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BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ekonomi Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığının kuruluş ve görevleri ile Denetim Hizmetleri Başkanı, uzmanlar, uzman yardımcıları
ve büronun görev, yetki ve sorumluluklarını, Denetim Hizmetleri Başkanı, uzman ve uzman
yardımcılarının atanmalarını, çalışma usul ve esasları ile denetlenenlerin yükümlülüklerini düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Ekonomi Bakanını,
b) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
c) Başkan: Denetim Hizmetleri Başkanını,
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ç) Başkanlık: Denetim Hizmetleri Başkanlığını,
d) Başkan Yardımcısı: Denetim Hizmetleri Başkanlığında Başkana yardımcı olmak üzere
Müsteşar Onayı ile görevlendirilen uzmanı,
e) Büro: Denetim Hizmetleri Başkanlığı Bürosunu,
f) Müsteşar: Ekonomi Bakanlığı Müsteşarını,
g) Teşkilat Kanunu: 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnameyi,
ğ) Uzman: Bu Yönetmelikte aksi belirtilmedikçe, Denetim Hizmetleri Başkanlığına
tahsisli kadrolarda görev yapan Dış Ticaret Uzmanlarını ve Dış Ticaret Uzman Yardımcılarını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat, Görev Merkezi ve Grup Başkanlıkları
Teşkilat ve bağlılık
MADDE 4 – (1) Başkanlık, denetim yapma yetkisini haiz bir Başkan ile Başkanlığa
tahsisli kadrolarda görev yapan yeterli sayıda Dış Ticaret Uzmanı ve Dış Ticaret Uzman Yardımcısından oluşur. Başkanlık doğrudan Müsteşara bağlıdır.
(2) Uzmanlara Bakan, Müsteşar ve Başkan dışında hiçbir makam ve merciden talimat
verilemez.
(3) Başkanlığın yazı, hesap, arşiv, kütüphane ve benzeri işleri Başkanlığa bağlı büro
tarafından yürütülür.
Görev merkezi ve çalışma grupları
MADDE 5 – (1) Başkanlığın görev merkezi Ankara’dır. Bu merkez, uzmanların da görev merkezidir. Gerektiğinde, Başkanın önerisi, Müsteşarın uygun görüşü ve Bakan Onayı ile
Ankara dışında da çalışma grupları ve bunlara bağlı bürolar kurulabilir, aynı yolla değiştirilebilir veya kaldırılabilir.
(2) Çalışma gruplarında, verilen talimatların yerine getirilmesi, büro hizmetlerinin yürütülmesi, uzmanların büroyla ilişkilerinin düzenlenmesi konularında uzmanlardan birisi Başkanlıkça görevlendirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başkanlık, Görev, Yetki ve Sorumluluklar
Başkanlığın görev ve yetkileri
MADDE 6 – (1) Başkanlık;
a) Bakanlığın merkez, taşra, yurtdışı teşkilatı ve döner sermaye ile denetimi altındaki
her türlü kuruluşun faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak Bakanlığın teşkilat kanunu ve diğer
kanunlar ile sair mevzuatla verilmiş görev ve yetkileri çerçevesinde inceleme, denetim ve soruşturma yapmak,
b) Bakanlığın faaliyetlerinin etkinliğini ve verimliliğini değerlendirerek iyileştirici öneriler sunmak, Bakanlığın faaliyetlerine değer katma amacı güden objektif değerlendirmelerde
bulunmak,
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

27 Aralık 2012 – Sayı : 28510

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 3

c) Özel anlaşmalara dayalı olarak Bakanlığa verilmiş görevlere ilişkin konularda ilgili
merciler, gerçek ve tüzel kişiler nezdinde inceleme, denetim ve soruşturma yapmak,
ç) Bakanlık teşkilatı ile denetimi altındaki her türlü kuruluşta yürütülen süreçlerde ortaya çıkabilecek riskleri belirlemek, yönetim ve kontrol süreçlerinin yeterliliğini değerlendirmek ve alınması gerekli önlemler hususunda önerilerde bulunmak,
d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun
faaliyet göstermesini sağlamak üzere çalışma yapmak ve gerekli teklifleri hazırlamak, gerektiğinde Bakanlıkça yürütülen mevzuat hazırlığı çalışmalarına katılmak,
e) Kaynakların etkin ve verimli olarak kullanılmasını temin etmek üzere Bakanlık teşkilâtındaki bütün birimler ile işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışarak öneriler geliştirmek
ve bu yönde politikalar oluşturulmasına katkı sağlamak,
f) Bakanlığın sahip olduğu veya kullandığı bütün yazılımların, donanımların ve bilişim
teknolojilerinin yeterliliği, etkinliği, bütünlüğü, sürekliliği, verimli bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı, izinsiz erişimlere karşı güvenilirliği, amaçlara ulaşmak için uygunluğu; bilişim
sistemlerinde yer alan bütün kayıtların ve bilginin gizliliği ve bunlara erişimlerin kontrol altında
tutulup tutulmadığı hususlarında denetimler gerçekleştirmek,
g) Mevzuatın Bakanlığa tanıdığı inceleme, denetim ve soruşturma yetkilerini kullanmak,
ğ) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak,
ile görevli ve yetkilidir.
