ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakereler yapmak ve karar almak üzere
her hesap dönemi için yapılan toplantılardır.

b) Olağanüstü genel kurul toplantısı: Şirket için lüzumu halinde veya zorunlu ve ivedi
sebepler çıktığı takdirde yapılan ve gündemini toplantı yapılmasını gerektiren sebeplerin oluş-
turduğu toplantılardır.

c) İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı: İmtiyazlı payların bulunduğu şirket-
lerde, genel kurulun imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını sınırlayacak tarzda esas sözleşmeyi
değiştirmeye karar vermesi halinde, Kanunun 454 üncü maddesine göre esas sözleşme deği-
şikliği kararını onaylamak için sadece imtiyazlı pay sahiplerinin katılımıyla yapılan toplantı-
lardır.

(2) İmtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek nitelikteki esas sözleşme değişik-
liğinin görüşüleceği genel kurul toplantısında, imtiyazlı payları temsil eden sermayenin en az
yüzde altmışına sahip olan imtiyazlı pay sahiplerinin veya temsilcilerinin toplantıda hazır bu-
lunmaları ve bunların çoğunluğunun genel kurulda esas sözleşme değişikliğine olumlu oy ver-
meleri halinde, ayrıca özel kurul toplantısı yapılmaz.

Elektronik ortamda genel kurula katılma
MADDE 6 – (1) Elektronik ortamda genel kurul toplantısının yapılması ve karar alın-

ması, 28/8/2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerde Elek-
tronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümlerine tabidir. Anılan Yö-
netmelikte hüküm bulunmayan hallerde bu Yönetmelik hükümleri kıyasen uygulanır.

(2) Genel kurullara elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve
oy verme, fizikî katılmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurur.

Toplantı zamanı
MADDE 7 – (1) Genel kurul toplantıları aşağıda belirtilen zamanlarda yapılır:
a) Olağan genel kurul toplantısı, her hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ya-

pılır. Buna göre hesap dönemi takvim yılı olan şirketlerde toplantılar yılın ilk üç ayı içinde,
özel hesap dönemi olan şirketlerde ise, hesap döneminin bittiği günü izleyen ilk üç ay içinde
yapılır.

b) Olağanüstü genel kurul toplantısı, şirket için toplantının yapılmasını gerektiren du-
rumların ortaya çıktığı zamanlarda yapılır.

c) İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulu; imtiyazlı payların bulunduğu şirketlerde genel
kurul tarafından imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek mahiyette esas sözleşme de-
ğişikliğine karar verilmesi halinde, anılan karar tarihinden itibaren en geç bir ay içinde toplan-
tıya çağrılır. Bu süre sonuna kadar imtiyazlı pay sahipleri toplantıya çağrılmazsa, her imtiyazlı
pay sahibi yönetim kurulunun çağrı süresinin son gününden başlamak üzere onbeş gün içinde,
bu kurulun toplantıya çağrılmasını mahkemeden isteyebilir. Çağrıya rağmen süresi içinde im-
tiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplanamazsa, genel kurul kararı onaylanmış sayılır.
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(2) Esas sözleşme değişikliği Bakanlık iznine tabi olan şirketlerde bu amaçla yapılacak
genel kurul toplantıları, ancak bu izin alındıktan sonra yapılır.

Toplantı yeri
MADDE 8 – (1) Genel kurul toplantıları, esas sözleşmede aksine hüküm olmadıkça,

şirketin merkezinin bulunduğu mülki idare birimi sınırları içinde yapılır. Şirket merkezinin bu-
lunduğu yerde toplantının hangi adreste yapılacağı esas sözleşmede özel olarak belirtilmemişse,
bunu belirleme yetkisi toplantı çağrısı yapanlara aittir.

(2) Toplantının, şirket merkezinin bulunduğu mülki idare birimi sınırları dışındaki başka
bir yerde veya yurt dışında yapılabilmesi için bunun esas sözleşmede açıkça düzenlenmesi ge-
rekir.

(3) Çağrı ilanında; toplantı yerinin doğru, anlaşılır ve ayrıntılı biçimde belirtilmesi ge-
rekir.

Çağrıya yetkili olanlar
MADDE 9 – (1) Olağan ve olağanüstü genel kurullar ile imtiyazlı pay sahipleri özel

kurulu, görev süresi sona ermiş olsa bile yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılır.
(2) Yönetim kurulunun mevcut olmaması veya devamlı olarak toplanamaması yahut

toplantı nisabının oluşmasına imkan bulunmaması halinde, Kanunun 410 uncu maddesinin
ikinci fıkrasına göre, mahkemeden izin alan pay sahibi genel kurulu toplantıya çağırabilir.

(3) Şirket sermayesinin en az onda birini, halka açık şirketlerde yirmide birini oluşturan
veya esas sözleşmede öngörülmesi halinde daha az sayıdaki pay sahiplerince oluşturulan azlık
pay sahipleri, yönetim kurulundan, gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulun
toplantıya çağrılmasını veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri
hususların gündeme konulmasını yazılı olarak noter aracılığıyla isteyebilirler. Gündeme madde
konulması isteminin, çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasına ilişkin
ilan ücretinin yatırılması tarihinden önce yönetim kuruluna ulaşmış olması gerekir.

(4) Azlık pay sahiplerinin, genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin yönetim kuru-
luna yaptıkları başvurunun kabul edilmesine rağmen kırkbeş gün içerisinde toplantı çağrısının
yönetim kurulu tarafından yapılmaması halinde azlık pay sahipleri, genel kurulu toplantıya ça-
ğırabilir.

(5) Azlık pay sahiplerinin, genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin talebinin yö-
netim kurulu tarafından reddedilmesi veya yedi iş günü içerisinde olumlu cevap verilmemesi
üzerine Kanunun 412 nci maddesi gereğince mahkemece atanmış kayyım tarafından genel ku-
rul toplantıya çağrılabilir.

(6) Tasfiye halinde olan şirketlerde tasfiye memurları, görevleri ile ilgili konular için
genel kurulu toplantıya çağırabilirler.

(7) Süresi içerisinde yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılmaması üzerine, Ka-
nunun 454 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca mahkeme tarafından yetkilendirilen imti-
yazlı pay sahiplerinden her biri, imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunu toplantıya çağırabilir.

Çağrı usulü
MADDE 10 – (1) Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede belirtilen şekilde, internet

sitesi açmakla yükümlü olan şirketler internet sitelerinde ve her halde Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesinde yayımlanan ilan ile çağrılır. Çağrı, toplantıya elektronik ortamda katılma sistemini
uygulayan şirketlerde elektronik genel kurul sisteminde de yapılır. Ayrıca, pay defterinde yazılı
pay sahipleri ile önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek ad-
resini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler
iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. 2499 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin altıncı fıkrası hük-
mü saklıdır.
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(2) Genel kurulun toplantıya çağrısı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı
tarihinden en az iki hafta önce yapılır.

(3) Çağrısı yapılan ilk toplantıda nisabın temin edilememesi halinde, genel kurul aynı
usulle yeniden toplantıya çağrılır. İlk toplantının ilan metnine, nisabın sağlanamaması halinde
yapılacak ikinci toplantının çağrısına dair konulan hükümler geçersizdir.

(4) Azlığın istemi üzerine, Kanunun 420 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca genel
kurul toplantısının, toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya ertelenmesi halinde, erteleme
kararı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir ve internet sitesi açmakla yükümlü olan
şirketlerin internet sitelerinde karar tarihinden itibaren en geç beş gün içinde yayımlanır. Erte-
lenen genel kurul bir ay sonra yapılmak üzere, çağrı usulüne uyularak tekrar toplantıya çağrılır.

İlanın içeriği
MADDE 11 – (1) Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlarda ve pay sa-

hiplerine gönderilecek mektuplarda;
a) Toplantı günü ve saati,
b) Toplantı yeri,
c) Gündem,
ç) Gündemde esas sözleşme değişikliği var ise değişen maddenin/maddelerin eski ve

yeni şekilleri,
d) Çağrının kimin tarafından yapıldığı,
e) İlk toplantının herhangi bir nedenle ertelenmesi üzerine genel kurul yeniden toplan-

tıya çağrılıyor ise, erteleme sebebi ile yapılacak toplantıda yeterli olan toplantı nisabı,
f) Olağan toplantı ilanlarında; finansal tabloların, konsolide finansal tabloların, yönetim

kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetleme raporunun ve yönetim kurulunun kâr dağıtım öne-
risinin şirket merkez ve şube adresleri belirtilmek suretiyle anılan adreslerde pay sahiplerinin
incelemesine hazır bulundurulduğu,

g) Kanunun 428 inci maddesinde tanımlanan temsilcilerin kimlikleri ve bunlara ulaşı-
labilecek iletişim bilgileri,

belirtilir.
(2) Yapılacak ilanda, genel kurul toplantısında kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettire-

cekler için vekâletname örneklerine de yer verilir.
Çağrısız toplantı
MADDE 12 – (1) Bütün pay sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bu-

lunmadığı takdirde, çağrı usulüne uyulmaksızın genel kurul olarak toplanabilir ve bu toplantı
nisabı varolduğu sürece karar alabilirler. Genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin hü-
kümler saklıdır.

Gündem
MADDE 13 – (1) Olağan genel kurul toplantısının gündeminde sırasıyla şu hususlar

bulunur:
a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
b) Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
c) Denetçi raporlarının okunması.
ç) Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
d) Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
f) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların

belirlenmesi.
g) Faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve yönetim

kurulunca atama yapılmış ise atamanın genel kurulca onaylanması.
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ğ) Görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, şayet esas söz-
leşmede görev süreleri belirtilmemişse görev sürelerinin tespiti.

h) Denetçinin seçimi.
ı) Lüzum görülecek sair hususlar.
(2) Lüzum görülen sair hususlar gündeme açıkça yazılmalıdır. Görüşülecek konu ön-

ceden tespit edilip gündeme yazılmadan, “lüzum görülecek sair hususlar” şeklinde bir gündem
maddesi belirlenemez.

(3) Kanun ve esas sözleşme gereği genel kurulun yetkisinde olan ve olağanüstü genel
kurul toplantı gündemini oluşturan her türlü konu, olağan genel kurul toplantı gündemine ya-
zılabilir.

(4) Azlığın süresi içinde müracaat etmesi halinde, görüşülmesini istediği konular yö-
netim kurulu tarafından gündeme alınır.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel ku-
rulunda görüşülmesi istenen konuların gündeme konulması zorunludur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.
Toplantı başkanlığı
MADDE 14 – (1) Esas sözleşmede aksine herhangi bir düzenleme yoksa toplantıyı yö-

netecek başkan ve gereğinde başkan yardımcısı genel kurul tarafından seçilir.
(2) Toplantı başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin

ederek başkanlığı oluşturur. Ayrıca tutanak yazmanı ve oy toplama memuru seçilmemişse, bun-
lara ait görevler toplantı başkanı tarafından yerine getirilir. Elektronik Genel Kurul Sistemin-
deki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için toplantı başkanı tarafından uzman
kişiler de görevlendirilebilir. Tek pay sahipli şirketlerde tutanak yazmanı ve oy toplama memuru
seçilmesi zorunlu değildir.

Toplantıda hazır bulundurulacak belgeler
MADDE 15 – (1) Genel kurul toplantı yerinde;
a) Şirketin esas sözleşmesi,
b) Pay defteri,
c) Toplantıya çağrının yapıldığını gösteren gazete ve diğer belgeler,
ç) Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporu,
d) Denetçi raporu,
e) Finansal tablolar,
f) Gündem,
g) Gündemde esas sözleşme değişikliği varsa, izne tabi şirketlerde Bakanlıktan alınan

izin yazısı ve eki değişiklik tasarısı, diğer şirketlerde ise yönetim kurulunca hazırlanmış deği-
şiklik tasarısı,

ğ) Hazır bulunanlar listesi,
h) Genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin top-

lantı tutanağı,
fiziki ve/veya elektronik ortamda hazır bulundurulur.
Hazır bulunanlar listesi
MADDE 16 – (1) Genel kurul toplantısına katılabilecekler listesi; Merkezi Kayıt Ku-

ruluşu tarafından 2499 sayılı Kanunun 10/A maddesi uyarınca kayden izlenen paylar bakımın-
dan pay sahipleri çizelgesine, diğer paylardan senede bağlanmamış bulunan veya nama yazılı
olan paylar ile ilmühaber sahipleri için pay defteri kayıtlarına ve hamiline yazılı pay senedi
sahipleri bakımından ise giriş kartı alanlara göre yönetim kurulunca hazırlanır ve söz konusu
liste yönetim kurulu başkanı veya başkanın yetkilendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri
tarafından imzalanır.
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(2) Genel kurul toplantısına katılabilecekler listesi, Ek-2’deki örneğe uygun olarak ha-
zırlanır.

(3) Yönetim kurulunca hazırlanan genel kurul toplantısına katılabilecekler listesi, top-
lantıda hazır bulunan pay sahipleri veya temsilcileri, toplantı başkanı ile Bakanlık temsilcisinin
bulunma zorunluluğu olan toplantılarda Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır ve hazır bu-
lunanlar listesi adını alır.

Toplantıda bulunma zorunluluğu
MADDE 17 – (1) Genel kurul toplantılarında murahhas üyeler ile en az bir yönetim

kurulu üyesinin hazır bulunması şarttır. Diğer yönetim kurulu üyeleri de genel kurul toplantısına
katılabilirler. Denetime tabi olan şirketlerin genel kurul toplantılarında denetçi de hazır bulunur.

Toplantıya katılma hakkı
MADDE 18 – (1) Genel kurul toplantısına yönetim kurulu tarafından hazırlanan genel

kurula katılabilecekler listesinde yer alan bütün pay sahiplerinin katılma hakkı vardır. Bu pay
sahipleri genel kurul toplantılarına bizzat kendileri katılabileceği gibi üçüncü bir kişiyi de tem-
silcisi olarak genel kurula gönderebilir. Temsilcinin pay sahibi olması şartını öngören esas söz-
leşme hükmü geçersizdir.

(2) Gerçek kişi pay sahipleri, genel kurula katılabilecekler listesini kimliklerini ibraz
etmek suretiyle, tüzel kişi pay sahipleri ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin
kimlikleriyle beraber yetki belgelerini ibraz etmek suretiyle imzalarlar. Gerçek veya tüzel kişi
pay sahiplerini temsilen genel kurula katılacakların ayrıca temsil belgelerini de ibraz etmeleri
zorunludur.

(3) Hamiline yazılı pay senedi sahipleri genel kurul toplantı gününden en geç bir gün
önce, bu senetlere zilyet olduklarını ispatlayarak giriş kartı almak ve ibraz etmek suretiyle
genel kurul toplantısına katılabilirler.

(4) Hamiline yazılı pay senedini, rehin, hapis hakkı, saklama sözleşmesi veya kullanım
ödüncü sözleşmesi ve benzeri sözleşmeler sebebiyle elde bulunduran kimse, pay sahibi tara-
fından bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yetkilendirilmişse genel kurula katılıp oy kullana-
bilir.

(5) Bir payın üzerinde intifa hakkı bulunması halinde aksi kararlaştırılmamışsa genel
kurula katılma ve oy hakkı intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır. Bu durumda genel kurul
toplantısına katılan kimse intifa hakkı sahibi olduğunu belgelendirmek zorundadır.

(6) Bir pay birden çok kişinin ortak mülkiyetinde ise, bunlar ancak kendi içlerinden
veya dışarıdan seçecekleri bir temsilci vasıtasıyla genel kurula katılıp oy kullanabilirler.

(7) Halka açık olmayan şirketlerde gerek nama gerek hamiline yazılı pay senetleri sa-
hiplerinin vekilleri vasıtasıyla toplantıda temsil edilebilmeleri için vekâletnamenin Ek-3’teki
örneğe uygun olarak noter onaylı şekilde düzenlenmesi veya noter onaylı olmayan vekaletna-
melerde noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanının eklenmesi gerekir. Elektronik Genel
Kurul Sisteminden yapılan temsilci tayinlerine ilişkin olarak Anonim Şirketlerde Elektronik
Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Sermaye Piyasası Kuru-
lunun halka açık şirketlerde genel kurula vekâleten katılma ve oy kullanılmasına ilişkin dü-
zenlemeleri saklıdır.

(8) Her pay sahibinin genel kurulda sadece bir kişi tarafından temsil edilmesi esastır.
Ancak birden fazla kişiye temsil yetkisinin verilmesi veya tüzel kişi pay sahiplerini temsil ve
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ilzama yetkili birden fazla kişinin genel kurula katılması durumlarında ise bunlardan ancak bi-
risi tarafından oy kullanılabilir. Oy kullanmaya kimin yetkili olduğunun yetki belgesinde gös-
terilmesi şarttır. Bu fıkra hükmü Kanunun 429 uncu maddesi uyarınca payların birden fazla
kişiye tevdi edildiği durumda her biri oy hakkı sahibi olan tevdi eden temsilcilerine uygulan-
maz.

(9) Pay sahiplerinin genel kurulda kanuni temsilciler vasıtasıyla temsil edilebilmesi bu
durumun belgelendirilmesine bağlıdır.

Oy hakkı ve kısıtlamaları
MADDE 19 – (1) Her pay sahibinin genel kurulda en az bir oy hakkı vardır. Pay sa-

hipleri oy haklarını, paylarının toplam itibarî değeriyle orantılı olarak fiziki veya elektronik
ortamda kullanırlar. Ancak her durumda oy hakkının doğabilmesi için, esas sözleşmede daha
yüksek bir miktarın ödenmesi öngörülmüşse bunun, öngörülmemişse pay tutarının dörtte birine
karşılık gelen miktarın ödenmesi şarttır.

(2) Kanunun 479 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca esas sözleşme ile
paylara oy hakkında imtiyaz tanınmış ise;

a) Esas sözleşme değişikliğinde,
b) Yönetim kurulunun ibrasında ve yönetim kurulu aleyhine sorumluluk davası açıl-

masında,
imtiyazlı oy kullanılamaz.
(3) Pay sahiplerinden hiçbiri; kendisi, eşi, alt ve üstsoyu veya bunların ortağı oldukları

şahıs şirketleri ya da hâkimiyetleri altındaki sermaye şirketleri ile şirket arasındaki kişisel ni-
telikte bir işe veya işleme veya herhangi bir yargı kurumu ya da hakemdeki davaya ilişkin olan
müzakerelerde oy kullanamaz.

(4) Şirket yönetim kurulu üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler veya
bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine
ait paylardan doğan oy haklarını kullanamaz. Ancak anılan kişiler, yönetim kurulu üyesi ol-
mayan diğer pay sahiplerinin oy haklarını temsilen kullanabilirler.

Oy kullanma şekli
MADDE 20 – (1) Özel mevzuatında, şirket esas sözleşmesinde, iç yönergede yer alan

özel hükümler ve genel kurulda alınacak kararlar saklı kalmak kaydıyla, genel kurul toplantı-
sında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır.

(2) Elektronik ortamda yapılan genel kurullarda oy kullanımına ilişkin hükümler sak-
lıdır.

Vekaletnamenin unsurları ve geçerlilik süresi
MADDE 21 – (1) Vekaletnamede; şirketin unvanı, ait olduğu genel kurul toplantısının

tarihi, vekilin adı ve soyadı, pay sahibinin pay adedi ile adı ve soyadı veya unvanı ve imzasının
bulunması şarttır. Bu bilgilerden herhangi biri bulunmayan özel veya genel vekâletnameler ge-
çersizdir. Konuya ilişkin, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara
İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri saklıdır.

(2) Vekaletnameler, ait olduğu genel kurul toplantısı ve yeni bir vekil atanmadığı sürece
hukuken bunun devamı sayılan toplantılar için geçerlidir. Gündemin değiştirilmemesi kaydıyla,
nisabın yokluğu, azlığın talebi veya genel kurulun kararıyla yahut herhangi bir nedenle top-
lantının ertelenmesi halinde yapılacak toplantılar hukuken önceki toplantının devamı sayılır.

Toplantı ve karar nisapları
MADDE 22 – (1) Esas sözleşmede daha ağır bir nisap öngörülmemişse, aşağıdaki fık-

ralarda gösterilen konular dışındaki yapılacak genel kurullarda şirket sermayesinin en az dörtte
birini temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunmaları şarttır. Bu nisabın
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toplantı süresince korunması zorunludur. İlk toplantıda bu nisabın bulunmaması halinde, ya-
pılacak ikinci toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin temsil ettikleri ser-
mayenin miktarı ne olursa olsun müzakere yapmaya ve karar vermeye yetkilidir. Kararlar top-
lantıda hazır bulunanların oylarının çoğunluğu ile alınır.

(2) Genel kurulda, şirket merkezinin yurtdışına taşınması, bilânço zararlarının kapatıl-
ması için yükümlülük ve ikincil yükümlülük kabul edilmesi hakkındaki kararlar sermayenin
tümünü oluşturan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy birliğiyle alınır. İlk toplantıda bu ni-
sabın bulunmaması halinde, yapılacak ikinci toplantıda da aynı nisap aranır.

(3) Şirketin işletme konusunun tamamen değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme deği-
şikliği kararları sermayenin en az yüzde yetmişbeşini oluşturan pay sahiplerinin veya temsil-
cilerinin olumlu oylarıyla alınır. İlk toplantıda bu nisabın bulunmaması halinde, yapılacak ikinci
toplantıda da aynı nisap aranır.

(4) Dokuzuncu fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, tür değiştirme kararı genel ku-
rulda mevcut bulunan oyların üçte ikisi ile alınır. Ancak bu kararın geçerli olabilmesi için karar
lehinde kullanılan oyların esas veya çıkarılmış sermayenin üçte ikisini temsil etmesi şarttır.
Şirketin limited şirkete dönüştürülmesinde, ek ödeme veya kişisel edim yükümlülüğünün doğ-
ması halinde veya şirketin kooperatife dönüştürülmesinde, kararlar tüm pay sahiplerinin oy-
birliği ile alınır. İlk toplantıda bu nisapların bulunmaması halinde, yapılacak ikinci toplantıda
da aynı nisaplar aranır.

(5) Bölünme kararı genel kurulda mevcut bulunan oyların dörtte üçü ile alınır. Ancak
bu kararın geçerli olabilmesi için karar lehinde kullanılan oyların esas veya çıkarılmış serma-
yenin çoğunluğunu temsil etmesi şarttır. Bölünme sonucunda, devreden şirketteki mevcut pay
oranının değişmesi halinde devreden şirketin bölünme kararı, oy hakkını haiz pay sahiplerinin
en az yüzde doksanıyla alınır. İlk toplantıda bu nisapların bulunmaması halinde, yapılacak ikin-
ci toplantıda da aynı nisaplar aranır.

(6) Birleşme kararı genel kurulda mevcut bulunan oyların dörtte üçü ile alınır. Ancak
bu kararın geçerli olabilmesi için, karar lehinde kullanılan oyların esas veya çıkarılmış serma-
yenin çoğunluğunu temsil etmesi şarttır. Ancak, birleşme sözleşmesinde bir ayrılma akçesi ön-
görülüyorsa, birleşme sözleşmesinin oy hakkını haiz pay sahiplerinin en az yüzde doksanının
olumlu oyuyla onaylanması şarttır. Birleşme nedeniyle şirketin işletme konusunun tamamen
değişmesi halinde, bu maddenin üçüncü fıkrasında öngörülen nisapla; işletme konusunda kısmi
değişiklik öngörülmesi halinde ise bu maddenin onbeşinci fıkrasında öngörülen nisapla karar
alınır. İlk toplantıda bu nisapların bulunmaması halinde, yapılacak ikinci toplantıda da aynı ni-
saplar aranır.

(7) Şirket sermayesinin azaltılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliği kararları, serma-
yenin en az yüzde yetmişbeşini oluşturan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla
alınır. İlk toplantıda bu nisabın bulunmaması halinde, yapılacak ikinci toplantıda da aynı nisap
aranır.

(8) İmtiyazlı pay oluşturulması ve nama yazılı payların devrinin sınırlandırılmasına
ilişkin esas sözleşme değişiklikleri kararı, toplam sermayenin yüzde yetmişbeşini temsil eden
pay sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla alınır. İlk toplantıda bu nisabın bulun-
maması halinde yapılacak ikinci toplantıda da aynı nisap aranır.

(9) Pay senetleri menkul kıymet borsalarında işlem gören şirketlerde, sermayenin artı-
rılması ve kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesine ilişkin esas sözleşme değişiklikleri ile bir-
leşmeye, bölünmeye ve tür değiştirmeye ilişkin kararların görüşüleceği genel kurullarda, esas
sözleşmede daha ağır bir nisap öngörülmemişse, şirket sermayesinin en az dörtte birini oluş-
turan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunmaları ve bu nisabın toplantı süresince

Sayfa : 34                               RESMÎ GAZETE                               28 Kasım 2012 – Sayı : 28481

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 34



korunması şarttır. İlk toplantıda bu nisabın bulunmaması halinde yapılacak ikinci toplantıda
hazır bulunan pay sahipleri, sahip oldukları payların miktarı ne olursa olsun müzakere yapmaya
ve karar vermeye yetkilidir. Kararlar toplantıda hazır bulunanların oylarının çoğunluğu ile alınır.

(10) Şirketin tasfiyesi kararı, toplam sermayenin yüzde yetmişbeşini temsil eden pay
sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla alınır. İlk toplantıda bu nisabın bulunmaması
halinde yapılacak ikinci toplantıda da aynı nisap aranır.

(11) Özel kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, esas sözleşmede aksi düzenlenme-
dikçe, her çeşidi ile tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine
düzenlenenler de dâhil diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile
her çeşit menkul kıymetlerin ihracı veya bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi ile ilgili
genel kurul kararları, sermayenin en az yüzde yetmişbeşini oluşturan pay sahiplerinin veya
temsilcilerinin olumlu oylarıyla alınır. İlk toplantıda bu nisabın bulunmaması halinde yapılacak
ikinci toplantıda da aynı nisaplar aranır.

(12) Genel kurul toplantısında, önemli miktarda şirket aktiflerinin toptan satışı kararı,
şirket sermayesinin en az yüzde yetmişbeşini oluşturan pay sahiplerinin olumlu oylarıyla alınır.
İlk toplantıda bu nisabın bulunmaması halinde, yapılacak ikinci toplantıda da aynı nisaplar aranır.

(13) İmtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantısında, imtiyazlı payları temsil eden ser-
mayenin en az yüzde altmışına sahip pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunmaları
şarttır. Kararlar, toplantıda temsil edilen payların çoğunluğu ile alınır.

(14) Şirket süresinin dolmasıyla veya genel kurul kararıyla tasfiyeye girmiş şirketlerde,
tasfiyeden dönülmesi kararı, şirket sermayesinin en az yüzde altmışını oluşturan pay sahiple-
rinin olumlu oylarıyla alınır. Bu kararın alınabilmesi için şirket malvarlığının dağıtımına baş-
lanmamış olmalıdır.

(15) Bu maddede düzenlenen hususlar dışındaki esas sözleşme değişikliklerinin görü-
şüleceği genel kurul toplantılarında, şirket sermayesinin yarısını temsil eden pay sahiplerinin
hazır bulunmaları şarttır. İlk toplantıda bu nisabın bulunmaması halinde, en geç bir ay içinde
yapılacak ikinci toplantıda şirket sermayesinin en az üçte birini oluşturan pay sahiplerinin hazır
bulunmaları yeterlidir. Kararlar toplantıda hazır bulunanların oylarının çoğunluğu ile alınır.

(16) Bu maddenin 3 ila 15 inci fıkralarında gösterilen hususlarda, genel kurulda karar
alınabilmesi için esas sözleşmede daha ağır nisaplar öngörülebilir. Bu durumda söz konusu
toplantılarda esas sözleşmedeki nisaplara göre karar alınır.

Toplantının açılması ve yönetimi
MADDE 23 – (1) Çağrısı yönetim kurulu tarafından yapılan toplantılar, iç yönergede

yapılan belirlemeye uygun olarak, çağrısı yönetim kurulu dışındaki yetkililer tarafından yapılan
toplantılar ise iç yönergede bu konuda belirleme yapılmamışsa bu yetkililer tarafından fiziki
ve elektronik ortamda açılır.

(2) Genel kurul, açılışı müteakip bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca oluşturu-
lacak toplantı başkanlığı tarafından yönetilir.

(3) Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu olan toplantılarda bakanlık temsilcisinin,
diğer toplantılarda ise toplantı başkanının; şirket esas sözleşmesi ve iç yönergesi ile Kanun ve
diğer ilgili mevzuatta öngörülen hususların yerine getirildiğini ve gerekli nisabın sağlandığını
tespit etmesinden sonra toplantıya devam edilir.

(4) Tek pay sahipli anonim şirketlerde, bu pay sahibi genel kurulun tüm yetkilerine sa-
hiptir. Tek pay sahibinin genel kurul sıfatıyla alacağı kararların geçerlilik kazanabilmesi için
yazılı olmaları şarttır.
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Temsilci bildirimlerinin açıklanması
MADDE 24 – (1) Toplantı gündeminin görüşülmesine başlanmadan önce, organın tem-

silcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilci ile tevdi eden temsilcilerinin, temsil edecekleri
kişilerin payları ile ilgili şirkete yaptıkları bildirimler, Kanunun 431 inci maddesi uyarınca doğ-
rudan veya pay sahiplerinden birinin talebi üzerine toplantı başkanı tarafından açıklanır. Bu
açıklamanın yapılmaması tek başına genel kurulda karar alınmasını engellemez. Ancak bu hu-
susun tutanağa yazılması zorunludur.

Toplantı gündeminin görüşülmesi
MADDE 25 – (1) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan

konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:
a) Pay sahiplerinin tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu

ilave edilebilir.
b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi,

gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl

sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde
bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile, yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali,
birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kulla-
nılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve
yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme
alınır.

(2) Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin gö-
rüşülme sırası değiştirilebilir.

(3) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulu-
nanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi
MADDE 26 – (1) Genel kurul toplantısında yapılan görüşmeler ve alınan kararlar, top-

lantı başkanlığı tarafından tutanağa yazılır. Genel kurul tutanağı, toplantı mahallinde ve toplantı
sırasında en az iki nüsha olarak düzenlenir. Tutanak, toplantı başkanlığı ve Bakanlık temsilci-
sinin katılması gereken toplantılarda Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır. Tek pay sahipli
şirketlerde toplantıda hazır bulunan pay sahibinin veya temsilcisinin de toplantı tutanağını im-
zalaması zorunludur.

(2) Tutanakta, Ek-4’teki örnekte olduğu gibi; şirketin unvanının, toplantı tarihinin ve
yerinin, şirketin toplam sermayesinin ve pay adedinin, toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin
veya temsilcilerinin sahip oldukları pay sayılarının toplamı ve grupları ile paylarının itibari de-
ğerlerinin toplamı gösterilmek suretiyle toplantı nisabı, genel kurulda sorulan soruların ve ve-
rilen cevapların, alınan her karar için kullanılmış olumlu ve olumsuz oy sayılarının, Bakanlık
temsilcisi bulunmakta ise bunların ad ve soyadları ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısının,
çağrıya dayalı toplantı yapılıyorsa çağrının ne surette yapıldığının; çağrısız toplantı yapılıyorsa
bu durumun belirtilmesi zorunludur.

(3) Toplantıda alınan kararlar, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde, olumlu ve
olumsuz oyların toplamları da gösterilmek suretiyle tutanakta belirtilir.

(4) Toplantıda alınan kararlara muhalif kalarak, muhalefet şerhi yazmak isteyenlerin
şerhleri tutanağa yazılır veya yazılı olarak verilen muhalefet şerhleri tutanağa eklenir. Tutanağa
şerh koyan pay sahibinin adı ve soyadı yazılarak, muhalefet şerhinin ekli olduğu belirtilir. Tu-
tanağa eklenen muhalefet şerhi de toplantı başkanı ve Bakanlık temsilcisi bulunan toplantılarda
Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.
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(5) Toplantı başkanının, Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu olan toplantılarda
Bakanlık temsilcisinin veya tek pay sahipli şirkette hazır bulunan pay sahibinin veya temsilci-
sinin imzalamadığı toplantı tutanakları geçersizdir.

Toplantının yapılamaması
MADDE 27 – (1) Aşağıdaki hallerde genel kurul toplantısı yapılamaz:
a) 32 nci maddede sayılan genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulunma-

ması.
b) Çağrısız ya da Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile çağrısı yapılmadan toplanan genel

kurullarda tüm pay sahiplerinin asaleten veya temsilen hazır bulunmaması.
c) Çağrısız ya da Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile çağrısı yapılmadan toplanan genel

kurullarda tüm pay sahiplerinin asaleten veya temsilen hazır bulunmalarına rağmen aralarından
birinin toplantının yapılmasına itirazda bulunması.

ç) Toplantının yapılmasının mahkeme kararıyla durdurulması.
(2) Esas sözleşme değişikliği Bakanlık iznine tabi olan şirketlerde değişikliğe ilişkin

iznin alınmamış olması halinde gündemde yer alan esas sözleşme değişikliği görüşülemez.
Toplantının ertelenmesi
MADDE 28 – (1) Toplantı başlamadan önce, Kanun ve esas sözleşmede öngörülen as-

gari toplantı nisabının sağlanamaması veya toplantı sırasında yapılan yoklama sonucunda top-
lantı açılmadan önceki hazır bulunan pay listesine göre hesaplanan karar nisabı kadar payın
temsil edilmediğinin anlaşılması halinde toplantı ertelenir.

(2) Kanun ve esas sözleşmeye uygun olarak çağırılmış genel kurul toplantısı ancak gün-
deme geçilmeden önce ve genel kurul tarafından alınacak bir karar ile ertelenebilir.

(3) Finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular sermayenin en az onda birine,
halka açık şirketlerde yirmide birine sahip azlık pay sahiplerinin istemi üzerine genel kurul ka-
rarına gerek olmaksızın, toplantı başkanı tarafından bir ay sonraya ertelenmesi zorunludur. Az-
lık pay sahipleri tarafından finansal tablolar hakkında ileri sürülecek tüm itirazların ilk toplan-
tıda yapılması ve bunların tutanağa yazılması zorunludur.

(4) Erteleme üzerine yapılacak toplantıda aynı veya farklı gerekçelerle azlık pay sahip-
leri tarafından finansal tabloların müzakeresinin tekrar ertelenmesi talep edilemez. Ancak, fi-
nansal tabloların itiraza uğrayan ve tutanağa geçmiş noktaları hakkında ilgililer tarafından dü-
rüst hesap verme ilkeleri uyarınca cevap verilmemiş olması sebebiyle azlık tarafından yapılacak
erteleme talebi üzerine de toplantı yeniden bir ay sonraya ertelenir.

(5) Kolluk güçlerinin ve varsa Bakanlık temsilcisinin görüşü alınmak suretiyle toplan-
tının güvenlik açısından sağlıklı bir şekilde yapılamayacağının anlaşılması üzerine genel kurul,
toplantı başkanlığı tarafından ertelenebilir.

(6) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurul toplantılarına elektronik ortamda
katılma sistemini uygulayan şirketlerin genel kurul toplantılarında Elektronik Genel Kurul Sis-
teminin çalışması için Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İliş-
kin Yönetmelik hükümlerine uygun şartların sağlanmadığının tespiti üzerine genel kurul, Ba-
kanlık temsilcisinin görüşü alınmak kaydıyla toplantı başkanlığı tarafından ertelenebilir.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler
MADDE 29 – (1) Toplantı başkanı genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını ve

hazır bulunanlar listesi dahil toplantı ile ilgili diğer tüm belgeleri, derhal şirkete teslim eder.
Yönetim kurulunca genel kurul toplantısından sonra genel kurul tutanağının noter tasdikli bir
sureti ile Bakanlık temsilcisi bulunan toplantılarda temsilcinin görevlendirme yazısının bir nüs-
hası ve ticaret sicili müdürlüğünce istenecek diğer belgeler, derhal ilgili ticaret sicili müdürlü-
ğüne verilir.
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(2) Yönetim kurulu tescil ve ilana tabi hususları, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesinde ilan ettirir. İnternet sitesi açmakla yükümlü olan şirketler, genel kurul tuta-
nağını hemen internet sitelerinde de ilân eder.

(3) Toplantı başkanı, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tu-
tanağının birer nüshasını Bakanlık temsilcisine teslim eder.

(4) Bu maddede belirtilen belgelerin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik
platformlara iletilmesine Bakanlıkça karar verilebilir.

(5) Genel kurul işlemleri ile ilgili belgelerin elektronik ortamda güvenli elektronik imza
ile düzenlenmesi halinde bu belgelerde noter onayı aranmaz.