Başkanlığa atanma
MADDE 7 – (1) Başkan, Bakanlıkta bu Yönetmelik kapsamında denetim yapma yetkisini haiz uzmanlardan en az beş yıl fiilen denetim görevinde bulunmuş olanlar arasından atanır. 10/7/2012 tarihli ve 28349 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticaret Uzmanlığı Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki öğrenim şartını haiz olmak
kaydıyla Bakanlık teşkilâtında asaleten en az Genel Müdür seviyesinde görev yapmış üst düzey
yöneticiler arasından da Başkan olarak atama yapılabilir.
Başkan
MADDE 8 – (1) Başkanın başlıca görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Başkanlığın 6 ncı maddede belirtilen görevlerinin yürütülmesini sağlamak.
b) Başkanlığı yönetmek, Başkanlığın çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek.
c) Gerekli görülmesi halinde, risk odaklı denetim planları ve yıllık programlar hazırlayarak Müsteşar Onayına sunmak ve uygulanmasını sağlamak.
ç) Denetim planları ve yıllık programlar dışında, Müsteşarlık Makamından alınan denetim, inceleme ve soruşturma onay ve talimatları üzerine uzmanları görevlendirmek, onay ve
talimatların uygulanmasını izlemek.
d) Denetime ilişkin her türlü konu ile denetim alanındaki gelişmeler ve uluslararası uygulamalar konusunda uzmanların gelişimini gözetmek.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

Sayfa : 4

RESMÎ GAZETE

27 Aralık 2012 – Sayı : 28510

e) Başkanlığın özlük işleri ile ilgili işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
f) Uzman yardımcılarının yetiştirilmesi ile uzmanların mesleki alanda yeterli bilgi, beceri ve deneyime sahip olmasını sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak, eğitim programları
düzenlemek ve uygulanmasını sağlamak.
g) Gerektiğinde bizzat denetim, inceleme ve soruşturma yapmak.
ğ) Uzmanlardan gelen rapor ve yazıları usul ve esas yönünden incelemek, eksikliklerin
giderilmesini sağlamak ve uygun görülen raporları gereği yapılmak üzere ilgili mercilere göndermek ve sonuçlarını izlemek.
h) Denetime tahsis edilen kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak.
ı) Uzmanların mesleki ve bilimsel çalışmalarını özendirmek ve düzenlemek, gerekirse
başarılı bulunanların inceleme sonuçlarının yayımını sağlamak.
i) Mevzuatın uzmanlar arasında değişik yorumlandığı hallerde görüş ve uygulama birliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almak.
j) Uzmanların re’sen yazışmaya yetkili bulunmadıkları makam ve kişilerle yapacakları
yazışmaları yapmak.
k) Görev alanına giren konularda, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve
aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaptırarak, alınması gereken yasal ve idari
tedbirler konusunda Müsteşara teklifte bulunmak.
l) Başkanlığın tüm faaliyet alanına ilişkin uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik
denetim standartlarının, rehber ve talimatların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.
m) Bakan ve Müsteşar tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
(2) Başkan, Başkanlığın görevlerinin yerine getirilmesinden, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Müsteşara karşı sorumludur.
Başkan yardımcısı
MADDE 9 – (1) Başkana yardımcı olmak üzere, Başkanın önerisi ve Müsteşar Onayı
ile yeterli sayıda uzman Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilebilir.
(2) Başkan, sınırlarını yazılı olarak açıkça belirtmek şartıyla görev ve yetkilerinden bir
kısmını başkan yardımcılarına devredebilir.
Başkana vekâlet
MADDE 10 – (1) Başkan, izin, hastalık veya yolculuk gibi geçici sebeplerle görevde
bulunamadığı hallerde, başkan yardımcılarından birine gerekli Onay ile vekâlet görevi verilebilir.
Büro
MADDE 11 – (1) Başkanlığın destek hizmetlerini yürüten büro, yeterli sayıda personelden oluşur.
(2) Büronun görevleri şunlardır:
a) Başkanlık yazışmalarını yapmak, Başkanlığa gelen ve giden her türlü evrakın kaydını
tutarak ilgilisine ulaştırmak.
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b) Uzmanlardan gelen rapor ve diğer yazıları kaydetmek, gereği kadar çoğaltmak ve
ilgili yerlere iletmek.
c) Başkanlık çalışmaları ile ilgili kayıt ve dosyaları tutmak, işleri biten rapor ve evrakı
düzenli bir şekilde muhafaza etmek, arşiv hizmetlerini yürütmek.
ç) Başkanlık görev alanlarına ilişkin cetvellerle istatistikleri tutmak.
d) Başkanlığın yıllık bütçesini hazırlamak, ödeme emri belgeleri ile diğer mali işlemleri
yürütmek, uzmanların çalışma ve hak ediş cetvellerini incelemek ve ilgili yerlere zamanında
gönderilmesini sağlamak.
e) Başkanlıkta görev yapan uzmanların ve diğer memurların özlük haklarıyla ilgili idari
ve mali işlemlerini yaparak takip etmek ve sonuçlarını ilgililere bildirmek.
f) Başkanlığın taşınır mal işlemlerini yürütmek ve kayıtlarını tutmak.
g) Yönetmelik, genelge ve talimatları uzmanlara yazı veya elektronik ortamda ulaştırmak.
ğ) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
(3) Büro bir şube müdürü tarafından yönetilir. Bürodaki iş ve işlemlerin yürütülmesi
ile büro personelinin sevk ve idaresinden, Başkan ve başkan yardımcılarına karşı birinci derecede şube müdürü sorumludur.