Genel kurulun devredilemez görev ve yetkileri
MADDE 30 – (1) Genel kurul aşağıda belirtilen görev ve yetkilerini bir başka organ

veya kişilere devredemez:
a) Esas sözleşmenin değiştirilmesi.
b) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görevden alınması ile ücret, huzur hakkı, ikramiye

ve prim gibi haklarının belirlenmesi ve ibraları hakkında karar verilmesi.
c) Kanunda öngörülen istisnalar dışında denetçinin seçimi.
ç) Finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporuna, yıllık kâr üzerinde ta-

sarrufa, kâr payları ile kazanç paylarının belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye veya dağı-
tılacak kâra katılması dâhil, kullanılmasına dair kararların alınması.

d) Kanunda öngörülen istisnalar dışında şirketin sona ermesine ve tasfiyeden dönül-
mesine karar verilmesi.

e) Önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı.
f) Esas sözleşme ile görev süreleri belirlenmemiş ise yönetim kurulu üyelerinin üç yılı

aşmamak üzere görev sürelerinin belirlenmesi.
g) Aksi kanunlarda öngörülmedikçe; her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı

senetler, iskonto esası üzerine düzenlenenler de dâhil, diğer borçlanma senetleri, alma ve de-
ğiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması veya bu hususta yö-
netim kuruluna yetki verilmesi.

ğ) Birleşme, bölünme, tür değiştirme kararlarının alınması.
h) Hakimiyet sözleşmesinin onaylanması.
ı) Genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin iç yönergenin onaylanması veya de-

ğiştirilmesi.
i) Sermayenin azaltılmasına ilişkin yönetim kurulunca hazırlanan raporun onaylanması.
j) Şirketin tescil tarihinden itibaren iki yıl içinde bir işletme veya aynın esas sermayenin

onda birini aşan bir bedel karşılığında devralınmasına veya kiralanmasına ilişkin yapılmış söz-
leşmelerin onaylanması.

(2) Birinci fıkranın (b) bendi uyarınca seçilecek yönetim kurulu üyelerinin;
a) Tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişi de dahil olmak üzere tam ehliyetli olması,
b) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesi hükmü

saklı kalmak kaydıyla Devlet memuru olmaması,
c) İflasına karar verilmemiş olması,
ç) Özel mevzuatı ve/veya şirketin esas sözleşmesi ile getirilen özel şartları taşıması,
zorunludur.
(3) Genel kurul toplantısında hazır bulunmayanların yönetim kurulu üyeliklerine seçil-

mesi halinde, bunların bu göreve aday olduklarını veya görevi kabul ettiklerini belirten yazılı
beyanlarının bulunması şarttır.
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Saklama müddeti
MADDE 31 – (1) Genel kurul toplantısına ilişkin belgeler Bakanlıkça/il müdürlüğünce

beş yıl süreyle saklanır.
(2) Genel kurul toplantısının şirket merkezinin bulunduğu ilden başka bir ilde yapılması

hâlinde toplantıyla ilgili belgeler, toplantının yapıldığı yerdeki il müdürlüğü tarafından saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bakanlık Temsilciliğine İlişkin Esaslar

Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu
MADDE 32 – (1) Aşağıda sayılan genel kurul toplantılarında ve bunların ertelenmesi

halinde yapılacak ikinci toplantılarda Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunludur:
a) Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketlerin

bütün genel kurul toplantılarında, diğer şirketlerde ise gündeminde, sermayenin arttırılması
veya azaltılması, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması,
kayıtlı sermaye tavanının arttırılması veya faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas söz-
leşme değişikliği ile birleşme, bölünme veya tür değişikliği konuları bulunan genel kurul top-
lantılarında.

b) Genel kurula elektronik ortamda katılım sistemini uygulayan şirketlerin genel kurul
toplantılarında.

c) Yurt dışında yapılacak bütün genel kurul toplantılarında.
ç) Yurt dışında yapılacak imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantılarında.
(2) Birinci fıkrada sayılanların dışındaki genel kurul toplantılarında ve imtiyazlı pay

sahipleri özel kurullarında Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu değildir. Ancak genel ku-
rulu toplantıya çağıranların talep etmeleri ve bu taleplerin görevlendirme makamınca uygun
görülmesi halinde Bakanlık temsilcisi görevlendirilir.

(3) Bakanlık temsilcisi bulunması zorunlu olmayan toplantılar için, çağrı yapanlar dı-
şındakilerin Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesine ilişkin görevlendirme makamına doğrudan
yapacakları başvurular dikkate alınmaz. Ancak sermayenin en az onda birini oluşturan pay sa-
hipleri tarafından gerekçeleri de bildirilmek suretiyle Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesine
dair talep, görevlendirme makamının değerlendirilmesine sunulmak üzere şirkete yapılır. Top-
lantıya çağıranlar tarafından bu talebin görevlendirme makamına iletilmesi zorunludur.

(4) Birinci fıkrada belirtilen toplantılar ile ikinci ve üçüncü fıkralar uyarınca Bakanlık
temsilcisi görevlendirilen toplantılarda, Bakanlık temsilcisinin yokluğunda alınan kararlar ge-
çerli değildir.

(5) Şirket genel kurullarında Bakanlık temsilcisi olarak görevlendirilenler, görevlendi-
ren makam tarafından ilgili ticaret sicili müdürlüğüne bildirilir.

Bakanlık temsilcilerinin nitelikleri
MADDE 33 – (1) Temsilcilerin aşağıda sayılan niteliklere sahip olmaları gerekir:
a) Genel Müdürlükte veya il müdürlüklerinde asil memur olarak çalışıyor olmak.
b) Bakanlıkça veya il müdürlüklerince düzenlenen eğitime katılmış olmak ve bu eğitim

sonunda Bakanlıkça yapılacak sınavda başarılı olmak.
c) Görev sorumluluğuna ve temsil yeteneğine sahip olmak.
ç) En az yüksekokul mezunu olmak.
(2) Elektronik ortamda yapılacak genel kurul toplantılarında görevlendirilecek Bakanlık

temsilcilerinin ilave olarak, elektronik genel kurul sisteminin işleyişi ve kullanımına ilişkin
Bakanlıkça yapılacak eğitime katılması ve eğitim sonucunda düzenlenecek sınavda da başarılı
olması gerekir. Bu amaçla düzenlenecek eğitimler hizmet satın almak suretiyle de yapılabilir.

(3) Bakanlık temsilcisi olarak görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi için yapılacak
sınavlara ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.

28 Kasım 2012 – Sayı : 28481                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 39

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 39



(4) Genel Müdürlükte, daire başkanı ve üstü kadrolarında bulunanlar ile il müdürleri
için birinci fıkranın (b) bendinde yer alan sınav şartı aranmaz.

Bakanlık temsilcisinin görev ve yetkileri
MADDE 34 – (1) Bakanlık temsilcisinin temel görevi, toplantının Kanun, bu Yönet-

melik ve ilgili mevzuat ile esas sözleşme hükümlerine uygun olarak yürütülmesini gözetmektir.
Bakanlık temsilcisi genel kurul tutanağının hazırlanmasına nezaret eder. Tutanağın, Kanun ve
bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlenmesini sağlar. Bakanlık temsilcisi toplan-
tının yapılması ve kararların alınması ile ilgili tespit ettiği hukuka aykırılıkları ve usulsüzlükleri,
toplantı tutanağına da geçirtir ve ilgililerle birlikte imzalar.

(2) Bakanlık temsilcisi toplantıdan önce görevlendirme yazısı ile kimliğini ilgililere
gösterir.

(3) Bakanlık temsilcisi toplantıdan sonra, hazır bulunanlar listesi, gündem ve genel ku-
rul toplantı tutanağının bir nüshasını alarak, Bakanlık merkez teşkilâtında Genel Müdürlüğe,
illerde il müdürlüğüne teslim eder. Bakanlık temsilcisi; genel kurul toplantısı sırasında, Kanun,
esas sözleşme ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırılık olmasına rağmen herhangi bir nedenle
toplantı tutanağında belirtilemeyen hususlar ile herhangi bir sebeple toplantının açılamaması
veya açılan toplantının tamamlanamaması gibi hususların varlığı hâlinde, rapor düzenleyerek
Bakanlığa/il müdürlüğüne verir. Bu rapor genel kurul belgeleriyle birlikte saklanır.

(4) Bakanlık temsilcisinin birinci fıkradaki görev ve yetkileri, Bakanlık temsilcisinin
bulunmadığı toplantılarda toplantı başkanı tarafından yerine getirilir.

Bakanlık temsilcisi istenmesi
MADDE 35 – (1) Yönetim kurulu tarafından çağrısı yapılan genel kurul toplantılarında

Bakanlık temsilcisinin bulundurulması için; yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri tarafın-
dan veya şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerce toplantının yer, gün ve saati bildirilmek
suretiyle toplantı tarihinden en az on gün önceden Ek-1’deki örneğe uygun olarak bir dilekçe
ile müracaat edilmelidir. Genel kurulun, yönetim kurulu dışında çağrıya yetkili olanlar tara-
fından çağrılması halinde, dilekçe bunlar tarafından imzalanır.

(2) Müracaatın on günden daha kısa bir sürede yapılabilmesi müracaat merciinin uygun
görüşüne bağlıdır. Genel kurul toplantılarının yoğun olduğu dönemlerde Bakanlık temsilcisi
görevlendirilmesinde bir aksaklığa yol açılmaması için toplantıya çağrı işlemlerine başlanma-
dan önce gün alınması hususunda Genel Müdürlük/il müdürlükleri düzenleme yapmaya yetki-
lidir.

(3) Yurt dışında yapılacak toplantılar için bu süre otuz gündür.
Bakanlık temsilcisi istenmesine ilişkin başvuruya eklenecek belgeler
MADDE 36 – (1) Başvuru dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenir:
a) Yönetim kurulu kararının noter onaylı bir örneği veya karar defterinin ilgili sayfasının

şirket yetkililerince aslına uygunluğunun tasdik edilmiş fotokopisi ve tasdik eden yetkilinin
imza sirküleri.

b) Dilekçeyi imzalayanların imza sirküleri.
c) Genel Kurulun mahkemece izin verilmiş pay sahipleri tarafından toplantıya çağrıl-

ması halinde buna ilişkin mahkeme kararının bir örneği.
ç) Genel kurulun mahkemece atanmış kayyım tarafından çağrılması halinde buna ilişkin

mahkeme kararının bir örneği.
d) İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun toplantıya çağrılması mahkeme kararına da-

yanıyor ise buna ilişkin mahkeme kararının bir örneği.
e) Gündem.
f) Bakanlık Temsilcisi ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.
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Bakanlık temsilci görevlendirilmesi
MADDE 37 – (1) Toplantı yeri yurt içinde olan genel kurul toplantılarında Bakanlık

temsilcisi görevlendirme yetkisi Valiliklere aittir.
(2) Toplantı yeri yurt dışında ise müracaat Genel Müdürlüğe yapılır ve Bakanlık tem-

silcisi görevlendirme yetkisi Genel Müdürlüğe aittir.
(3) Toplantının 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hak-

kında Kanunda belirlenen ulusal bayram ve genel tatil günlerine rastlaması halinde görevlen-
dirme yapılmaz.

(4) Temsilcilik görevini yürütenlerden kınama veya daha ağır disiplin cezası alanlara
bir yıl süre ile görev verilmez.

(5) İl Müdürleri, gerekçeleri ile beraber önceden Bakanlığın uygun görüşü alınması
kaydıyla veya Bakanlık talimatı gereği Bakanlık temsilcisi olarak görevlendirilebilir.

Bakanlık temsilcisinin ücretleri ve giderleri
MADDE 38 – (1) Şirketlerin yurt içinde yapılacak genel kurul toplantılarında görev-

lendirilen Bakanlık temsilcilerinin ücretleri, her yıl Bütçe Kanununun (H) cetvelinin (I-B) bendi
ile tespit edilen Devlet memurlarına ödenen en yüksek yurtiçi gündelik tutarının üç katı; hafta
tatili günleri için dört katı net olarak ödenir.

(2) Yurt dışında yapılacak genel kurul toplantılarında görevlendirilecek Bakanlık tem-
silcilerinin, kendi aylık/kadro dereceleri için 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanu-
nunun 34 üncü maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunca tespit edilen gündelikleri ilgili şirket ta-
rafından karşılanır. Bu amaçla yapılacak görevlendirmeler beş günü aşamaz.

(3) Birinci ve ikinci fıkra uyarınca ödenecek ücret ile ilgili tahakkuk edecek vergiler
süresi içerisinde şirket tarafından ilgili vergi dairesine yatırılır.

(4) Bakanlık temsilcisi ücretleri, Genel Müdürlük/il müdürlükleri adına bankalarda açı-
lacak hesaplara yatırılır.

(5) Yurt dışında yapılacak genel kurul toplantılarına görevlendirilen Bakanlık temsilci-
sinin yol giderleri ilgili şirket tarafından karşılanır. Yurt içinde yapılan toplantılarda ise toplantı
mahalline gidiş ve dönüş şirket tarafından temin edilecek araçla sağlanır. Bunun mümkün ola-
maması halinde yol giderleri belgelendirilmek kaydıyla şirket tarafından karşılanır. Kendi ara-
cıyla gidilmesi veya gider belgesinin ibraz edilmemesi halinde şirketçe hiçbir ödeme yapılmaz.
Şirketler tarafından yatırılan paraların Bakanlık temsilcilerine ödenmesine ilişkin esaslar Genel
Müdürlükçe belirlenerek il müdürlüklerine yazılı olarak duyurulur.

Bakanlık temsilcisinin ve toplantı başkanının sorumluluğu
MADDE 39 – (1) Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanı, görevini Kanuna, bu Yönet-

meliğe ve ilgili mevzuata uygun olarak tarafsız, dürüst ve özenli şekilde yapmakla yükümlüdür.
(2) Bakanlık temsilcisinin birinci fıkraya aykırı davranışlarından dolayı; hakkında 657

sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin hükümleri uygulanacağı gibi, ayrıca kendisine
belli bir süre temsilcilik görevi verilmez.

(3) Toplantı başkanı, birinci fıkraya aykırı davranışlarından ötürü şirkete ve pay sahip-
lerine karşı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İç Yönerge

İç yönergeye ilişkin esaslar
MADDE 40 – (1) İç yönerge, Kanunun izin verdiği durumlar dışında, ortakların genel

kurula katılma, oy kullanma, dava açma, bilgi alma, inceleme ve denetleme gibi vazgeçilemez
nitelikteki haklarını, toplantı başkanlığının Kanundan kaynaklanan görev ve yetkilerini sınır-
landıran veya ortadan kaldıran hükümler içeremez.
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(2) Özel kanunlara tabi şirketler, iç yönergenin hazırlanmasında, bu Yönetmelikte be-
lirtilen hususların yanında, tabi oldukları özel mevzuat hükümlerini de dikkate almak zorun-
dadırlar.

(3) Yönetim kurulu, iç yönergeyi Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri ile Ek-5’teki ör-
neğe uygun olarak hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar.

(4) İç yönerge, genel kurulun onay tarihinden itibaren onbeş gün içinde ticaret siciline
tescil ve ilan ettirilir. Ayrıca; internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce, ilan tarihini iz-
leyen beş gün içerisinde internet sitesinde de yayımlanır.

(5) İç yönergede yapılacak değişikliklerde de aynı usul izlenir.
İç yönergede yer alacak asgari hususlar
MADDE 41 – (1) Yönetim kurulu tarafından hazırlanacak iç yönergede asgari olarak

aşağıda sayılan hususlara yer verilmesi zorunludur:
a) Toplantı yerine giriş ve toplantının açılması.
b) Toplantı başkanlığının oluşturulması.
c) Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri.
ç) Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler ve gündem.
d) Toplantıda söz alma ve oy kullanma usulü.
e) Toplantı tutanağının düzenlenmesi.
f) Toplantı sonunda yapılacak işlemler.
(2) Yönetim kurullarınca hazırlanacak iç yönergelerin, Ek-5’teki iç yönerge örneğine

uygun içerikte olması zorunludur. Bunlar dışında genel kurul çalışmalarına ilişkin esas ve usul-
lerin belirlenmesine yönelik ilave kurallara da yer verilebilir.

İç yönerge hükümlerinin uygulanması
MADDE 42 – (1) Genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin iç yönerge hüküm-

leri, toplantı başkanlığı oluşturuluncaya kadar yönetim kurulu adına, yönetim kurulunun baş-
kanı veya başkan vekili ya da başkanın görevlendireceği yönetim kurulunun bir üyesi tarafın-
dan; toplantı başkanlığının oluşturulması sonrasında ise toplantı başkanı tarafından uygulanır.

Tek pay sahipli anonim şirketler
MADDE 43 – (1) Tek pay sahipli anonim şirketlerin yönetim organlarınca da bu bö-

lümde belirtilen asgari unsurları içerecek şekilde bir iç yönerge hazırlanması ve bu iç yöner-
genin şirket genel kurulunca onaylanması şarttır. Tek pay sahibi, toplantı başkanlığı için öngö-
rülen tüm görevleri tek başına yerine getirebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Anonim Şirketlerde Tevdi Eden Temsilciliğine İlişkin Usul ve Esaslar

Tevdi edilen kişi veya kuruluşlar
MADDE 44 – (1) Pay sahipleri, şirket genel kurul toplantılarında, pay ve pay senetle-

rinin kendilerine tevdi edilmiş olması koşuluyla;
a) Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesi uyarınca kayden izlenen paylar için

aracı kuruluşları,
b) Diğer pay senetleri için aracı kuruluşların yanı sıra portföy yönetim şirketlerini, ilgili

mevzuatlarında pay senedi saklama yetkisi olan kişi veya kuruluşları ve rehin alacaklısını,
tevdi eden temsilcisi olarak yetkilendirebilir.
Tevdi eden temsilciliğine ilişkin yetkilendirme ve temsil belgesi
MADDE 45 – (1) Kendisine tevdi edilmiş olan pay ve pay senetlerinden doğan genel

kurul toplantısına katılma ve oy hakkının, tevdi edilen tarafından kullanılabilmesi için, tevdi
eden ile tevdi edilen arasında bu paylardan kaynaklanan oy hakkının tevdi edilen tarafından
kullanılacağına ilişkin taraflar arasındaki sözleşmede açık bir hükme yer verilmesi veya Ek-
6’da yer alan örnekteki içeriğe uygun şekilde düzenlenecek temsil belgesinin verilmesi zorun-
ludur. Ancak elektronik genel kurul sistemini uygulayan şirketlerde bu yetkilendirme anılan
sistem üzerinden de yapılabilir.
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(2) Genel kurula katılma ve oy hakkının kullanılmasına ilişkin yetki süreli veya süresiz
olarak tanınabilir. Bu yetkinin verilmiş olması, tevdi edilenin her genel kurul toplantısından
önce tevdi edenden katılma ve oy haklarının nasıl kullanılacağına ilişkin talimat alma zorun-
luluğunu ortadan kaldırmaz.

(3) Tevdi eden, temsilcisini genel kurul gününden bir gün öncesine kadar değiştirebilir.
Talimat istenmesi
MADDE 46 – (1) Tevdi edilen, her genel kurul öncesinde Kanunun 429 uncu maddesi

uyarınca tevdi edene başvurarak genel kurul gündeminde yer alan konularla ilgili hangi yönde
oy kullanılacağına ilişkin talimatını talep etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük yerine getiril-
meden genel kurula katılınmış olması, Kanunun 433 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre
yetkisiz katılma anlamına gelmez.

(2) Zamanında bildirim yapılmakla birlikte tevdi edenden talimat alınamamışsa tevdi
edilen oyunu genel talimata uygun olarak kullanır. Böyle bir talimat yoksa tevdi edilen oyunu
yönetim kurulunun önerileri yönünde verir.

Talimatların iletilmesi
MADDE 47 – (1) Tevdi eden, katılma ve oy hakkının nasıl kullanılacağına ilişkin ta-

limatlarını, her bir gündem maddesi için ayrı ayrı olmak kaydıyla kabul veya red şeklinde be-
lirtmek suretiyle tevdi edilene bildirir. Bu bildirim, asgari olarak Ek-7’de yer verilen örnekteki
bilgileri ihtiva etmek kaydıyla, taraflar arasında mutabık kalınan iletişim araçlarıyla yapılabilir.

(2) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurul toplantısına elektronik ortamda
katılma ve oy kullanma sistemini uygulayan şirketlerin yapacakları genel kurul toplantılarına
ilişkin talimatlar tevdi edilene, gizliliğini sağlayacak teknik yeterliliğe haiz olması durumunda,
Elektronik Genel Kurul Sisteminden de iletilebilir.

(3) Genel kurul toplantısının ertelenmesi halinde, birinci ve ikinci fıkra uyarınca verilen
talimatlar, tevdi eden tarafından değiştirilmediği sürece, hukuken bunun devamı sayılan genel
kurul toplantısı için de geçerlidir.

(4) Tevdi eden daha önce vermiş olduğu talimatları en geç genel kurul toplantı tarihin-
den bir gün öncesine kadar birinci ve ikinci fıkrada belirtilen şekilde değiştirebilir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik
MADDE 48 – (1) 7/8/1996 tarihli ve 22720 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ser-

maye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut Bakanlık komiserleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Daha önce şirket genel kurul toplantılarına Bakanlık komi-

seri olarak görevlendirilenler, bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesi gereğince Bakanlık temsilcisi
olabilecekler belirleninceye kadar, şirket genel kurul toplantılarına Bakanlık temsilcisi olarak
görevlendirilir.

İç yönergenin hazırlanması
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim orga-

nınca hazırlanacak iç yönergenin en geç 2013 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısında
onaya sunulması zorunludur.

Yürürlük
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmeliğin;
a) 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi 1/7/2013 tarihinde,
b) İnternet sitesinde ilan yükümlülüğünü düzenleyen hükümleri 1/10/2013 tarihinde,
c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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TEBLİĞLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2012/67

İşyeri : On-İs İnşaat Taahhüt Elektrik Elektronik Tıbbi Malz. Paz. Tem.

Gıda Makine Bak. Onarım Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Tespiti İsteyen : T. Sağlık-İş Sendikası

İnceleme : On-İs İnşaat Taahhüt Elektrik Elektronik Tıbbi Malz. Paz. Tem. Gıda

Makine Bak. Onarım Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nde Bakanlığımızca yapılan incelemede;

Söz konusu şirket tarafından hizmet alım sözleşmesi ile Turgut Özal Bulvarı No: l Hal-

kalı Küçükçekmece/İSTANBUL adresinde kurulu bulunan Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni

Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gaziemir/İZMİR adresinde kurulu bulunan

Gaziemir Hava Teknik Okulları Komutanlığı işyerlerinde genel temizlik işlerinin, Bornova/İZMİR

adresinde kurulu bulunan Ege Üniversitesi Kampüsü, Sağlık ve Kültür Spor Daire Başkanlığı

ve Üniversite Hastanesi işyerlerinde ağırlıklı olarak malzemesiz genel temizlik hizmeti olmak

üzere büro destek elemanı, malzemesiz yemek pişirme, servis ve sonrası hizmetleri işlerinin,

Zuhurat Baba Mahallesi Dr. Tevfik Sağlam Caddesi No: 11 İncirli Bakırköy/İSTANBUL ad-

resinde kurulu bulunan Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Has-

tanesi işyerinde malzemeli cam silme, genel temizlik ve bahçe temizlik hizmeti işlerinin ya-

pıldığı ve yapılan işlerin İşkolları Tüzüğü’nün 28 sıra numaralı “Genel işler” işkolunda,

Muratbey Mahallesi Bursalıoğlu Caddesi Torbalı/İZMİR adresinde kurulu bulunan,

Sağlık Bakanlığı M. Şenerdem Devlet Hastanesi, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve

Zuhurat Baba Mahallesi Dr. Tevfik Sağlam Caddesi No: 11 İncirli Bakırköy/İSTANBUL ad-

resinde kurulu bulunan Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Has-

tanesi işyerlerinde veri hazırlama, veri girişi ve hasta karşılama hizmetleri işlerinin yapıldığı

ve yapılan işlerin İşkolları Tüzüğü’nün 17 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar”

işkolunda,

Manisa ilinde kurulu bulunan Sağlık Bakanlığı Manisa Ruh Sağlığı Hastanesi ve

Nilüfer/BURSA adresinde kurulu bulunan Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü işyerlerinde mal-

zemesiz yemek pişirme işlerinin yapıldığı ve yapılan işlerin İşkolları Tüzüğü’nün 04 sıra nu-

maralı “Gıda sanayii” işkolunda,

yer aldıkları tespit edilmiştir.

Karar: Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar

ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5’inci ve geçici 3’üncü maddeleri gereğince karar veril-

miştir.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2012/68

İşyeri : Arbel Bakliyat Hububat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yeni Mah. Cumhuriyet Bulv. No: 73/4

Kazanlı/MERSİN

SGK Sicil No : 1027225.033

Tespiti İsteyen : Liman-İş Sendikası

İnceleme : Arbel Bakliyat Hububat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Bakanlığımızca

yapılan incelemede; sözkonusu şirkete ait bakliyat tesislerinde bakliyat (nohut, fasulye, mer-

cimek ve soya) ürünlerinin eleme, kırma, paketleme işlerinin yapıldığı, çelik tahıl depolama

silolarında elenecek, kırılacak ve paketlenecek bu ürünlerin depolandığı, yatay depolama tesis-

lerinde ise paketlenen ürünlerin depolandığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Tüzüğü’nün

04 sıra numaralı “Gıda sanayii” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Arbel Bakliyat Hububat Sanayi ve Ticaret A.Ş. işyerinde yapılan işlerin niteliği

itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 04 sıra numaralı “Gıda sanayii” işkoluna girdiğine ve yapılan

bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Kanununun 5’inci ve geçici 3’üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2012/69

İşyeri : Bodrum Yalıkavak Tur. ve Yat Limanı Yatırımları

ve Ticaret A.Ş. (Palmarina)

Çökertme Cad. No: 6 Yalıkavak-Bodrum/MUĞLA

SGK Sicil No : 1148849.048

Tespiti isteyen : Liman-İş Sendikası

İnceleme : Bodrum Yalıkavak Tur. ve Yat Limanı Yatırımları ve Ticaret A.Ş.’de

(Palmarina) Bakanlığımızca yapılan incelemede; işyerinde yat limanı işletmeciliği, yatların ka-

rada veya denizde güvence altına alınması, yatlara elektrik, su ve akaryakıt temin edilmesi, yat

ile gelenlerin sosyal ihtiyaçlarının karşılanması gibi hizmetler verildiği bu nedenle, yapılan

işin İşkolları Tüzüğü’nün 22 sıra numaralı “Ardiye ve antrepoculuk” işkolunda yer aldığı tespit

edilmiştir.

Karar: Bodrum Yalıkavak Tur. ve Yat Limanı Yatırımları ve Ticaret A.Ş. (Palmarina)

işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 22 sıra numaralı “Ardiye ve

antrepoculuk” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356

sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5’inci ve geçici 3’üncü maddeleri uyarınca

karar verilmiştir.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2012/70
İşyeri : Çelebi Marina ve Yat İşletmeciliği A.Ş.

Liman Mah. Liman 2. Cad. No: 40
Konyaaltı/ANTALYA

Tespiti İsteyen : Liman-İş Sendikası
İnceleme : Çelebi Marina ve Yat İşletmeciliği A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan

incelemede; işyerinde marina işletmeciliği yapıldığı ve işletme olarak yatlara barınma, palamar,
kılavuzluk, yatların denize indirilmesi ve çıkarılması, yatçıların karşılanması, uğurlanması ve
müşteri hizmetlerinin verildiği, bu nedenle yapılan işin İşkolları Tüzüğü’nün 22 sıra numaralı
“Ardiye ve antrepoculuk” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Çelebi Marina ve Yat İşletmeciliği A.Ş. işyerinde yürütülen işlerin niteliği iti-
bariyle İşkolları Tüzüğü’nün 22 sıra numaralı “Ardiye ve antrepoculuk” işkoluna girdiğine ve
yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Söz-
leşmesi Kanununun 5’inci ve geçici 3’üncü maddeleri uyarınca karar verilmiştir.

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2012/71
İşyeri : Ecetaş İnş. San. ve Tic. A.Ş.

Ece Saray Marina Şubesi
Karagözler Mah. 29. Sk.
Kordonboyu-Fethiye/MUĞLA

SGK Sicil No : 1056960.048
Tespiti İsteyen : Liman-İş Sendikası
İnceleme : Ecetaş İnş. San. ve Tic. A.Ş. Ece Saray Marina Şube işyerinde Ba-

kanlığımızca yapılan incelemede; işyerinde marina işletmeciliği yapıldığı, yatların güvence altına
alınması, havuzda lift vasıtası ile karaya alınıp payandalar ile desteklenmesi, yatlara elektrik,
su ve akaryakıt temin edilmesi, pis su ve katı atık alınması, yat ile gelenlerin sosyal ihtiyaçla-
rının karşılanması gibi hizmetler verilmesi nedeniyle yapılan işin İşkolları Tüzüğü’nün 22 sıra
numaralı “Ardiye ve antrepoculuk” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Ecetaş İnş. San. ve Tic. A.Ş. Ece Saray Marina Şube işyerinde yapılan işlerin
niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 22 sıra numaralı “Ardiye ve antrepoculuk” işkoluna
girdiğine ve yapılan bu tespitin 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun
5’inci ve geçici 3’üncü maddeleri uyarınca Resmî Gazete’de yayımlanmasına karar verilmiştir.

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

YEM BİTKİLERİ DESTEKLEMELERİ UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO: 2012/48)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2012/76)

MADDE 1 – 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yem Bit-
kileri Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2012/48)nin 6 ncı maddesinin bi-
rinci fıkrasının (d) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“3) Çok yıllık yem bitkileri için bu Tebliğin yayımı tarihinden önce yapılan ekilişe iliş-
kin başvurular 2012 desteklemelerinden yararlandırılır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ hükümleri, 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı ta-
rihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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2012 KASIM GÜNSÜZLERİ       HARUN 
2900-1 

T.C. 
Resmî Gazete 

İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

Kuruluşu : 7 Ekim 1920 28 Kasım 2012 
ÇARŞAMBA Sayı : 28481 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
5 nci Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkeme Kıdemli Hakimliğinden: 
 ÇORLU 
ESAS NO : 2012/182 
KARAR NO : 2012/111 
Firar ve Firar suçlarından sanık Selahattin Oğlu Dudu’dan olma, 1977 D.lu, 

TOKAT/Reşadiye-Keteniği Nfs. Kyt.lı T.C.: 13532925796 Adem Demirhan DEMİR hakkında 5. 
Kor. K.lığı Askeri Mahkemesinin 28.03.2012 gün ve 2012/182 Esas 2012/111 Karar sayılı 
Gerekçeli Hükmü ile 30.06.2011 - 15.08.2008 tarihleri arasındaki suçundan ON BİR AY YİRMİ 
GÜN HAPİS CEZASI ile CEZALANDIRILMASI, 04.07.2010 - 24.11.2011 tarihleri arasındaki 
suçundan BERAET kararı verilmiştir. 

Yukarıda suçu ve kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen karar, tüm 
aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiş, adresleri de zabıta marifetiyle tespit 
edilemediğinden, karar 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre Resmi Gazete’de ilanından itibaren 
15 gün içerisinde sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın tebligat tarihinden itibaren 7 gün 
içerisinde askeri veya sivil adli makamlara yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla Askeri 
Yargıtay’da temyizinin mümkün olduğu, 7 gün içerisinde temyiz edilmemesi halinde karar 
kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 8929 

————— 
ESAS NO : 2012/258 
KARAR NO : 2012/186 
Emre İtaatsizlikte Israr suçundan sanık Ramazan Oğlu Gülay’dan olma, 1990 D.lu, 

ÇORUM/Uğurludağ-Yüzgeç Mh. Nfs. Kyt.lı T.C.: 16507869002 Murat TAŞBEK hakkında 5. 
Kor. K.lığı Askeri Mahkemesinin 14.05.2012 gün ve 2012/258 Esas 2012/186 Karar sayılı 
Gerekçeli Hükmü ile YİRMİ BEŞ GÜN HAPİS CEZASI ile CEZALANDIRILMASINA karar 
verilmiştir. 

Yukarıda suçu ve kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen karar, tüm 
aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiş, adresleri de zabıta marifetiyle tespit 
edilemediğinden, karar 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre Resmi Gazete’de ilanından itibaren 
15 gün içerisinde sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın tebligat tarihinden itibaren 7 gün 
içerisinde askeri veya sivil adli makamlara yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla Askeri 
Yargıtay’da temyizinin mümkün olduğu, 7 gün içerisinde temyiz edilmemesi halinde karar 
kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 8928 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
4 ADET GAZ TÜRBİNİ YAĞ SOĞUTMA RADYATÖR SİSTEMİNİN  

YENİLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
EÜAŞ Aliağa Gaz Türbinleri ve Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğünden: 
4 Adet Gaz Türbini Yağ Soğutma Radyatör Sisteminin Yenilenmesi işi şirketimizin Satın 

Alma ve İhale Yönetmeliği usul ve esasları doğrultusunda ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2012/173267 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Gemi Söküm Yolu Aygaz Cad. No:2 Aliağa / 

İZMİR 
b) Telefon ve faks numarası : 0 232 616 19 01-02 / 0 232 616 25 51 
c) Elektronik posta adresi  : aliaga@euas.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
    internet adresi (varsa) : www.euas.gov.tr 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 Adet Gaz Türbini Yağ Soğutma Radyatör 

Sisteminin Yenilenmesi işi 
b) Teslim Yeri : EÜAŞ Aliağa Gaz Türbinleri ve Kombine Çevrim 

Santralı İşletme Müdürlüğü ambarı Aliağa/İZMİR 
c) Teslim Tarihi  : Yer teslimine müteakip 250 (ikiyüzelli) takvim 

günüdür. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Aliağa Gaz Türbinleri ve Kombine Çevrim 

Santralı İşletme Müdürlüğü Eğitim Salonu 
Aliağa/İZMİR 

b) Tarihi ve saati : 18.12.2012 Salı Günü Saat: 14:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler teknik şartnamede ve idari 

şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir. 
5 - İhale dokümanı, EÜAŞ Aliağa Gaz Türbinleri ve Kombine Çevrim Santralı İşletme 

Müdürlüğü adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 50,00 TL (KDV dahil) bedel karşılığı bu 
adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. 

6 - Teklifler, 18.12.2012 tarihinde saat 14:00’e kadar EÜAŞ Aliağa Gaz Türbinleri ve 
Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi’ne elden teslim edilebileceği 
gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir 

7 - Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin 
ödemeyi Vakıflar Bankası Aliağa Şubesi TR53 0001 5001 5800 7289 8632 68 no’lu hesaba 
yaparak dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep 
başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına bildirdiğinde masrafı istekliye ait olmak üzere 
gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından 
veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 
tutulamaz. 

8 - Bu İhale EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda açık ihale 
usulü ile yapılacaktır. İhale ile ilgili bilgiler www.euas.gov.tr İnternet adresinden İhaleler başlığı 
altında İşletme Müdürlüklerince çıkılan ihaleler seçeneğinde görülebilir. 9292/1-1 
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DÜZELTME İLANI 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

26 Eylül 2012 tarih ve 28423 sayılı (kayıt no: 7669/1/2-1) Resmi Gazete ile 27 Eylül 2012 
tarih ve 28424 sayılı (kayıt no: 7669/1/2-2) Resmi Gazete’de yayımlanan DB.ATT.18 referanslı 
ihale ilanımızın 6. ve 7. maddelerinde yer alan teklif açılış tarihi ertelenmiş olup söz konusu 
madde aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

6. Teklifler 19 Aralık 2012 tarihinde saat 14:00’a (yerel saatle) kadar ya da öncesinde 
aşağıda belirtilen büro adresine teslim edilecektir ve bütün Teklifler 350.000,- (üçyüzellibin) 
EURO ya da muadili serbest döviz kuru değerinde geçici teminat ile birlikte teslim edilecektir. 

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ) 

SEFER KUL TOPLANTI SALONU,  

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Giriş Katı,  

Çankaya - ANKARA / TÜRKİYE  

7. Teklifler teklif sahiplerinin katılım için seçilmiş temsilcilerinin huzurunda aşağıda 
belirtilecek olan adreste 19 Aralık 2012 tarihinde saat 14:00’da (yerel saatle) açılacaktır. 