(4) Büro işlerinde gizlilik esastır. Büro personeli rapor, yazışma ve dosyaları Başkanın
izni olmadan kimseye gösteremez, veremez ve görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamaz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uzman ve Uzman Yardımcıları
Uzman yardımcılığına giriş
MADDE 12 – (1) Dış Ticaret Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre Bakanlığa alınacak Dış Ticaret Uzman Yardımcıları arasından Başkanlığın talebi üzerine ihtiyaç duyulan
sayıda Dış Ticaret Uzman Yardımcısı, gerekli Onay ile Başkanlığa tahsisli kadrolara atanır.
Uzman yardımcılarının yetişme dönemi
MADDE 13 – (1) Başkanlığa tahsisli kadrolarda görev yapan uzman yardımcıları, Dış
Ticaret Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine ilaveten, yetişme süreçlerinin bir parçası olarak,
Başkanlık tarafından yapılacak görevlendirmeler sonrasında, uzmanlarla birlikte denetim, inceleme ve soruşturma yapmak üzere üçer aylık üç refakat döneminde bulunurlar.
(2) Uzman yardımcıları, belirtilen süre içinde 17 nci maddede belirtilen görevleri, refakatinde bulundukları uzmanların gözetim ve rehberliğinde yerine getirirler ve aynı maddedeki
yetkileri kullanırlar, kendiliğinden inceleme, denetim ve soruşturma yapamaz, rapor düzenleyemezler.
(3) Uzman yardımcıları hakkında refakatinde çalıştıkları uzmanlarca, şekli ve içeriği
Başkanlıkça belirlenen tezkiye belgesi düzenlenir ve Başkanlığa gönderilir.
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(4) Uzman yardımcılığında on iki ayını tamamlayanlara, refakatinde çalıştığı uzmanların vereceği tezkiye belgesi ile Başkan tarafından yapılan değerlendirme sonucunda olumlu
görüş alanlara Müsteşar Onayı ile re’sen inceleme yetkisi verilir ve bu şekilde uzmanların tüm
yetkilerine sahip olunur. Olumsuz görüş alanların, yetki alma ve refakatte çalışma süresi uzatılabilir.
(5) Yetki almış uzman yardımcıları düzenledikleri suç duyurusu raporlarını Başkanlık
aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderirler.
Mesleki gelişim ve yetiştirilme
MADDE 14 – (1) Uzman yardımcılığına atananlar, süresi ve içeriği Başkanlık tarafından belirlenecek, denetim mesleğinin gerektirdiği mesleki eğitim programına tabi tutulurlar.
(2) Uzman yardımcıları; uzmanların refakatinde ve Başkanlık tarafından düzenlenecek
esaslar ve verilecek talimatlar dâhilinde denetim faaliyetlerinde yetiştirilirler.
(3) Uzman yardımcıları, refakat döneminde refakatinde görevlendirildikleri uzmanlara
tabi olarak çalışır ve onların göstereceği işleri yaparlar.
(4) Uzman yardımcılarının yetişmelerinde kendi çaba ve çalışmaları esastır. Bu hususta
Başkanlık tarafından düzenlenecek eğitim programları yardımcı ve yol gösterici mahiyettedir.
(5) Uzmanlar;
a) Denetim alanındaki uluslararası standartlar ile modern denetim usulü ve teknikleri,
b) Muhasebe ve finans prensipleri ile teknikleri,
c) Stratejik planda yer alan stratejik amaç ve hedeflerden önemli sapmaları ve bunların
sonuçlarını değerlendirecek düzeyde yönetim ilkeleri,
ç) Ekonomi, uluslararası ticaret, hukuk, vergi mevzuatı ve bilişim teknolojileri ile dış
ticaret, gümrük, yabancı sermaye, devlet destekleri ve diğer teşvik mevzuatı,
d) Denetim yaptıkları birimlerdeki personelle ve işleri gereği ilişkide bulundukları şahıslarla etkili iletişim kurma,
e) Denetimin amacını, değerlendirmelerini, denetim sonuçlarını ve önerilerini açık ve
anlaşılır bir biçimde aktarabilecek düzeyde yazılı ve sözlü iletişim,
f) Denetim görevi sırasında edindikleri bilgilerden ve yaptıkları incelemelerde karşılaştıkları belirtilerden hangilerinin bir inceleme veya soruşturmayı gerektirdiğini tespit etme,
g) Rapor yazma konusunda bilgi ve yeteneklerini geliştirme, bilgisayar destekli denetim
tekniklerini kullanma,
konularında yeterli bilgi ve deneyime sahip olacak şekilde kendilerini yetiştirirler.
(6) Uzmanların mesleki gelişimleriyle ilgili uluslararası sertifikaları almaları Başkanlıkça teşvik edilir.
Uzmanlığa atanma
MADDE 15 – (1) Başkanlıkta görev yapan Dış Ticaret Uzman Yardımcılarının Dış Ticaret Uzmanlığına atanmaları, Dış Ticaret Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
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Bağımsızlık ve meslek güvencesi
MADDE 16 – (1) Uzmanlar, görevlerini Müsteşar adına ve doğrudan Müsteşara karşı
sorumlu olarak bağımsız bir şekilde yerine getirirler.