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ) 

SEFER KUL TOPLANTI SALONU,  

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Giriş Katı,  

Çankaya - ANKARA / TÜRKİYE  9358/1/2-2 

————— 

AMENDMENT NOTICE 

FROM TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ) 

Sixth and seventh items of IFB No:DB.ATT.18 appeared in the Official Gazetes;  

Issue No: 28423 and Record No: 7669/2/2-1 on September 26, 2012 and Issue No: 28424 
and Record No: 7669/2/2-2 on September 27, 2012 are updated as follows. 

6. Bids must be delivered to the following office on or before 02:00 p.m.(local time) on 
December 19, 2012 and must be accompanied by a security of 350.000,- Euros equivalent 
(threehundredfifty thousand Euros) 

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),  

SEFER KUL MEETING ROOM,  

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2, Floor G,  

Çankaya - ANKARA / TURKEY  

7. Bids will be opened in the presence of bidders’ representatives who choose to attend at 
02:00 p.m. (local time) on December 19, 2012 at the offices of 

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),  

SEFER KUL MEETING ROOM,  

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2, Floor G,  

Çankaya - ANKARA / TURKEY  9358/2/2-2 
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KURULUŞUMUZ PARKINDA HİZMET VEREN DMU TREN SETLERİNİN 
BAKIM-ONARIM VE REVİZYONLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 

321 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR 
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2012/178312 
1 -  İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/4419-4149 0312 311 53 05 
c) Elektronik Posta Adresi : malzeme@tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 321 Kalem Yedek Malzeme 
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 

Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 28/12/2012 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer 
Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 200,-TL 
bedelle temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 9447/1-1 
—— • —— 

TCDD 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI CER MÜDÜRLÜĞÜ LOKO BAKIM ATÖLYE 
ONARIM MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN; 10 ADET TAKIM DOLABI 

(MALZEMELERİ İLE BİRLİKTE) ALIMI İŞİ. AÇIK İHALE  
USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2012/175255 
1 - İdarenin: 
a) Adresi  : TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğü MALATYA 
b) Telefon Numarası  : 0 422 2124800/4118 
c) Faks Numarası  : 0 422 2124816 
c) Elektronik Posta Adresi  : 5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr  
2 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: Bölgemiz Cer Müdürlüğü; Loko Bakım 

Atölye Onarım Müd ihtiyacı olan; 10 Adet Takım dolabı (Malzemeleri ile birlikte) alımı işi. 
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir.  

4 - Tekliflerin; TCDD. 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyon Şefliği 
Bürosuna; 10/12/2012 Tarih, saat :14.00’a kadar verilmiş olması şarttır.  

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi 5. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil: 100,00.-TL 
bedelle temin edilebilir.  

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir.  9460/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri 

Dairesi Başkanlığı ihtiyacı olan muhtelif cins ve miktar masaüstü bilgisayar kuruluşça hazırlanan 
teknik şartnamesine ve Kuruluşça istenilen CASPER, EXPER, ASUS, FUJİTSU, LENOVO, HP, 
DELL ve ACER markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek 
şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

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

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

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

3 - Teklifler 04/12/2012 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 
Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnameye ve 
Kuruluşça istenilen CASPER, EXPER, ASUS, FUJİTSU, LENOVO, HP, DELL ve ACER 
markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen 
tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan 
teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, A Tipi masaüstü 
bilgisayarlar için ayrı, B Tipi masaüstü bilgisayarlar için ayrı ve C Tipi masaüstü bilgisayarlar 
için ayrı olmak üzere kısmi teklif verilebilecektir. 

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

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

 9433/1-1 
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1 ADET VERİ AMBARI SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 1 adet veri 

ambarı sistemi, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari 

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

alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 07.12.2012 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine 

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

zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 9434/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR AĞ VE GÜVENLİK ÜRÜNLERİ 

GÜNCELLEMESİ SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Kamu İhale Kurumu İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ihtiyacı olan muhtelif cins ve 

miktar Ağ ve Güvenlik Ürünleri Güncellemesi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve 
istenilen marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

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

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

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

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 
3 - Teklifler, 06/12/2012 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

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

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve 
marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin 
fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

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

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

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
 9435/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR SUNUCU, STORAGE DİSK ARTIRIMI VE 

SABİT DİSK SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ihtiyacı olan muhtelif cins ve miktar 

Sunucu, Storage Disk Artırımı ve Sabit Disk teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip 

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

satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

 a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

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

firmaların, ihale doküman bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 03.12.2012 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığı’nda bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine 

uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte 

açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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270 ADET ÇEŞİTLİ KAPASİTEDE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgi 

Teknolojileri Dairesi Başkanlığı ihtiyacı olan 270 adet çeşitli kapasitede Kesintisiz Güç Kaynağı 

teknik şartnamesine ve Kuruluşça istenilen İNFORM, MASTERGUARD VE SOCOMEC 

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

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

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

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

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

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 05.12.2012 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığı’nda bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve 

Kuruluşça istenilen İNFORM, MASTERGUARD VE SOCOMEC markalarından birine uygun 

olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. 

Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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670 ADET A4 RENKLİ DOKÜMAN TARAYICI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgi 

Teknolojileri Dairesi Başkanlığı ihtiyacı olan 670 adet A4 Renkli Doküman Tarayıcı teknik 

şartnamesine ve Kuruluşça istenilen CANON, KODAK ve FUJİTSU markalarından birine uygun 

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

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

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

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

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 05.12.2012 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığı’nda bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve 

Kuruluşça istenilen CANON, KODAK ve FUJİTSU markalarından birine uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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3 BOYUTLU MİMARİ ÇİZİM VE TASARIM YAZILIMLARI GÜNCELLENMESİ VE 
MEVCUT LİSANLARIN GARANTİ SÜRESİNİN 3 YIL 

UZATILMASI SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Teknoloji Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 3 Boyutlu Mimari 

Çizim ve Tasarım Yazılımları Güncellenmesi ve mevcut lisanların garanti süresinin 3 yıl 
uzatılması işi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve marka/modeline uygun olarak, 
Ofisimiz ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç 
piyasadan satın alınacaktır. 

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

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

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

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

3 - Teklifler, 03.12.2012 günü, saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 
Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

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

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

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

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

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ VE SUNUCU SATIN ALINACALTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanlığı ihtiyacı, 10 adet veri depolama 

ünitesi ve 3 adet sunucu Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve marka modeline uygun 

olarak, Ofıs'imiz ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü 

ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDELLER EK ŞARTLAR LİSTESİNDE 

GÖSTERİLMİŞTİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

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

firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 

zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 04.12.2012 günü, saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamelerine ve 

istenilen markalarına da uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen 

tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan 

teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

tutarda son teklif verme tarihi itibariyle en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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75 ADET FUJITSU MARKA DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Mali 

İşler Dairesi Başkanlığı ihtiyacı, 75 adet Fujitsu marka Lifebook U772 silver Ultrabook model 

Dizüstü Bilgisayar ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik özelliklerine ve istenilen 

marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen 

şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

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

firmaların, ihale doküman bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 30.11.2012 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik özelliklerine ve 

istenilen marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen 

tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

tutarda son teklif verme tarihi itibariyle en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİYACI SONY, SANYO, AXIS, 

MOBOTIX VEYA ONCAM MARKA IP TABANLI KAPALI DEVRE 
KAMERA KONTROL SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri 

Dairesi Başkanlığı ihtiyacı ekli listede ayrıntısı belirtilen IP Tabanlı Kapalı Devre Kamera 
Kontrol Sistemi teknik şartnamesine ve Sony, Sanyo, Axis, Mobotix veya Oncam markalarından 
biri olması kaydıyla marka/modeline uygun olarak, Ofıs'imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek 
şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

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

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

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

3 - Teklifler, 05.12.2012 günü, saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 
Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

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

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

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

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

8 - Söz konusu ihale, Kamu ihale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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FOTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzeme teknik şartnamesi ve ticari şartnamesi ile ihale ek 

şartları dahilinde iç ve dış piyasadan açık teklif isteme usulüne göre satın alınacaktır. 
 

MALZEMENİN GRUBU MİKTAR 
NEYE GÖRE 
ALINACAĞI 

SON TEKLİF 
VERME TARİHİ 

112501 stok nolu Fotokopi Kağıdı 1.350.000 top Teknik Şartname 17.12.2012 
 
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE 

BELİRTİLMİŞTİR 
a. İstekliler, ihale evrakını Ankara’da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü III Nolu 

Satın Alma Daire Başkanlığından incelenmek üzere bedelsiz temin edebilirler. 
b. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale evrak 

bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 
c. Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış 

zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. 
İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya 
iade edilecektir. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı, İç Piyasadan 
Yapılacak Olan Satın Almalara Ait Ticari Şartnamenin 2. ve 5. maddesi ve Dış Piyasadan 
Yapılacak Olan Satın Almalara Ait Ticari Şartnamenin 5. (d bendi hariç) maddelerinde yazılı 
belgeler, şartname bedeline ait banka makbuzu veya kasa tahsil fişinin aslı ve bir örneği ile ek 
şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, yukarıda gösterilen günde en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz 
III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki 
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da 
açılacaktır. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik 
araştırması yapılacaktır. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip 60 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihi itibariyle en az 6 ay geçerli GEÇİCİ TEMİNAT teklif edilen para 
cinsinden verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 
istekliye vermekte tamamen serbesttir. 

9 - İşbu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü 
olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. 

Duyurulur. 9445/1/1-1 
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1.350.000 REAMS OF PHOTOCOPY PAPAER WILL BE PURCHASED 
By The State Supply Office General Dırectorate: 
The commodity mentioned below shall be purchased from domestic and foreign market 

by taking open bids, in accordance with the provisions of the commercial and technical 
specifications, and with additional conditions concerning the tender. 

 

COMMODITY QUANTITY 
BASIS OF 

PURCHASING 
DEADLINE 

FOR SUBMIT BIDS 
112501 stock no. Photocopy 

Paper 
1.350.000 

Reams 
Technical 

Specification 17.12.2012 

 
1. THE TENDER DOCUMENT IS WITH CHARGE AND ITS PRICE IS SHOWN ON 

THE ADDITIONAL SHEET FOR COMMERCIAL SPECIFICATION. 
a) For the aim of getting information, the candidates can obtain the tender documents 

from the 3rd Purchasing Department of General Directorate of the State Supply Office in Ankara 
without any charge. 

b) However, the candidates to submit a proposal for the bid should make the payment of 
the tender document’s price to any of our Office’s Cashiers or our Office’s bank accounts. 

c) The original and a copy of the bank or cashier receipt must be put in the outer envelope 
by adding to the tender document. The original of the receipt will be returned back to the bidder 
after opening all the bids. In case of complete cancellation of tender or withdrawal from order, the 
tender document’s price shall be reimbursed to the relevant bidder. 

2. The required bid documents must be put in two envelopes as one inside the other. 
ONLY THE BID FORMS INDICATING OFFER PRICE MUST BE PUT IN THE INNER 
ENVELOPE. The letter stating that the technical and the commercial specification and their 
annexes are accepted, the documents specified in the 2nd and 5th articles of the commercial 
specifications on the purchases to be made from domestic market and 5th articles except (d) of the 
commercial specifications on the purchases to be made from abroad and the original and a copy 
of the bank or cashier receipt, also the inner envelope should all be put in the outer envelope. 

3. The bids should reach or be submitted to our Headquarter Office “III Nolu Satınalma 
Daire Başkanlığı” latest at 12:00 A.M. on the mentioned date. Bids submitted after this time will 
not be taken into consideration, regardless of the delays due to mail. 

4. Outer envelopes of the bids will be opened at 14:00 P.M. on the last day of the bid to 
submit. The inner envelopes of the bidders, whose outer envelopes of the bids have no deficiency, 
will also be opened. Bidders shall be inspected in terms of financial and technical sufficiency, if 
necessary 

5. The bid prices shall be valid for a period of at least sixty (60) days as from the inner 
envelopes are opened in accordance with the 7th article of commercial specification concerning 
this tender 

6. Bidders will bid for the whole quantity. Partial offers shall not be taken into 
consideration. 

7. Bidders must submit a PRELIMINARY GUARANTEE valid for at least 6 months 
from the last bidding day, in the same currency of their offers at a rate to be determined by 
themselves, corresponding to not less than 3% of the bid price they have submitted. 

8. This work which is subject of the tender is exempted from Public Procurement Law in 
accordance with the paragraph (g) (exception) of the article 3 of this Law. The Office reserves the 
right to terminate the bid or order the item in part or in whole or even to choose the winner of the 
bid. 

9. The tender shall take place by receiving open bids, whereby bidders shall present their 
initial price quotations in writing, and continue by underbidding orally. 

To be announced to all candidates. 9445/2/1-1 
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3000 ADET SANAL E-KİTAP SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyacı olan 3000 adet e-kitap kuruluşça 

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

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

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

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

firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 

zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler 03.12.2012 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnameye 

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

zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 9448/1-1 
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VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ VE YEDEKLEME ÜNİTELERİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarları Daire 
Başkanlığı ihtiyacı olan veri depolama sistemi ve yedekleme üniteleri kuruluşça hazırlanan teknik 
şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen 
şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur.  

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

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

3 - Teklifler,03.12.2012 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 
Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

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

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

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

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

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR SUNUCU SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarları Daire 
Başkanlığı ihtiyacı olan muhtelif cins ve miktar sunucu kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine 
uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık 
teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur.  

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

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

3 - Teklifler,03.12.2012 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 
Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

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

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

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

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

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLGİ SİSTEM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarları Dairesi 
Başkanlığı ihtiyacı olan muhtelif cins ve miktar bilgi sistem malzemesi kuruluşça hazırlanan 
teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 
belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur.  

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

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

3 - Teklifler,03.12.2012 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 
Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

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

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

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

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

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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LAZER YAZICI, CÜZDAN YAZICI VE LCD MONİTÖR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire 
Başkanlığı ihtiyacı Lazer yazıcı, cüzdan yazıcı ve LCD monitör Kuruluşça hazırlanan teknik 
şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen 
şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur.  

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

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

3 - Teklifler, 04.12.2012 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 
Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

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

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

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

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

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

 9437/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR YAZICI SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri 

Dairesi Başkanlığı ihtiyacı olan muhtelif cins ve miktar yazıcı kuruluşça hazırlanan teknik 
şartnamesine ve Kuruluşça istenilen HP, LEXMARK, XEROX, SAMSUNG ve CANON 
markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 
belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

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

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

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

3 - Teklifler, 05.12.2012 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 
Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnameye ve 
Kuruluşça istenilen HP, LEXMARK, XEROX, SAMSUNG ve CANON markalarından birine 
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 
zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 
sahiplerine iade edilecektir. 

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

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, 1.350 adet A4 Siyah 
Beyaz Lazer Yazıcı için ayrı, 350 adet A4 Renkli Lazer Yazıcı için ayrı ve 230 adet A3 Renkli 
Lazer Yazıcı için ayrı olmak üzere kısmi teklif verilebilecektir. 

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

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

 9436/1-1 



28 Kasım 2012 – Sayı : 28481 RESMÎ GAZETE Sayfa : 81 

 

ARAÇ KİRALAMA İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 
Trabzon PTT Başmüdürlüğünden: 
İhale kayıt numarası : 2012/172915 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Çarşı M. Cumhuriyet C. No: 11   61102 TRABZON 
b) Telefon ve faks numarası : 0 462 326 69 89 - 0 462 321 62 15 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : trabzon_malz@ptt.gov.tr 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Günde ortalama 95 ve 100 Km yol yapacak en az 32 

kişilik 2 adet Otobüs kiralanacaktır. 
b) Yapılacağı yer : Trabzon Posta İşleme ve Dağıtım Merkez Müdürlüğü 

bünyesinde çalıştırılacak 
c) İşin süresi : 01.01.2013 tarihinden, 31.12.2015 tarihine kadar 

(3 Yıl Müddetle) 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Trabzon PTT Başmüdürlüğü 
b) Tarihi ve saati : 10.12.2012 Pazartesi günü saat 14:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler şunlardır: 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) İhale tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğuna dair ticaret ve/veya sanayi odası 

veya meslek odası belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde; ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son 

başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odasına 
kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
ticaret ve/veya sanayi odasından, ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru 
tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

ç) Teklif mektubu, 
d) Geçici teminat, 
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
f) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 10. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında 

olunmadığına ilişkin taahhütname. 
g) İsteklinin, ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi, 
h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 
i) Taşıt Taahhütnamesi 
İsteklinin ortak girişim olması halinde bu maddenin (b), (c) ve (f), bentlerinde yer alan 

belgelerin her bir ortakça ayrı-ayrı verilmesi zorunludur. 
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5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhale sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı 

uygulanmayacaktır. 
7 - İhale dokümanı Çarşı M. Cumhuriyet C. No:11  61102 TRABZON adresinde görülebilir 

ve 59,00 TL (KDV Dâhil) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, 10.12.2012 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar Trabzon PTT Başmüdürlüğü’ne 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 
olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13 - Teşekkülümüz istisna kapsamındaki bu ihalede (ceza ve yasaklamalar hariç) 4734 ve 

4735 sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir. 9248/1-1 
—— • —— 

TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR 
Aydın Belediye Başkanlığından: 
1 - Belediyemize ait Meşrutiyet (M.Sinan) Mahallesi, tapunun 5951 ada, 2 parselde 

belediyemiz adına kayıtlı olup imar planında ticaret alanında kalan arsa niteliğindeki 3720.71 m2 
miktarındaki taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesi gereğince kapalı teklif 
usulüyle satışı yapılacaktır. 

2 - Satışı yapılacak olan taşınmazın ihalesi 12/12/2012 Çarşamba günü, saat 14.00'da 
Belediye Encümen salonunda, Encümen huzurunda kapalı teklif usulüyle yapılacaktır. 

3 - Satışı yapılacak olan taşınmaz 2.250.000,00-TL.+ K.D.V. muhammen bedel üzerinden 
ihaleye çıkarılacaktır. 

4 - Satışı yapılacak olan taşınmazın geçici teminat tutarı 67.500,00-TL dır. Geçici teminat 
olarak kabul edilecek değerler ihale şartnamesinin 4. maddesinde belirtilmiştir. 

5 - İhaleye katılan gerçek kişiler; 
• Kanuni ikametgah sahibi olmak. 
• Tebligat için Türkiye de bir adres göstermek. 
• Geçici teminatı yatırmış olmak. 
• Belediyemize borcu bulunmadığına dair yazı. (su, emlak, çtv. vs.) Tüzel kişilerde ise 

yukarıdaki şartlara ilave olarak; 
• İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu 

ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış 
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

• Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe 
temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi teslim etmek 
zorundadır. 

6 - İhaleye ilişkin şartname İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde mesai saatleri içinde 
görülebilir veya ücretsiz alınabilir. 

7 - Teklif mektupları 12/12/2012 Çarşamba günü saat 14.00'a kadar belediye encümen 
salonunda komisyon başkanlığına verilmesi gerekmektedir. 

İlgililere ilan olunur. 9347/1-1 
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YAKIMLIK HURDA AHŞAP TRAVERSLERİN KAPALI ZARF  
YÖNTEMİ İLE SATIŞI YAPILACAKTIR 

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden: 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ 

İSTANBUL 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 337 82 14 
c) Elektronik Posta Adresi : 0216 337 82 14 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Kuruluşumuza bağlı Bilecik 12. Yol Bakım Onarım 

Müdürlüğü mıntıkası, Sarmaşık-Vezirhan-Bilecik-Karaköy ve İnönü istasyonlarında bulunan 
yaklaşık 3500 Ad.(210.000 Kg.) yakımlık hurda ahşap traversin, bulunduğu yerden, olduğu şekli 
ile, nakliye ve diğer giderlerinin alıcıya ait olmak üzere, çelik selet ve trifonlarının alıcı tarafından 
sökülüp, Kuruluşumuza teslim edilmesi ve hurda stok sahalarında hurda malzemeye ait herhangi 
bir atık malzeme bırakılmamak kaydıyla Kapalı Zarf Yöntemi satışı yapılacaktır. 

3 - Yukarıda belirtilen satışımız, Kapalı Zarf Yöntemi ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye 
katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına, 04/12/2012 Saat: 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 50,00 TL bedelle 
temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 2886, 4734 ve 4735 sayılı 

yasalara tabi değildir. 9340/1-1 

—— •• —— 
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğünden: 
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİNE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR 
İLAN TARİHİ : 28 Kasım 2012 
SON BAŞVURU TARİHİ : 12 Aralık 2012 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri 
uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve 
Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 3 
, (3. fıkrada) de belirtilen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda 
ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir. 

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER 
1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 
2- Yayın listesi 
3- 2 adet vesikalık fotoğraf 
4- Nüfus cüzdanı örneği 
5- Doçentlik Belgesi  
6- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı 

kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü 
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7- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ve 6 adet CD 
YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER 
1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe  
2- Özgeçmiş  
3- Yayın listesi 
4- 2 adet vesikalık fotoğraf 
5- Nüfus cüzdanı örneği 
6- Onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi )  
7- Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmış olması)  
8- Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) 

atama yazısı) 
9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD 
NOTLAR 
1- Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler, Doçent kadrosuna; Profesörler 

müracaat edemezler. 
2- Adayların Üniversitemiz Personel Müdürlüğüne şahsen başvuruda bulunmaları 

gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların 
başvuruları dikkate alınmayacaktır.  

3- Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.thk.edu.tr. 
adresinden ulaşılabilir.  

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM 
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü 

Personel Müdürlüğü 
Bahçekapı Mah. Okul Sok. No:11 06790 Etimesgut/ANKARA 

Tel: (312) 342 84 58 Faks: (312) 342 84 60 
Birim Unvan Adet Açıklama 

İşletme Fakültesi 
İşletme Bölümü 

Profesör 1 İşletme, Finans bilim dalında doçentlik derecesine 
sahip olmak, bankacılıkta performans ölçümleri, 
ekonomik katma değer ve değerleme sermaye 
piyasaları konularında çalışmaları olmak. 

İşletme Fakültesi 
Lojistik Yönetimi 
Bölümü 

Yrd. Doç. 1 Yönetim ve organizasyon alanında doktora 
derecesine sahip olmak, doğrudan dış yatırım 
yapan Türkiye kökenli firmaların eski Yugoslavya 
Cumhuriyeti’ndeki faaliyetlerini etkileyen 
faktörler üzerine araştırmalar yapmış olmak, 
kalite yönetimi konusunda uzman olmak ve 
balkan çalışmaları yürütmüş olmak.  

 9452/1-1 
—— • —— 

Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünden: 
(MM3797) Memur Birol DOĞAN 
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Hukuk Müşavirliğinin 19.11.2012 tarih ve 

B.10.1.TKH.0.61.00.00/DİS/3663 sayılı yazısında hakkınızda getirilen memuriyetten çıkarma 
cezası isteminin 13.12.2012 tarihinde saat 09:30'da Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 
Başkanlığı Yüksek Disiplin Kurulunda görüşüleceği bildirilmiştir. 

İlanen duyurulur. 9301/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Kayseri İli, Merkez İlçesi, Kocasinan Belediyesi, 4535 ada, 7 nolu parsel üzerindeki 

680276 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 1108 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 
Öner Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 15. İdare 
Mahkemesinin 12.11.2012 tarih ve E.2012/1629 sayılı kararı ile “yeni bir karar verilinceye kadar 
dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 01.11.2012 tarih ve 28454 
sayılı Resmi Gazete ilanı ile Öner Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici 
durdurma işleminin yürütülmesi 21.11.2012 tarih ve 8405 sayılı Makam Olur’u ile 
durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 9477/1/1-1 
————— 

Kayseri İli, Merkez İlçesi, Kocasinan Belediyesi, 4535 ada, 7 nolu parsel üzerindeki 
680276 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Öner Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı ve 
Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Uğur Fatih AKYÜREK (Denetçi No:17247, Oda 
Sicil No:57697) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 
12.11.2012 tarih ve E.2012/1631 sayılı kararı ile “yeni bir karar verilinceye kadar yürütmenin 
durdurulması” hükmedildiğinden, 01.11.2012 tarih ve 28454 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Öner 
Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı ve Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Uğur 
Fatih AKYÜREK (Denetçi No:17247, Oda Sicil No:57697) hakkında tesis edilmiş olan geçici 
durdurma işleminin 21.11.2012 tarih ve 8406 sayılı Makam Olur’u ile yürütülmesi 
durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 9477/2/1-1 
————— 

İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Emek Mahallesi, General Eşref Bitlis Caddesi, 4 pafta, 39 
nolu parsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve 
Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Nuri AKSU (Denetçi No:10444, Oda Sicil No:5104) 
tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada Ankara 17. İdare Mahkemesi’nin 27.09.2012 
tarih ve E.2011/3942-K.2012/1538 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” 
hükmedildiğinden, 15.10.2011 tarih ve 28085 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Öztaş Yapı Denetim 
Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Nuri AKSU (Denetçi No:10444, 
Oda Sicil No:5104) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 21.11.2012 tarih ve 8404 
sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.  

İlgililere duyurulur. 9477/3/1-1 
————— 

Bilecik İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, Belde Sokak, Bila No’lu ve tapunun 
31L-3a Pafta, 548 Ada, 2 Parsel üzerindeki 709662 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 
Bozüyük Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Kemal KESTANE 
(Denetçi No:5977, Oda Sicil No: 3659) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, 
Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin 19.10.2012 tarihli ve E.2012/1361 sayılı kararı ile “yeni bir 
karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 
18.08.2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar 
Kemal KESTANE (Denetçi No:5977, Oda Sicil No: 3659) hakkında tesis edilmiş olan geçici 
durdurma işleminin yürütmesi, Bakanlık Makamından alınan 21.11.2012 tarih ve 8403 sayılı 
Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 9477/4/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 
İstanbul 6. İcra Müdürlüğünün 2009/126 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 9391/1-1 

————— 
Birecik Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/171 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 9392/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
07.10.2012 tarihli ve 28434 sayılı Resmi Gazete ilanı ile denetim faaliyetleri 3 (Üç) Ay 

geçici olarak durdurulan Mehmet BATTAL (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 
Denetçi No: 17741, Meslek Odası Sicil No: 26181) hakkında tesis edilen işlemin iptal edilmesi, 
Bakanlık Makamının 19.11.2012 tarih ve 8260 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 9393/1-1 
—— • —— 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: 
Kocaeli ili nüfusuna kayıtlı 12/6/1980 doğumlu Hikmet oğlu Evren Nurlu’nun 

Bulgaristan’daki Varna Teknik Üniversitesi’nden aldığı diploması ile ilgili olarak, Kurulumuz 
tarafından 12/9/2012 tarih ve 03642 seri numaralı “Elektronik Mühendisliği” alanında düzenlenen 
Mezuniyet Geçici Lisans Diploma Denklik Belgesi’nin Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 
7/11/2012 tarihli kararı ile iptal edilmesine karar verildiğinin adı geçene ve ilgili olabilecek 
kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır. 

İlanen duyurulur. 9372/1-1 
—— • —— 

Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında 
yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 48. maddesi belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. 

 
BİRİMİ UNVANI A.B.D. DRC. ADET ARANAN NİTELİKLER 
İ.İ.B.F. Doç.(Daimi) Yönetim ve Organizasyon 1 1 - 

TIP FAK. Doç.(Daimi) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1 1 - 
Başvuru Adresi: Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Erdoğan Akdağ Kampüsü 

Eğitim Fak. Binası Kat: 3 Yozat/Merkez Tel: 0 354 242 10 85 9390/1-1 
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Ordu İlim ve Hizmet Vakfı 
VAKFEDENLER: Veysel Tatlı, Hasan Kaya, Şenol Varol, Alaattin Özyurt, Selami 

Yeşilyurt, Züftü Vayni, Nihat Öztürk, Mustafa Özata, Tayyar Zavalsız, Talip Can, Cem Mağden, 
Soner Duran, İsa Demir, Hakan Demir. 

VAKFIN İKAMETGAHI: Ordu 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO'SU: 
Ordu 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 21.02.2012 tarih ve 2012/126 Esas, K. 2012/111 

sayılı kararı. 
VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİHİ VE YEVMİYE NO'SU: Ordu 2. 

Noterliğince düzenlenen 15.02.2012 tarih ve 1257 yevmiye nolu vakıf senedi 
VAKFIN AMACI: İnsanların dini, bilimsel ve sosyal gelişimine hizmet etmek, verimli 

etkin ve yüksek düzeyde eğitim ve öğretim hizmetlerinin yerine getirilmesi ile dini, sosyal, 
kültürel, ekonomik, teknolojik bilim ve sağlık hayatının gelişmesine katkıda bulunmak, başka 
ülkeler ve bu ülkelerdeki yasal kurum ve kuruluşlar ile işbirliğine ve yasal entegrasyonuna 
yardımcı olmak ve ahlaki manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, insan 
haklarına saygılı bireyler oluşmasına katkıda bulunmaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 
Ordu İli, Merkez İlçesi, Karapınar Mah., 18 M 4 D pafta, 1987 ada, 1 parselde kayıtlı 

2.330,49 m2 arsa, 10.000,00 TL (Onbin) Nakit 
VAKFIN ORGANLARI: Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu. Türk 

Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 9362/1-1 
————— 

Ali Küncülü Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı, Gaziantep 2. Asliye Hukuk 
Mahkemesinin 02/11/2012 tarihinde kesinleşen, 10/09/2012 tarih, E:2012/88, K:2012/618 sayılı 
kararma istinaden dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 9361/1-1 
————— 

VAKFIN ADI: Türkiye Arıcılık Vakfı (TAV). 
VAKFEDENLER: Adil GÜNDÜZ, Vasfı GÜNDÜZ, Hakan GÜNDÜZ, Ali ŞAHİN, Anıl 

KODAL, Ayça GÜNDÜZ, Cem ATAY, Cenk AKŞİT, Erdal ÖZTÜRK, Hüseyin Suphi 
KABADAYI, Süleyman KODAL, Feyzullah KONAK, Hüsnü EKİZ, Mehmet Akif BATIR, 
Mustafa ALTUNOK, Ömer HATIRNAZ, Satı ÖZDEMİR, Yusuf Ersoy YILDIRIM.. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: ANKARA. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO'SU: 
Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesinin 16/10/2012 tarih, E.2012/454, K.2012/419 sayılı 

kararı. 
VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NO'SU: Ankara 51. 

Noterliğinin 10/08/2012 tarih, 17350 yevmiye nolu kuruluş senedi. 
VAKFIN AMACI: Arıcılıkla ve arıcılık faaliyetleri ile ilgili her konuda araştırma, proje 

ve uygulama yapmak, yaptırmak, ilgili kuruluşlarla ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapmak, 
elde edilen sonuçlardan üreticilerin ve tarıma dayalı kuruluşlarının en etkin biçimde 
faydalanmalarını sağlamak, arıcılıkla ilgili diğer tarımsal araştırma kuruluşlarıyla araştırıcıları, 
arıcıları, üreticileri ve sanayicileri her yönden desteklemek, geliştirmek, arıcılıkla ilgili her 
konuda teorik, pratik ve uygulamalı eğitim çalışmaları düzenlemek ve karşılaşılan sorunların 
çözümüne katkıda bulunmak, ülkemizde ekolojik açıdan uygun bölgelerde arıcılığın gelişmesine 
katkıda bulunmaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 5.000 TL Nakit ve 150 adet arılı kovan. 
VAKFIN ORGANLARI: Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 9360/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurulun 18/07/2012 tarih ve 3933/69 sayılı Kararı uyarınca; “Karacalar Köyü Paşagölü 

Mevkii No:21 Manavgat / ANTALYA” adresinde ikamet eden ve “Örnek Mahallesi 1057 Sok. 
No:1/B Reis Petrolcülük Manavgat / ANTALYA” adresinde faaliyet gösteren Abdullah 
Muhammet BAŞARI isimli gerçek kişi işletiminde bulunan 15 KC 472 plakalı tankerle, 
12/05/2011 tarihli tespite göre, araç depolarına akaryakıt ikmali yapılmasının lisanssız bayilik 
faaliyeti olması ve anılan gerçek kişinin bu şekilde 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca yürüttüğü akaryakıt bayilik faaliyeti için bayilik 
lisansı almayarak, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) 
numaralı alt bendinde belirtilen “Lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına 
ve/veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması” 
fiilini işlemesi dolayısıyla, hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının 
(b) bendinin (1) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası 
Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında 
Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 61.638 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına 
karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul kararı uyarınca, 61.638 TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 
Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın 
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) 
Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 
0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 
inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün 
içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz 
konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda 
kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya 
taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde 
yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin 
bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 9394/1/1-1 
————— 

Kurulun 02.08.2012 tarihli ve 3960-90 sayılı Kararı ile; Daşır UÇAR adlı gerçek kişinin 
“Bardakçı Mah. Ardahan Sokak No:1 Çumra/KONYA” adresinde 09.08.2009 tarihinde yapılan 
denetim sonucunda lisans almaksızın LPG otogaz bayilik faaliyetinde bulunmasının, 5307 sayılı 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer 
alan ve LPG otogaz faaliyetinin yapılabilmesi için lisans alınmasının zorunlu olduğunun 
belirtildiği hükme aykırı olması nedeniyle yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 
gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen 
tebliğ olunur. 9394/2/1-1 

————— 
Kurulun 02.08.2012 tarihli ve 3960/84 sayılı Kararı ile; 13/06/2011 tarihli ve BAY/939-

82/29616 sayılı bayilik lisansı sahibi Petrosa İnşaat Otomotiv Petrol Ürünleri Nakliye Sanayi ve 
Dış Ticaret Limited Şirketi’nin 22.12.2011 tarihinde yapılan  denetim kapsamında Karaman İl 
Jandarma Komutanlığı kanalıyla kendisinden istenen bilgi ve belgeleri ibraz etmeyerek, 5015 
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sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası hükümlerine ve Kanunun 4 üncü 
maddesinin (f) bendi hükümlerine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında 
Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek 
olmaksızın Petrosa İnşaat Otomotiv Petrol Ürünleri Nakliye Sanayi ve Dış Ticaret Limited 
Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması için Denetim Daire Başkanlığının yetkilendirilmesine 

Anılan Kurul kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın, tebliğ tarihinden itibaren 
15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen 
tebliğ olunur. 9394/3/1-1 

————— 
Kurul’ un 02.08.2012 tarihli ve 3960/81 sayılı Kararı ile; 13/06/2011 tarih ve BAY/939-

82/29616 sayılı Bayilik Lisansı sahibi Petrosa İnşaat Otomotiv Petrol Ürünleri Nakliye Sanayi ve 
Dış Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 22.12.2011 tarihinde yapılan denetimde, 
Teco Petrolcülük Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ nin bayisi olmasına rağmen akaryakıt 
istasyonunda dağıtıcısına ait herhangi bir belirti ve fiyat panosunun bulunmadığının tespit 
edilmesi ile ilgili olarak, Petrosa İnşaat Otomotiv Petrol Ürünleri Nakliye Sanayi ve Dış Ticaret 
Limited Şirketi’nin, 

a) Akaryakıt istasyonunda sözleşme yaptığı dağıtıcı firmaya ait herhangi bir belirti 
bulundurmamasının, Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı 
olduğu anlaşıldığından, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 
(4) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 
Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri 
gereğince belirlenen 147.933.-TL idari para cezası,  

b) Akaryakıt istasyonunda fiyat ilan panosu bulundurmamasının, Petrol Piyasası 
Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi 
Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı olduğu anlaşıldığından, 
5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası 
Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında 
Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 12.327.-TL idari para cezası,  

olmak üzere, hakkında toplam 160.260.- TL idari para cezası uygulanmasına Karar 
vermiştir. 