(2) Denetim Hizmetleri Başkanlığında görevli ve denetim yetkisini haiz uzmanlar, kendi
istekleri dışında veya denetim hizmetlerinin gerektiği gibi yürütülmesini engelleyecek sıhhi,
ahlaki veya mesleki yetersizlikleri bulunduğu hukuki deliller ile saptanmadıkça görevden alınamaz, diğer birimlerde görevlendirilemez ve başka görevlere atanamazlar. Sıhhi, ahlaki ve
mesleki yetersizlik hallerinin sağlık kurulu raporu, denetim elamanı raporu veya kesinleşmiş
yargı kararı ile belgelenmesi esastır.
(3) Açık olan maddî ve hukukî durumun bilerek değiştirilmesi veya başka türlü gösterilmesi veya denetim mesleğinin gereklerine ve ilkelerine uyulmaksızın rapor düzenlenip zarara
yol açılması gibi haller hariç olmak üzere, uzmanların düzenledikleri raporlardaki kanaat ve
teklifleri sebebiyle sorumlu tutulmamaları esastır.
Uzmanların görev ve yetkileri
MADDE 17 – (1) Uzmanlar, Müsteşar adına aşağıdaki görevleri yaparlar:
a) Müsteşarın onayı üzerine, Bakanlığın merkez, taşra, yurtdışı teşkilatı ve döner sermayesi ile denetimi altındaki her türlü kuruluşun faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak Bakanlığın
görev ve yetkileri çerçevesinde inceleme, denetim ve soruşturma yapmak.
b) Gördükleri yanlışlık, eksiklik ve usulsüzlükleri saptayarak işlerin daha iyi yürütülmesi için alınması gereken önlemlerle birlikte durumu Başkanlığa bildirmek.
c) Mevzuatın uygulanmasından doğan aksaklıklar üzerinde incelemeler yaparak önerilerini bir raporla Başkanlığa sunmak.
ç) Görevlerinin yürütülmesi sırasında öğrendikleri yolsuzlukları incelemeye başlamak,
durumu derhal Başkanlığa bildirerek gerekiyorsa soruşturma izni istemek, genel hükümlere
göre kovuşturulacak suçları doğrudan Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirmek.
d) Bakanlığı ilgilendiren konularda yurt içinde ve dışında inceleme ve araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak.
e) Yetiştirme programı çerçevesinde eğitilmek üzere refakatlerinde görevlendirilen uzman yardımcılarının meslekte yetişmelerini sağlamak.
f) Başkanlıkça verilen benzeri nitelikteki görevler ile mevzuatla kendilerine verilen diğer görevleri yapmak.
Uzmanların yükümlülükleri
MADDE 18 – (1) Uzmanlar, 14/9/2010 tarihli ve 27699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denetim Görevlilerinin Uyacakları Mesleki Etik ve Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uymakla ve mesleğin gerektirdiği davranış kuralları ve ciddiyeti muhafaza ile yükümlü olup; görevlerini dikkatli ve adil olarak yerine getirirler. Ayrıca; uzmanlar,
a) Belge, defter ve kayıtlar üzerine açıklama, ekleme ve düzeltme yapamazlar, elektronik, manyetik ve benzeri bilgi işlem ortamlarındaki bilgi ve kayıtları değiştiremezler.
b) Görevleri dolayısıyla edindikleri gizli ve/veya kişisel bilgi ve belgeleri açıklayamazlar.
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c) Denetledikleri kişilerden ve kuruluşlardan görevleriyle bağdaşmayan hizmetleri kabul edemezler, ödünç para alamazlar, şahsi hediye kabul edemezler.
ç) Uzmanlar, denetim görevleri sırasında idari ve icrai işlere müdahale edemezler.
(2) Uzmanlar mesleki gelişimlerinin devamlılığına özen gösterirler.
(3) Uzman olarak çalışmakta iken diğer birimlerde idari göreve atanan veya geçici olarak görevlendirilenler Başkanlıkta tekrar göreve başladıktan sonra, idari görevdeyken sorumlu
oldukları alanları iki yıl süreyle denetleyemezler.
(4) Uzmanlar, denetledikleri birimlerin rutin çalışmalarının aksamamasına denetim boyunca özen gösterirler.
(5) Uzmanlar, görevlerini yerine getirirken tarafsız davranırlar. Tarafsızlıklarını etkileyebilecek konuların varlığı halinde, bu durumu Başkanın görüşüne sunmakla yükümlüdürler.
(6) Denetim faaliyetleri denetimle görevlendirilen uzmanlar tarafından yapılır. Denetim
yetkisinin devredilmemesi esastır. Uzmanlar gerekli görülen hallerde Başkanın onayıyla, Bakanlık içindeki ve/veya dışındaki konusunda uzman kişilerden yardım alabilirler.
(7) Uzmanlar, görevlerini yerine getirirken gerekli mesleki özen ve dikkati gösterirler.
Bu amaçla hataya, ihmale, israfa, verimsizliğe ve denetim elemanlarının tarafsızlıklarını engelleyebilecek her türlü duruma karşı incelemelerini özenle yaparlar.
(8) Uzmanlar, denetim kapsamına giren benzeri konularda ilgili verileri değerlendiren
bütün denetim elemanlarının benzer sonuçlara varmalarını sağlayacak bir nesnellik içinde ve
sağlıklı değerlendirme yapabilecek düzeyde tatmin edici, güvenilir, açıklayıcı ve denetimin
sonuca erişebilmesi için yeterli ve gerekli bilgiyi toplarlar.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Denetim Faaliyetleri
Denetim, soruşturma ve inceleme kapsamındaki faaliyetler
MADDE 19 – (1) 6 ncı maddede tanımlanan Başkanlığın denetime ilişkin görevleri,
aşağıda belirtilen dört tür faaliyetle yerine getirilir;
a) Denetim faaliyeti.
b) Soruşturma faaliyeti.
c) Ön inceleme faaliyeti.