Söz konusu Kurul kararı uyarınca, 160.260.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın 
ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde 
açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR 55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı 
hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
uyarınca Kararın ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare 
mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini 
izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 
60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı 
ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 9394/4/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurulun 20/09/2012 tarihli ve 4037/5 sayılı Kararı ile; “Fatih Mahallesi, M.F. Çakmak 

Bulvarı, Arkadaş Apartmanı, 121/8, Şehitkamil/Gaziantep”  adresinde faaliyet gösteren  
İTS/GZD/063 numaralı İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Nail Taşçı- Eylül 
Mühendislik’in, sertifikası bulunmayan ALTES Isı firması tarafından yapılan iç tesisat projelerini 
ilgili dağıtım şirketi olan Gazdaş Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketi’ne kendisi 
hazırlıyormuş gibi sunmak suretiyle, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 5 inci 
maddesinin dördüncü fıkrasına ve 09/02/2006 tarih ve 652 sayılı Kurul Kararı’nın 7 nci 
maddesine aykırı hareket ettiği anlaşılmış olup, Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile 
Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 
üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, Nail Taşçı- 
Eylül Mühendislik’ın, konuya ilişkin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın, tebliğ tarihinden itibaren 
15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen 
tebliğ olunur. 9394/5/1-1 

————— 
Kurulun 09.08.2012 tarihli ve 3967-44 sayılı Kararı ile; 2010/57 Dosya No ve 2010/288 

Karar No.lu Manisa 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda; 5576 sayılı Petrol 
Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3 üncü maddesi ile 5015 Sayılı Petrol 
Piyasası Kanuna eklenen Ek 5 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca hakkında mahkumiyet kararı 
verilen ve bu kararı kesinleşen Emrullah ve Melek oğlu, 29.05.1976 Manisa doğumlu, Manisa, 
Merkez, Hacıhaliller Mahallesi/Köyü nüfusunda kayıtlı, “Yarhasanlar Mahallesi 2. Belediye 
Caddesi No:5/4 Manisa” adresinde ikamet eden ve iş adresi “Kenan Evren Sanayi Sitesi 1236/23 
Merkez/Manisa” olan Güngör Demirşah hakkında, 5015 sayılı Kanunun Ek 3’üncü maddesine 
aykırı olarak 02.09.2009 tarihinde gerçekleştirdiği kaçak akaryakıt ikmal fiili dolayısı ile 5015 
sayılı Kanunun Ek 5 inci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma 
ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesi 
gereğince tasfiye edilen kaçak akaryakıtın satış bedeli olan 42.179,82 TL’nin 3 katı tutarında 
126.539,46 TL idari para cezası uygulanması kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 126.539,46 TL tutarındaki idari para cezasının 5326 
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, ilan 
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) 
Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 
0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 
inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul 
Kararı aleyhine idare mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para 
cezasının ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 
yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 
bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı 
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 9394/6/1-1 



28 Kasım 2012 – Sayı : 28481 RESMÎ GAZETE Sayfa : 91 

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurulun 26.07.2012 tarih ve 3953/77 sayılı Kararı ile, Bursa-İzmir Karayolu 55. km 

Karaağaç Mevkii Karacabey/BURSA adresinde, 13.11.2009 tarih ve BAY/939-82/26813 sayılı 
istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Hisar Petrol Tic. Ltd.Şti.’nin, 30.10.2011 
tarihinde akaryakıt istasyonundaki 1 adet yer altı depolama tankını vaziyet planında 
bulunmamasına karşın piyasa faaliyetine konu etmek suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve onbirinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine, yanı sıra 10.03.2011 tarihli ve 3116/64 sayılı 
Kurul Kararı ile vaziyet planında bulunmayan akaryakıt depolama tankını piyasa faaliyetine konu 
etmek eylemi nedeniyle idari para cezası uygulanarak 10.05.2011 tarihinde tebliğ edildiğinden, 
anılan Kanunun 19 uncu maddesinin altıncı fıkrasına, akaryakıt istasyonundan 30.10.2011 
tarihinde alınan numunelere ilişkin, numunelerin yağ özelliği ya da white sprite özelliği 
gösterdiğini belirten TÜBİTAK MAM’ın M-11/3322 ve G-11/3320 sayılı analiz raporlarına göre; 
akaryakıt istasyonunda tağşişe yarayan ürün bulundurmak suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 
38 inci maddesinin (e) bendine, yanı sıra 29.09.2011 tarihli ve 3439/60 sayılı Kurul Kararı ile 
tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin akaryakıta katılmaması ve 
istasyonunda bulundurulmaması yükümlülüğüne aykırılık eylemi nedeniyle idari para cezası 
uygulanarak 25.10.2011 tarihinde tebliğ edildiğinden, anılan Kanunun 19 uncu maddesinin altıncı 
fıkrasına aykırı hareket ettiği, usulüne uygun olarak talep edilmesine karşın, süresi içerisinde 
yazılı savunma sunmadığı anlaşıldığından, anılan tüzel kişi hakkında, 30.10.2011 tarihinde; 
vaziyet planında bulunmayan akaryakıt depolama tankını piyasa faaliyetine konu etmek eylemi 
nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü, dördüncü ve 
altıncı fıkraları ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında 
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 24.654.- TL. tutarında, 
akaryakıt istasyonunda tağşişe yarayan ürün bulundurmak eylemi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, 
aynı maddenin dördüncü ve altıncı fıkraları ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi 
Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 
295.866.- TL. tutarında olmak üzere toplam 320.520.- TL. tutarında idari para cezası uygulanması 
karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 320.520.- TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 21 
inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 
numaralı hesaba yatırılabileceği veya Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma 
hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

 9394/7/1-1 
————— 

Kurul’un 02.08.2012 tarihli ve 3960-138 sayılı Kararı ile; Rıdvan Sarıoğlu’nun 
25.09.2009 tarihli tespite göre İzmir Kamyon Garajı 108/1 Sk. Üzeri Işıkkent Bornova/İZMİR 
adresinde bayilik lisansı olmaksızın 35 T 2841 plakalı araca akaryakıt pompası vasıtasıyla 
akaryakıt satışı yaptığının tespit edilmesi nedeniyle 03.2012 tarih ve 3739-8 sayılı Kurul Kararı 
ile konuya ilişkin olarak yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiş, Denetim Dairesi 
Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulun 02.08.2012 tarihli toplantısında değerlendirilmiş 
olup, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 
hükmüne aykırı hareket ettiği ve aynı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 
(1) numaralı alt bendinde belirtilen “Lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına 
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ve/veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması” 
fiilini işlediği anlaşıldığından, Rıdvan Sarıoğlu hakkında 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanun 
ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası, Petrol 
Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi 
Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince bayiler 
için belirlenen 56.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 56.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 
Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın 
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), 
Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 
0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 
inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün 
içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz 
konusu idari para cezasının tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen 
Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme 
talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması 
halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 
sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 9394/8/1-1 

————— 
Kurul’un 29/08/2012 tarih ve 3998-17 sayılı Kararı ile; İç Tesisat ve Servis Hatları 

Sertifikası sahibi Gürtes Doğalgaz – Hakan Dazkırlı’nın İzmirgaz İzmir Doğalgaz Dağıtım 
A.Ş.’nden proje onayı almadan iç tesisat yapımına başlamasının 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası 
Kanununun 5 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ile Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri 
Hizmetleri Yönetmeliğinin 37 nci maddesi 1 inci fıkrası hükmüne aykırılık teşkil etmesi 
sebebiyle, Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda 
Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma 
ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, Gürtes Doğalgaz – Hakan Dazkırlı’nın konu ile 
ilgili yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgili yazılı savunmanın 15 (Onbeş) gün içerisinde 
gerekli tüm belgeler de eklenmek suretiyle “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi 
Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl-ANKARA” adresine 
gönderilmesi, ayrıca süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi 
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 9394/9/1-1 

————— 
Kurul’un 02/08/2012 tarihli ve 3960-149 sayılı Kararı ile; SMT Petrol Ürünleri İnşaat 

Turizm Gıda ve Tekstil Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’nin 21.06.2008 tarihli tespite göre taşıma lisansı 
bulunmaksızın 35 AC 2576 plakalı tanker ile LPG taşıma faaliyetinde bulunduğu tespit edilmiş ve 
Kurulun 12.04.2012 tarih ve 3779-41 sayılı Kararı ile, 31.12.2007 tarihinde iptal edilmiş olan, 
16.05.2007 tarihli ve LPG-BAY/941-54/G00329 sayılı otogaz bayilik lisansı kapsamında, 
21.06.2008 tarihli tespite göre taşıma lisansı bulunmaksızın 35 AC 2576 plakalı tanker ile LPG 
taşıma faaliyetinde bulunması sebebiyle, konu hakkında yazılı savunmasının alınması uygun 
görülmüştür. Bunun üzerine yazılı savunma istem yazımız posta yolu ile tebliğ edilemediğinden 
20.06.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle ilanen tebliğ edilmiş olmasına rağmen, 
Kurumumuza süresi içinde intikal eden bir yazılı savunma olmamıştır. Bu suretle ilgili tüzel 
kişinin durumu Kurulun 02/08/2012 tarihli toplantısında ele alınmış olup; taşıma lisansı 
bulunmaksızın 35 AC 2576 plakalı tanker ile LPG taşıma faaliyetinde bulunmak suretiyle 5307 
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sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci 
fıkrasına ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci 
maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 6 ncı maddesine aykırı hareket ettiği sonucuna varılarak, 
ilgili tüzel kişi hakkında 500.000-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 500.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 
(VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 
5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim 
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma 
hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün 
içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 
günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 
tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.
 9394/10/1-1 

————— 
Kurul’un 11.07.2012 tarihli ve 3922-51 sayılı Kararı ile; Aysev Petrol Otomotiv Gıda 

İnşaat Nakliye Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin 22.04.2011 tarihli tespite göre Bostanlı Mahallesi 
Yalı Caddesi No:458 Kat:3 Daire:6 Karşıyaka /İZMİR adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda 
faaliyete başlama tarihi olan 11.03.2011 tarihi üzerinden bir aydan daha uzun bir süre geçmiş 
olmasına rağmen istasyonda kendi dağıtıcısı olan Pars Petrol Madeni Yağlar İthalat İhracat 
Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne ait herhangi bir belirti olmadan faaliyet gösterdiği 
anlaşılmıştır. 08.03.2012 tarihli ve 3729-6 sayılı Kurul Kararı ile konuya ilişkin olarak yazılı 
savunmanızın alınmasına karar verilmiş ve bu karar Şirketinize tebliğ edilmiş olmasına rağmen 
süresi içinde herhangi bir yazılı savunma Kurumumuza intikal etmemiştir. Denetim Dairesi 
Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulun 11.07.2012 tarihli toplantısında değerlendirilmiş 
olup, 5015 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi hükümlerine aykırı hareket 
ettiğiniz anlaşıldığından, hakkınızda 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu 
maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası 
ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para 
Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince bayiler için belirlenen 147.933-TL tutarında idari 
para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 147.933,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın 
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), 
Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 
0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 
inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün 
içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz 
konusu idari para cezasının tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen 
Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme 
talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması 
halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 
sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 9394/11/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurul’un 26.07.2012 tarih ve 3953-45 sayılı Kararı ile; 08.02.2008 tarih ve BAY/939-

82/23796 sayılı bayilik lisansı kapsamında “Almaşır Köyü Birecik / ŞANLIURFA” adresinde 
faaliyet gösteren Er-Fel Petrol Ürünleri Gıda Otomotiv Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 08.10.2010 tarihinde tağşiş ve/veya hile amacıyla 
akaryakıta katılabilecek ürün (bitkisel yağ) bulundurulduğunun TÜBİTAK MAM’ın alınan 
numunelere ilişkin 24.12.2010 tarih ve B.02.1.TBT.5.01.12.00-181.06.03-4199-22881 numaralı 
analiz raporu ile tespit edilmiş olması nedeniyle; ilgili lisans sahibi tüzel kişinin, 5015 sayılı 
Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası ve Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aykırı hareket ettiği, öte yandan 
18/04/2010 tarihinde yapılan denetimde tespit edilen ve istasyon sahibine yed-i emin olarak 
teslim edilen gizli tankın vaziyet planına işletilmeden lisans sahibi tarafından kullanılmasının ise 
5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol 
Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca ön araştırma ve soruşturma prosedürüne 
gerek olmaksızın konu ile ilgili tüzel kişinin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgili yazılı savunmanın 15 (Onbeş) gün içerisinde 
gerekli tüm belgeler de eklenmek suretiyle “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi 
Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl-ANKARA” adresine 
gönderilmesi, ayrıca süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi 
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 9394/12/1-1 

————— 
Kurul’un 09/08/2012 tarihli ve 3967-38 sayılı Kararı ile; Egepet Temizlik Hizmetleri 

İnşaat Akaryakıt Nakliye Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin lisansına kayıtlı dağıtım 
şirketi dışından başka bir kaynaktan (Forte Petrol Otomotiv İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi’nden) akaryakıt ikmal ederek 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci 
fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (d) bendine 
aykırı hareket ettiği, lisans sahibinin yazılı savunmasının süresi içerisinde Kuruma intikal 
etmediği anlaşıldığından, Egepet Temizlik Hizmetleri İnşaat Akaryakıt Nakliye Turizm Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) 
bendinin (4) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 
Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 739.666,-TL 
tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası gereği 147.933,-TL olarak 
uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 147.933,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 
numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde 
dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 
edilir. 9394/13/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurul’un 09/08/2012 tarihli ve 3967-39 sayılı Kararı ile; Forte Petrol Otomotiv İnşaat 

Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin BAY/939-82/21331 numaralı bayilik lisansı sahibi 
Egepet Temizlik Hizmetleri İnşaat Akaryakıt Nakliye Turizm Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi’ne yeniden satış amaçlı akaryakıt ikmal ederek 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 
birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine 
aykırı hareket ettiği, lisans sahibinin yazılı savunmasının süresi içerisinde Kuruma intikal 
etmediği anlaşıldığından, Forte Petrol Otomotiv İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 
hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt 
bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para 
Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 308.194,-TL idari para cezasının, aynı 
maddenin dördüncü fıkrası gereği 61.638,-TL olarak uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 61.638,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 
Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 
numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde 
dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 
edilir. 9394/14/1-1 

————— 
Kurul’un 09/08/2012 tarihli ve 3967-51 sayılı Kararı ile; Güvengaz Petrol Ürünleri Enerji 

Sistemleri Doğalgaz İnşaat Taahhüt Tekstil Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, 
“Yenibatı Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:664/A Yenimahalle / ANKARA” adresinde 
lisanssız otogaz bayilik faaliyeti gerçekleştiren Mor Akaryakıt Nakliyat İnşaat İthalat İhracat 
Sanati Ticaret Limited Şirketi’ne LPG ikmali gerçekleştirerek 5307 sayılı Kanunun 5 inci 
maddesinin (a) bendinin 1 ve 2 numaralı alt bendi hükümlerine aykırı hareket ettiği, Lisans 
sahibinin yazılı savunmasının süresi dahilinde Kuruma intikal etmediği anlaşıldığından, 
Güvengaz Petrol Ürünleri Enerji Sistemleri Doğalgaz İnşaat Taahhüt Tekstil Taşımacılık Sanayi 
ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında, 5307 sayılı Kanunun “İdari Para Cezaları” başlıklı 16 ncı 
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 1 numaralı alt bendi ve “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları 
(LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 
16 ncı Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri 
uyarınca 286.160,-TL idari para cezası uygulanmasına” karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 286.160,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve 5307 sayılı Kanunun 18 inci 
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 41 
numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde 
dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 
edilir. 9394/15/1-1 

————— 
Kurul’un 09/08/2012 tarihli ve 3967-52 sayılı Kararı ile; Güvengaz Petrol Ürünleri Enerji 

Sistemleri Doğalgaz İnşaat Taahhüt Tekstil Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 
tüplü LPG olarak sevk ettiği ürünün piyasaya otogaz LPG olarak sunulması nedeniyle 5307 sayılı 
Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası 
Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin beşinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket ettiği, 
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Lisans sahibinin yazılı savunmasının süresi dahilinde Kuruma intikal etmediği anlaşıldığından, 
Güvengaz Petrol Ürünleri Enerji Sistemleri Doğalgaz İnşaat Taahhüt Tekstil Taşımacılık Sanayi 
ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında, 5307 sayılı Kanunun “İdari Para Cezaları” başlıklı 16 ncı 
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 4 numaralı alt bendi ve “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları 
(LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 
16 ncı Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri 
uyarınca 286.160,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 286.160,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve 5307 sayılı Kanunun 18 inci 
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 41 
numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde 
dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 
edilir. 9394/16/1-1 

————— 
Kurul’un 09/08/2012 tarihli ve 3967-50 sayılı Kararı ile; “Mor Akaryakıt Nakliyat İnşaat 

İthalat İhracat Sanati Ticaret Limited Şirketi’nin, “Yenibatı Mahallesi Fatih Sultan Mehmet 
Bulvarı No:664/A Yenimahalle / ANKARA” adresinde kurulu tesisinde kullanıcılara otogaz LPG 
ikmali yapmak suretiyle lisanssız otogaz bayilik faaliyeti gerçekleştirmesinin 5307 sayılı 
Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine aykırı olduğu, ilgili kişinin yazılı 
savunmasının süresi dahilinde Kuruma intikal etmediği anlaşıldığından, Mor Akaryakıt Nakliyat 
İnşaat İthalat İhracat Sanati Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5307 sayılı Kanunun “İdari Para 
Cezaları” başlıklı 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 2 numaralı alt bendi ve 
“Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 
Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 286.160,-TL idari para cezası uygulanmasına” karar 
verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 286.160,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve 5307 sayılı Kanunun 18 inci 
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 41 
numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde 
dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 
edilir. 9394/17/1-1 

————— 
Kurul’un 28/06/2012 tarih ve 3903/74 sayılı Kararı ile Ankara-İstanbul Yolu 79.Km (492 

Ada, 9 Parsel) Kızılcahamam / ANKARA adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda 27/10/2008 
tarih ve BAY/939-82/25160 numaralı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Ziya Akaryakıt 
Ürünleri Petrol Turizm Taşımacılık Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 09/01/2012 
tarihinde yapılan denetimde alınan numuneler için TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenmiş 
1220P00101001, 1220P00101002, 1220P00101003 numaralı analiz raporları ile tespit edildiği 
üzere, istasyonunda tağşiş / hile amacıyla akaryakıta karıştırılabilecek ürünler bulundurmasının 
5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine ve Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı olması sebebiyle, Petrol Piyasasında 
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Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca Ziya Akaryakıt Ürünleri Petrol Turizm 
Taşımacılık Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına karar 
verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 
gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen 
tebliğ olunur. 9394/18/1-1 

————— 
Kurulun 23.08.2012 tarihli ve 3988-29 sayılı Kararı ile; 18.03.2010 tarih ve BAY/939-

82/27409 sayılı bayilik lisansı kapsamında “Kırşehir-Kayseri Asfaltı Obruk Köyü Civarı 14. Km 
(Pafta No: 3, Parsel No: 622) Mucur-Kırşehir”  adresinde faaliyet gösteren Kafkas Petrol Ürünleri 
Dağıtım Pazarlama Gıda Nakliyat İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ nin, kendisine 
ait istasyondan 14.09.2011 tarihinde alınan akaryakıt(motorin) numunelerine ilişkin, TÜBİTAK 
Marmara Araştırma Merkezi’ nin 17.10.2011 tarihli ve M-11/2699 ve M-11/2700  sayılı 
raporlarına göre gerekli şart ve seviyede marker içermeyen, teknik düzenlemelere aykırı ve tağşiş 
edilmiş akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) 
bendi, 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası, 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi  ile 
Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 
üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentleri ile Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (a) ve (e) bentlerine aykırı olduğu anlaşıldığından Kafkas 
Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Gıda Nakliyat İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi 
hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt 
bendi ve 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezalarına İlişkin Tebliğ hükümleri gereğince 
belirlenen 739,666,-TL tutarlarındaki idari para cezasının, mezkur Kanunun 19 uncu maddesinin 
dördüncü fıkrası gereğince 147.933,-TL. idari para cezası olarak uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 
ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde 
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32  numaralı hesaba 
yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın 
yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’ nde 
dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği 
tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip 
eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı 
ile tahsil edileceği hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 9394/19/1-1 
————— 

Kurulun 23.08.2012 tarihli ve 3988-46 sayılı Kararı ile; 18.03.2010 tarih ve BAY/939-
82/27409 sayılı bayilik lisansı kapsamında “Kırşehir-Kayseri Asfaltı Obruk Köyü Civarı 14. Km 
(Pafta No: 3, Parsel No: 622) Mucur-Kırşehir”  adresinde faaliyet gösteren Kafkas Petrol Ürünleri 
Dağıtım Pazarlama Gıda Nakliyat İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ nin, kendisine 
ait istasyondan 11.10.2011 tarihinde alınan akaryakıt(gazyağı) numunelerinin, teknik 
düzenlemelere aykırı olduğunun, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’ nin 10.11.2011 tarihli 
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G-11/3049  sayılı raporu ile tespit edilmiş olmasının, 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 
dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında 
Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile aynı Yönetmeliğin 7 nci 
maddesinin (d) bendine;  istasyonda vaziyet planına kaydettirmeden proje kapsamı dışında yer altı 
tankı kullanmasının, aynı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine, aynı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci fıkrası 
ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı olduğu 
anlaşıldığından Kafkas Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Gıda Nakliyat İnşaat Turizm Ticaret 
ve Sanayi Limited Şirketi hakkında, teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi 
nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 3 numaralı alt 
bendi ve 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezalarına İlişkin Tebliğ hükümleri gereğince 
belirlenen 308.194,-TL tutarlarındaki idari para cezasının, mezkur Kanunun 19 uncu maddesinin 
dördüncü fıkrası gereğince 61.638,-TL. idari para cezası olarak, istasyon vaziyet planında 
olmayan gizli tank ve düzenek kullanması nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 
üçüncü fıkrası ve 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 
belirlenen 61.638,-TL. idari para cezasının, mezkur Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü 
fıkrası gereğince 12.327,-TL. idari para cezası olarak olmak üzere, toplam 73.965,-TL. idari para 
cezası olarak uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 
ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde 
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32  numaralı hesaba 
yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın 
yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’ nde 
dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği 
tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip 
eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı 
ile tahsil edileceği hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 9394/20/1-1 
————— 

Kurulun 23.08.2012 tarihli ve 3988-30 sayılı Kararı ile; 18.03.2010 tarih ve BAY/939-
82/27409 sayılı bayilik lisansı kapsamında “Kırşehir-Kayseri Asfaltı Obruk Köyü Civarı 14. Km 
(Pafta No: 3, Parsel No: 622) Mucur-Kırşehir”  adresinde faaliyet gösteren Kafkas Petrol Ürünleri 
Dağıtım Pazarlama Gıda Nakliyat İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ nin, 
14.09.2011 tarihli tespite göre, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci 
fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Lisanslarda Asgari Olarak Yer Alacak 
Hususlar” başlıklı 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı olarak proje dışında akaryakıt tankı 
düzeneği kurarak piyasa faaliyetine konu ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında 
Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek 
olmaksızın Kafkas Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Gıda Nakliyat İnşaat Turizm Ticaret ve 
Sanayi Limited Şirketi’ nin, yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 
gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen 
tebliğ olunur. 9394/21/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurul’un 02/08/2012 tarih ve 3960/80 sayılı Kararı ile İnegöl-Ankara Karayolu 16.Km 

Kınık Mevkii Kurşunlu Kasabası (Pafta H23d.24d, Ada 113,Parsel 22) İnegöl/Bursa adresinde 
faaliyet gösteren 14.05.2010 tarihli ve BAY/939-82/27720 sayılı bayilik lisansı sahibi Özkan 
YÜRÜK-Deniz Petrol Ticaret ile ilgili olarak, 10.12.2010 tarihinde yapılan tespite ilişkin 
Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup; 25.06.2010 tarihli ve 
BAY/939-82/27906 sayılı bayilik lisansı sahibi Turva Petrolcülük Nakliye Otomotiv İnşaat 
İhrakiye Ticareti Limited Şirketi’ne yeniden satış amacı ile akaryakıt satışı yapmak suretiyle, 
lisansı ile tanınan hakların dışına çıkarak, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 4 üncü 
maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci 
maddesinin (g) bendine aykırı hareket ettiği, TÜBİTAK MAM’ın, 10.01.2011 tarih ve M-
10/4829, M-10/4830 ve M-10/4831 sayılı raporları ile teknik düzenlemelere uygun olmayan ve 
yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen akaryakıt ikmali yaptığının ve tağşiş ve/veya hile 
amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıta kattığının tespit edilmesi nedeniyle, Petrol 
Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak 
Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendi ile 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin 
dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında 
Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı yönetmeliğin 7 nci 
maddesinin (d) bendine ve 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine ve 
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 nci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği, adı 
geçenin, ilgili mevzuatta belirlenen yasal süre içerisinde yazılı savunmada bulunmadığı 
anlaşıldığından, Özkan YÜRÜK-Deniz Petrol Ticaret hakkında, ulusal marker içermeyen ve 
teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali ile tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta 
katılabilecek ürünleri akaryakıta katması nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 
ikinci fıkrasının (a) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 
uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezalan Hakkında Tebliğ hükümleri 
gereğince belirlenen 137.356,-TL tutarında, 5015 sayılı Kanun’un 19 uncu maddesinin ikinci 
fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen “Sahip olunan lisansın verdiği haklar 
dışında faaliyet gösterilmesi” fiili nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci 
fıkrasının (b) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 
Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri 
gereğince belirlenen 57.232,-TL tutarında olmak üzere toplamda 194.588,-TL tutarında idari para 
cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 194.588,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 
numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin 
üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 
aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 
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yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı 
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 9394/22/1-1 

————— 
Kurul’un 09/08/2012 tarih ve 3967/34 sayılı Kararı ile Afyonkarahisar Konya Karayolu 

Üzeri 75.Km Akbaba Köyü Sultandağı/Afyonkarahisar adresinde faaliyet gösteren 08.06.2011 
tarih ve BAY/939-82/29598 sayılı bayilik lisansı sahibi Sulas Petrol Nakliye Taahhüt Limited 
Şirketi’nin tesisi nezdinde yapılan tespit ile ilgili olarak Denetim Dairesi Başkanlığının konuya 
ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup; 06.01.2012 tarihinde yapılan denetim sonucunda; ODTÜ 
PAM’in 02.04.2012 tarih ve PAL-12-120-42 sayılı raporu ile Şirketin, yeterli şart ve seviyede 
ulusal marker içermeyen akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak 
Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendine; teknik düzenlemelere 
uygun olmayan akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin 
dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında 
Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı yönetmeliğin 7 nci 
maddesinin (d) bendine; tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta ürün karıştırıldığının tespit 
edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine ve Petrol 
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 nci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği, adı geçenin, 
ilgili mevzuatta belirlenen yasal süre içerisinde yazılı savunmada bulunmadığı anlaşıldığından, 
Sulas Petrol Nakliye Taahhüt Limited Şirketi hakkında, ulusal marker içermeyen ve teknik 
düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali ile tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek 
ürünleri akaryakıta katması nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının 
(a) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi 
Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 
belirlenen 163.111,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 
numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin 
üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 
aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 
yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı 
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 9394/23/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurul’un 02/08/2012 tarih ve 3960/78 sayılı Kararı ile Afyonkarahisar Konya Karayolu 

Üzeri 75. Km. Akbaba Köyü (Pafta: L26b01c2b Ada:- Parsel:775) Afyonkarahisar adresinde 
faaliyet gösteren 25.06.2010 tarihli ve BAY/939-82/27906 sayılı bayilik lisansı sahibi Turva 
Petrolcülük Nakliye Otomotiv İnşaat İhrakiye Ticareti Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonu 
nezdinde yapılan denetimler ile ilgili olarak Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü 
değerlendirilmiş olup; 04.11.2010 ve 10.12.2010 tarihlerinde yapılan tespitler neticesinde, adı 
geçenin bağlı dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmali yapmak suretiyle, Kanun’un 8 inci maddesinin 
1 inci fıkrasında düzenlenen “Bayiler, dağıtıcıları ile yapacakları tek elden satış sözleşmesine göre 
bayilik faaliyetlerini yürütürler.”hükmü ile 2 nci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen “Bayiler 
lisanslarının devamı süresince; Bayisi olduğu dağıtıcı haricinde diğer dağıtıcı ve onların 
bayilerinden akaryakıt ikmali yapılmaması, …ile yükümlüdür.” hükmüne aykırı hareket ettiği, 
aynı zamanda 10.12.2010 tarihinde yapılan tespit neticesinde, TÜBİTAK MAM’ın, 10.01.2011 
tarih ve M-10/4829, M-10/4830 ve M-10/4831 sayılı raporları ile tespit edildiği üzere adı geçen 
tüzel kişinin tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri istasyonda 
bulundurduğunun tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci 
fıkrasının (b) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 nci maddesinin (e) bendine 
aykırı hareket ettiği,adı geçenin, ilgili mevzuatta belirlenen yasal süre içerisinde yazılı savunmada 
bulunmadığı anlaşıldığından, Turva Petrolcülük Nakliye Otomotiv İnşaat İhrakiye Ticareti 
Limited Şirketi hakkında, tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri 
istasyonda bulundurması nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) 
bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi 
Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezalan Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 
belirlenen 137.356,-TL tutarında, Kanun’un 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) 
numaralı alt bendinde belirtilen “…8 inci maddenin ihlali” fiili nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 
19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol 
Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 
Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen her iki fiil için ayrı 137.356,-TL uygulanmak 
üzere toplam 274.712,-TL tutarında olmak üzere nihai olarak toplamda 412.068,TL tutarında idari 
para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 412.068,TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 
Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın 
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde 
açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı 
IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 
aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 
yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı 
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 9394/24/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
02.12.2010 tarih ve ETS/2899-4/1741 sayılı Toptan Satış Lisansı sahibi Yey Elektrik 

Enerjisi Toptan Satış A.Ş.’nin eksik teminatları yatırmadığının tespit edilmesinin,  4628 sayılı 
Elektrik Piyasası Kanunu’nun “Lisans genel esasları ve lisans türleri” başlıklı 3 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (a) bendinin 8 inci alt bendine ve Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma 
Yönetmeliğinin 121 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aykırı hareket ettiği 
değerlendirildiğinden, Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi 
uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın Yey Elektrik Enerjisi Toptan 
Satış A.Ş.’nin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu husus ile ilgili yazılı savunmanın ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) 
gün içerisinde Kurum’un “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı 
Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/ANKARA” adresine gönderilmesi 
gerektiği, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususları 7201 sayılı 
Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 9394/25/1-1 

————— 
06.09.2011 tarih ve ETS/2756-3/1697 sayılı Toptan Satış Lisansı sahibi Eko Grup Toptan 

Elektrik Enerjisi Satış A.Ş.’nin eksik teminatları yatırmadığının tespit edilmesinin,  4628 sayılı 
Elektrik Piyasası Kanunu’nun “Lisans genel esasları ve lisans türleri” başlıklı 3 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (a) bendinin 8 inci alt bendine ve Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma 
Yönetmeliğinin 121 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aykırı hareket ettiği 
değerlendirildiğinden, Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi 
uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın söz konusu Eko Grup Toptan 
Elektrik Enerjisi Satış A.Ş.’nin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu husus ile ilgili yazılı savunmanın ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) 
gün içerisinde Kurum’un “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı 
Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/ANKARA” adresine gönderilmesi 
gerektiği, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususları 7201 sayılı 
Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 9394/26/1-1 

————— 
Kurulun 02.08.2012 tarihli ve 3960-89 sayılı Kararı ile; “Bardakçı Mah. Ardahan Sokak 

No:1 Çumra/KONYA” adresinde 17.09.2008 tarihli ve 08266 numaralı otogaz bayilik lisansı ile 
faaliyet gösteren Zarife KÜÇÜK’ün, lisanslı tesisini Kurul izni olmaksızın başka bir gerçek kişi 
Daşır UÇAR’a kullandırmasının, 5307 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkra 
hükümlerine ve 2143 sayılı Kurul Kararına aykırı olması nedeniyle yazılı savunmasının alınması 
kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 
gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen 
tebliğ olunur. 9394/27/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale Kayıt Numarası Alınmamıştır. 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Hamur Köylere Hizmet Götürme 

Birliği 
İl/İlçe Ağrı/Hamur 

Adresi 
Van Yolu Üzeri Hükümet Konağı 

Kat-3 Hamur/Ağrı 
Tel-Faks 0 472 451 25 55 

Posta Kodu 4850 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Alptaş İnşaat Turizm Tekstil Enerji 

Dış Ticaret Sanayi Ticaret Limited 

Şirketi 

 

Adresi Hanibaba Cad. No: 19 Ağrı  

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
580147223  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 4425  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 9454/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/23829 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı İzmir İl Özel İdaresi İl/İlçe İzmir/Çınarlı 

Adresi 1588 Sok. No: 21 Tel-Faks 0 232 455 15 00 – 0 232 461 45 00 

Posta Kodu 35110 E-Mail tarimisleridaibsk@izmirozelidare.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
MKS Proje İnşaat Taahhüt Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi 
Metin Kırmızıtaş 

Adresi 

İnönü Cad. Sümko Sitesi M7 Blok 

Işıl Apt. Kat: 4 Daire: 19 

Kozyatağı/Kadıköy/İstanbul 

 

T.C. Kimlik No.  492 016 006 64 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Erenköy V.D./622 050 3892  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 605453  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 9455/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale Kayıt Numarası Alınmamıştır. 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Diyadin Köylere Hizmet Götürme 

Birliği 
İl/İlçe Ağrı/Diyadin 

Adresi 

Kaymakam Özgür Aze Kurak Cad. 

Diyadin Hükümet Konağı Kat: 3 

Diyadin/Ağrı 

Tel-Faks 0 472 511 20 34 – 0 472 511 20 70 

Posta Kodu 4900 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Kazım Serdar Terzioğlu İthalat 

İhracat Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi 

Berivan Terzioğlu 

Adresi İnönü Cad. No: 17 Diyadin/Ağrı  

T.C. Kimlik No.  12031528248 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
5410073714  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 247  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale Kayıt Numarası Alınmamıştır. 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Diyadin Köylere Hizmet Götürme 

Birliği 
İl/İlçe Ağrı/Diyadin 

Adresi 

Kaymakam Özgür Aze Kurak Cad. 

Diyadin Hükümet Konağı Kat: 3 

Diyadin/Ağrı 

Tel-Faks 0 472 511 20 34 – 0 472 511 20 70 

Posta Kodu 4900 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Kazım Serdar Terzioğlu İthalat 

İhracat Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi 

Berivan Terzioğlu 

Adresi İnönü Cad. No: 17 Diyadin/Ağrı  

T.C. Kimlik No.  12031528248 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
5410073714  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 247  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 9457/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale Kayıt Numarası Alınmamıştır. 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Diyadin Köylere Hizmet Götürme 

Birliği 
İl/İlçe Ağrı/Diyadin 

Adresi 

Kaymakam Özgür Aze Kurak Cad. 

Diyadin Hükümet Konağı Kat: 3 

Diyadin/Ağrı 

Tel-Faks 0 472 511 20 34 – 0 472 511 20 70 

Posta Kodu 4900 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Kazım Serdar Terzioğlu İthalat 

İhracat Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi 

Berivan Terzioğlu 

Adresi İnönü Cad. No: 17 Diyadin/Ağrı  

T.C. Kimlik No.  12031528248 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
5410073714  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 247  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2010/553760 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Karaman İl Özel İdaresi İl/İlçe Karaman/Merkez 

Adresi 

Üniversite Mahallesi İbrahim Öktem 

Bulvarı No: 136 70200 

Merkez/Karaman 

Tel-Faks 0 338 226 15 00 – 0 338 226 16 00 

Posta Kodu 70200 E-Mail adamin@karamanozelidare.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Asak İnşaat Taahhüt Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi 
 

Adresi 

Ahi Osman Mahallesi İsmet Paşa 

Caddesi Vakıf Bankası Arkası  

No: 8/1 Karaman 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
086 029 59 62  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Karaman Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 6618  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 9459/1-1 
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/200061 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner 

Sermaye İşletme Müdürlüğü 
İl/İlçe Samsun/Atakum 

Adresi 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık 

Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Atakum/Samsun 

Tel-Faks 
Tel: 0 362 312 19 19 –2318 

Faks: 0 362 457 60 10 

Posta Kodu 55139 E-Mail omusamsa@omu.edu.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Medisel Teşhis ve Tedavi Sistemleri 

San. Tic. Ltd. Şti. 
 

Adresi 
Mimar Sinan Mah. 134. Sk. No: 5/5 

Atakum/Samsun 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

Samsun Gaziler Vergi Dairesi/ 

613 033 53 57 
 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 21976  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (18) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 9461/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
2012/3913 Türkiye Cumhuriyeti-İran İslam Cumhuriyeti Yüksek Hudut

Komisyonu 26’ncı Dönem Toplantısı Tutanağı’nın Onaylanması
Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARI
2012/3910 Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’a, Başbakan Yardımcısı Bülent

ARINÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI
2012/3942 Büyükelçiliklere Yapılan Atamalar Hakkında Karar
— Sağlık Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİK
— Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu

Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında
Yönetmelik

TEBLİĞLER
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/67)
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/68)
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/69)
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/70)
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/71)
— Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2012/48)’nde

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/76)

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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