ç) İnceleme faaliyeti.
Denetim faaliyeti
MADDE 20 – (1) Bakanlığın merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile denetimi altındaki
her türlü kuruluşta aşağıda belirtilen denetim türlerinden biri ya da birden fazlası bir arada yapılabilir. Denetim faaliyeti; sistem denetimi, uygunluk denetimi ve bilgi teknolojileri denetiminden oluşur.
a) Sistem denetimi: Sistem denetimleri, Bakanlığın iş süreçlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin, yönetsel performansının ve süreçlerdeki kontrollerin değerlendirilmesi amacı ile
yapılır. Örgütsel yapı, kontrol sistemi, iş akışları, mevzuat ve yönetim performansı incelenmek
suretiyle; süreçlerin, Bakanlığın stratejik planları doğrultusunda amaç ve hedeflerine ne derecede ulaşmış olduğu değerlendirilir.
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b) Uygunluk denetimi: Uygunluk denetimi kapsamında Bakanlığın bütün birimlerinde
gerçekleştirilen her türlü işlemin ve faaliyetin, Teşkilat Kanunu ile diğer kanunlara, kanun hükmünde kararnamelere, kararlara, tüzüklere, yönetmeliklere, tebliğlere, talimatlara uygun olarak
yapılıp yapılmadığı incelenir.
c) Bilişim teknolojileri denetimi: Bakanlığın bilişim teknolojileri altyapısına ilişkin
kontrollerin incelenmesi, bilişim teknolojilerinin alımı, kurulumu, işletimi, kullanımı ve hizmet
sunumuna ilişkin faaliyeti hakkında bilgi toplayarak, Bakanlık varlıklarının korunması, veri
bütünlüğünün ve güvenliğinin sağlanması, kurumsal hedeflere etkin bir şekilde ulaşılması ve
kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasındaki katkılarının uluslararası standartlardan yararlanılarak değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilir. Bilişim teknolojileri denetimi, Bakanlığın görev ve faaliyetlerinin yerine getirilmesi sırasında kullanılan uygulama kontrolleri dahil
her türlü bilgisayar destekli kontrolün denetimini kapsar.
Soruşturma faaliyeti
MADDE 21 – (1) Soruşturma, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin, suç konusu olan
ancak 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması
Hakkında Kanun kapsamı dışında kalan eylemleri ile disiplin suçları ve 19/4/1990 tarihli ve
3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamında gerçekleştirilen denetimlerdir.
Ön inceleme faaliyeti
MADDE 22 – (1) Ön inceleme, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin
Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan incelemelerdir.
Soruşturma ve ön incelemede usul
MADDE 23 – (1) Soruşturmada yazılı delillerin toplanarak muhafazası esastır.
(2) Bakanlık personelinden soruşturma ve ön inceleme kapsamında bulunanlar ile bilgisine ihtiyaç duyulanlar bizzat dinlenerek, ifade veya açıklamaları bir tutanakla tespit edilir.
Bu tutanak ilgililer tarafından okunarak ileride herhangi bir itiraza yer verilmeyecek şekilde
imzalanır.
(3) Soruşturma ve ön inceleme konusuna ilişkin ifade veya açıklamaların alınma usulü;
işin mahiyeti, icabı ve ilgililerin özel durumları göz önünde tutularak tespit edilir.
(4) Genel olarak soruşturma ve ön inceleme raporlarında; konuya, olayın gerçekleşme
şekline, soruşturma kapsamında olanların durumuna değinilerek; alınan ifadelere ve maddi delillere istinaden olayın tahlili yapılır, suçun veya kusurun sabit olup olmadığı belirtilir. Suç
veya kusur sabit ise, kanuni, idari ve mali sorumluluklar ortaya konularak, maddi delillere,
bunlar bulunmadığı takdirde ise oluşan kanaate göre önerilerde bulunulur.
(5) Soruşturma ve ön inceleme raporlarına; açıklama ve ifade tutanakları, mümkün olduğu takdirde kanuni deliller veya bunların suretleri de eklenir.
İnceleme faaliyeti
MADDE 24 – (1) Denetim, soruşturma ve ön inceleme faaliyetleri dışında 6 ncı maddede belirtilen konularda yapılan faaliyet ve çalışmalardır.
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ALTINCI BÖLÜM
Raporlama ve Rapor Türleri
Rapor türleri
MADDE 25 – (1) Uzmanlar, çalışmaları sonucunda işin özelliğine göre aşağıdaki raporları düzenlerler:
a) Sistem denetimi raporu: Denetlenen birimin iş süreçlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin, yönetsel performansının ve süreçlerdeki riskler ile kontrollerin değerlendirilmesi sonucunda düzenlenen rapordur.
b) Uygunluk denetimi raporu: Bakanlığın bütün birimlerinde gerçekleştirilen her türlü
işlemin ve faaliyetin, ilgili mevzuata, talimatlara uygun olarak yapılıp yapılmadığı hususunda
düzenlenen rapordur.
c) Bilişim teknolojileri denetimi raporu: Bakanlığın görev ve faaliyetlerinin yerine getirilmesi sırasında kullanılan uygulama kontrolleri dahil her türlü bilgisayar destekli kontrolün
denetimi sonucunda düzenlenen rapordur.
ç) Soruşturma raporu: Memurların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3628 sayılı
Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve diğer ilgili mevzuata göre suç oluşturan, ancak 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamı dışında kalan tutum, eylem ve işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen rapordur. Uzmanlarca yapılan inceleme ve denetimlerde; bu tür suçları işlediği iddia
edilen memurlar hakkında onay alınarak soruşturmaya başlamak üzere, durum derhal Başkanlığa bildirilir.
d) Ön inceleme raporu:
1) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
hükümlerine göre yapılan incelemeler sonucu düzenlenen rapordur.
2) Uzman, ön inceleme raporlarında inceleme konularını ve suç unsurları ile suçlananlar
hakkında hangi kanun maddesine göre kovuşturma yapılması gerektiğini; suçun tespit edilememesi halinde soruşturmaya gerek olmadığına karar verilmesini talep eder ve sebeplerini belirtir.
3) Ön inceleme raporları, mevzuatta belirlenen süreler içinde tamamlanmak ve teslim
edilmek zorundadır.
4) Düzenlenen ön inceleme raporlarının asılları iletilmesi gereken yerlere gönderilmek
üzere Başkanlığa verilir.
5) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
kapsamına giren suçlar ile diğer mevzuatı ilgilendiren suçlara ilişkin soruşturma evrakı ve ön
inceleme raporları birleştirilemez. Ancak evrakın ayrılması imkânı yoksa yetkili mercilere, ön
inceleme raporunun ve soruşturma dosyasındaki belgelerin örnekleri gönderilir.
e) İnceleme raporu:
1) Denetim, ön inceleme ve soruşturma raporuna konu olmayan ve 24 üncü maddede
sayılan konularda yapılan incelemeler sonucunda düzenlenen raporlardır.
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2) İnceleme raporları konuyla ilgili birimler göz önünde tutularak yeterli sayıda hazırlanır ve Başkanlıkça, gereği yapılmak üzere Müsteşarlık Makamına veya ilgili birimlere intikal
ettirilir.
3) Rapor yazımını gerektirecek nitelikte ayrıntılı bilgi ve belge temin edilemediği veya
Başkanlıkça uygun görülen durumlarda verilen görevler yazı ile sonuçlandırılabilir.
f) Suç duyurusu raporu:
1) Gerek memurlar gerekse gerçek ve tüzel kişiler hakkında, 4483 sayılı Memurlar ve
Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamı dışında genel hükümlere
göre kovuşturulacak suçlara ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilmek üzere
düzenlenen raporlardır.
2) Uzmanlarca yapılan denetim, inceleme ve soruşturmalarda göreve ilişkin olarak
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması,
Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu veya diğer kanunlar gereğince kamu adına kovuşturulmak üzere Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulması gereken suç konusu bir işlemin tespiti halinde, uzmanlar ihmal ve gecikme göstermeden ilgili suç duyurusu
raporlarını, zamanaşımı sürelerinin dolmasından en az altı ay önce Başkanlığa teslim ederler.
Bu raporlar bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca okuma ve değerlendirme süreçlerinden
geçtikten sonra yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığına gizli ve ivedi olarak intikal ettirilir.
Memurlar ve diğer kamu görevlilerini kapsamayan suç duyurusu raporları ise doğrudan ilgili
Uzman tarafından yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığına gizli ve ivedi olarak gönderilir.
Raporlama ile ilgili genel hükümler
MADDE 26 – (1) Raporlamaya ilişkin olarak aşağıda belirtilen hükümler uygulanır.
a) Denetim, inceleme ve soruşturmalar sonucunda düzenlenen raporlarda, bütün konular
tam, anlaşılır, tarafsız ve yapıcı bir şekilde yer alır. Raporlarda, gereksiz tekrarlardan kaçınılarak
nesnel değerlendirmelere yer verilmesi esastır.
b) Raporlarda yer alan iyileştirme önerileri, Bakanlığa değer katan, uygulanabilir, olumlu, yapıcı ve Bakanlığın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak şekilde düzenlenir.
c) Raporlarda denetimin kapsamı, varsa denetimde saptanan riskler ve bunların olası
etkileri, denetim sonuçlarına ilişkin genel bir değerlendirme ve risklerin azaltılması için uygun
önerilerin bulunduğu bir yönetici özeti bulunur.
ç) Denetim raporlarında; denetlenen Bakanlık birimlerinde yürütülen iş süreçlerinde
mevcut sisteminin yeterliliği konusunda genel bir değerlendirme yapılabilir.
d) Denetim sırasında saptanan ve acil önlem alınması gereken konularla ilgili olarak,
gerekli görülen hallerde denetimin bitmesi beklenmeden ayrıca bir yazı veya rapor düzenlenir.
e) Düzenlenen raporlar, bir nüshası uzman tarafından saklanmak, bir nüshası Başkanlıktaki dosyasına konulmak ve diğer nüshaları ilgili birimlere gönderilmek üzere yeterli sayıda
düzenlenir. Başkanlık tarafından raporların bir nüshası Müsteşarlık Makamına veya ilgili birimlere intikal ettirilir. Raporun her sayfasının paraflanması ve son sayfasının imzalanması gerekir.
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f) Denetim inceleme ve soruşturmalar sonucunda ulaşılan tespit ve yorumların; somut,
güvenilir, geçerli kanıtlar ile mevzuata dayandırılmasına özen gösterilir.
Rapor yazma süresi ve Başkanlığa teslimi
MADDE 27 – (1) Raporlar, görevlendirme yazılarında tarih ya da süre belirtilmişse bu
tarihte, belirtilmemişse yapılan incelemenin tamamlanmasını müteakip en kısa sürede düzenlenerek Başkanlığa teslim edilir.
(2) Gerekli hallerde veya Başkanlıkça talep edildiğinde incelemeye ilişkin ara sonuç
ve tespitler ile incelemenin seyri hakkındaki bilgiler yazı veya rapor halinde Başkanlığa verilir.
(3) Raporlar bir yazı ile Başkanlığa iletilir. Başkanlık tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ayrıca elektronik ortamda da gönderilir.
Raporların Başkanlıkça incelenmesi
MADDE 28 – (1) Uzmanlardan alınan raporlar ve görüş yazıları, Başkan veya Başkanın
havalesi ile işbölümüne göre Başkan Yardımcılarından biri tarafından incelenir. Raporlarda inceleme eksiklikleri, düzeltilmesi veya tamamlanması gereken hususlar varsa, bunların giderilmesi raporu düzenleyen uzmandan yazılı veya sözlü olarak istenir ve bu eksiklikler acilen giderilir.
(2) Raporların incelenmesi için, Başkanın belirleyeceği üç uzmandan oluşan Rapor Tetkik Komisyonu Müsteşar Onayı ile oluşturulabilir.
(3) Yazılan raporlar üzerine, eksik incelemeye ilişkin hususlar haricinde uzman ile Başkanlık arasında raporun esasına ilişkin bir görüş ayrılığı oluşması ve uzmanın Başkanlık görüşüne katılmaması halinde, Başkanlık ilgili raporu, Rapor Tetkik Komisyonuna değerlendirilmek
üzere gönderebilir. Komisyonun görüşünü Başkanlığa sunması üzerine, Başkanlık Komisyon
görüşünü dikkate alarak mütalaasını oluşturur ve raporu düzenleyen uzmanın görüşü ile birlikte
Müsteşara sunar. Raporda Müsteşar tarafından onaylanan görüş doğrultusunda işlem yapılabileceği gibi Müsteşarın onayı üzerine başka uzmanlara da konunun tekrar incelenmesi ve/veya
soruşturulması görevi verilebilir.
(4) Raporun birden fazla uzman tarafından düzenlenmesi ve uzmanlar arasında raporun
sonuçları ile ilgili görüş farklılıklarının bulunması halinde, bu farklılıklar raporda belirtilir. Rapor, Başkanlık tarafından incelenir. Raporda mevcut farklı görüşlerden yeniden değerlendirilmesi istenen hususlar ilgili uzmandan yazılı olarak istenir. Uzmanın isteğe katılmaması halinde,
bu maddenin üçüncü fıkrasındaki hükme göre işlem yapılır.
Raporlar üzerine yapılacak işlemler
MADDE 29 – (1) 28 inci maddede belirtilen işlemleri müteakiben Raporlar Onay alınması gereken durumlarda gerekli Onay alınarak, diğer durumlarda doğrudan gereği yerine getirilmek üzere ilgili birimlere ve/veya mercilere gönderilir.
(2) Başkanlık tarafından, raporların sonuçlarına ilişkin gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını takip edecek bir izleme sistemi kurulabilir.
(3) Raporlar üzerine idarenin uyguladığı işlemlere ait geri bildirimler ilgili birim tarafından 60 gün içinde Başkanlığa iletilir.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Diğer idari birimlerden Başkanlığa geçişler
MADDE 30 – (1) Mesleğe Dış Ticaret Uzman Yardımcısı olarak başlamak şartı ile Bakanlığın diğer hizmet birimlerinde görev yapmakta olan Dış Ticaret Uzman ve Uzman Yardımcıları, Başkanlığın teklifi ve gerekli onay ile Başkanlığa tahsisli kadrolara atanabilirler.
(2) Bu şekilde Başkanlığa tahsisli kadrolara Dış Ticaret Uzmanı veya Dış Ticaret Uzman
Yardımcısı olarak atananlar, denetim mesleğinin gerektirdiği temel eğitim ile sayısı ve süresi
Başkanlıkça belirlenecek refakat dönemini tamamlamak ve olumlu tezkiye almak zorundadır.
(3) İkinci fıkra uyarınca denetim mesleğinin gerektirdiği temel eğitim ile refakat dönemlerini tamamlayarak olumlu tezkiye alanlara Müsteşar Onayı ile re’sen inceleme yetkisi
verilir. Olumsuz tezkiye alanların, yetki alma ve refakatte çalışma süresi uzatılabilir.
(4) Bu madde kapsamında Başkanlığa tahsisli kadrolara atananlardan temel eğitim ve
refakat dönemi sonunda denetim mesleğini yapamayacağı anlaşılanlar Başkanlığın bu konudaki
teklifi üzerine gerekli onay ile Bakanlığın diğer birimlerindeki kadrolara atanırlar.
Yurt dışında eğitim, mesleki inceleme ve araştırma
MADDE 31 – (1) Denetim Hizmetleri Başkanlığına tahsisli kadrolarda görev yapan
uzmanlar, Bakanlığı ilgilendiren konularda mesleki inceleme ve araştırma yapmak üzere, Başkanın önerisi ve gerekli onay ile bir yılı geçmemek üzere yurt dışına gönderilebilirler.
(2) Uzmanlar ayrıca, 657 sayılı Kanun ve 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet
Memurları Hakkında Yönetmelik ile 17/4/2012 tarihli ve 28267 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ekonomi Bakanlığınca Lisansüstü Öğrenim Amacıyla Yurt Dışına Personel Gönderilmesi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yurt dışına gönderilebilir.
İşin devri
MADDE 32 – (1) Uzmanlar kendilerine verilen görevleri bizzat sonuçlandırırlar. Başkanlığın yazılı talimatı olmaksızın görevler devredilemez.
(2) İşin devri durumunda devir tutanağı düzenlenir. En az üç nüsha olarak düzenlenecek
tutanakta; görevin konusu ile yapılan işlerin ayrıntılarına yer verilir. Ayrıca elde edilen bilgi
ve belgeler bir listeyle tutanağa eklenerek işi devralan uzmana imza karşılığı verilir.
(3) Devir tutanağı ve eki belgelerin ikinci nüshası bir yazı ile devreden uzman tarafından
Başkanlığa gönderilir.
Grup halinde çalışma
MADDE 33 – (1) Uzmanlar ilke olarak bağımsız olarak görev yaparlar ancak Başkanlıkça gerekli görülen hallerde veya işin niteliği gereği grup halinde de görevlendirilebilirler.
(2) Grup halinde görevlendirmelerde, grubun koordinasyonundan, çalışmanın düzenlenmesinden ve işin sonuçlandırılmasından gruptaki en kıdemli uzman yetkili ve sorumludur.
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Denetime tabi olanların yükümlülüğü
MADDE 34 – (1) Denetime tabi gerçek ve tüzel kişiler, gizli dahi olsa bütün belge,
defter ve bilgileri ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep halinde
Başkanlıkta görevli uzmanlara göstermek ve bunları uzmanların saymasına ve incelemesine
yardımcı olmak zorundadır. Başkanlıkta görevli uzmanlar, görevleri sırasında tüm resmi daire,
kurum, kuruluş ve kamuya yararlı derneklerle, gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi,
evrak, kayıt ve belgeleri, internet, intranet ve benzeri ağlardaki veri tabanlarını, elektronik,
manyetik ve benzeri ortamlardaki bilgi ve kayıtları istemeye yetkilidir. Kanuni bir engel olmadıkça bu isteğin yerine getirilmesi zorunludur.
(2) Asılları alınan belgelerin onaylanmış örnekleri ilgili birim tarafından dosyasında
saklanmak üzere muhafaza edilir.
(3) Denetim, inceleme ve soruşturma yapılan birim ve kuruluşların yöneticileri, hizmetin gereği gibi yürütülebilmesi için, uzmanlara görevleri süresince hizmet gereklerine uygun
bir çalışma yeri sağlamak ve diğer önlemleri almak zorundadırlar.
(4) Denetime başlanan kuruluş görevlilerine daha önce verilmiş izinlerin kullanılması,
hastalık ve zorunlu nedenler dışında, uzmanın istemi üzerine denetim sonuna kadar ertelenebilir.
(5) İznini kullanmaya başlamış olanlar zorunluluk bulunmadıkça geri çağrılmaz.
Görevden uzaklaştırma
MADDE 35 – (1) Uzmanlar, haklarında görevden uzaklaştırma hükümlerinin uygulanabileceği görevlileri;
a) Para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, mal ve eşyayı, bunların hesaplarını, belge ve defterlerini, elektronik, manyetik ve benzeri bilgi işlem kayıtlarını göstermekten ve soruları cevaplamaktan kaçınmaları denetim, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek veya yanlış yollara sürükleyecek davranışlarda bulunmaları,
b) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesi kapsamına giren eylem ve işlemleri yapmış olmaları,
c) Evrakta sahtecilik ve/veya kayıtlarda tahrifat yapmış bulunmaları,
ç) Ceza ve disiplin kovuşturmasını gerektiren, görevle ilgili başkaca önemli yolsuzluklarda bulunmaları veya açıkça ortaya konulması koşuluyla kamu hizmeti gerekleri yönünden
görev başında kalmalarının sakıncalı olması,
hallerinde denetim, inceleme ve soruşturmanın her aşamasında, geçici bir önlem niteliğinde olmak üzere, 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca görevden uzaklaştırmasını,
Başkanlık aracılığıyla atamaya yetkili amirden isteyebilirler.
Göreve iade
MADDE 36 – (1) Denetim, inceleme ve soruşturma sonunda disiplin nedeniyle memurluktan çıkarılmasına veya cezai işlem uygulanmasına gerek kalmayanlar için, alınmış olan
görevden uzaklaştırma önleminin kaldırılması, uzmanlarca, Başkanlık aracılığıyla derhal atamaya yetkili amire önerilir.
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Haberleşme
MADDE 37 – (1) Uzmanlar Bakanlığın taşra ve yurtdışı teşkilatı, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Başbakanlık, Bakanlıklar ile bunların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları, Bakanlığın merkez teşkilatı birimleri
ve uzmanlar arası yazışmalar Başkanlık aracılığıyla yapılır.
(2) Yazışmalar, Başkanlıkça uygun görülmesi halinde, elektronik doküman veya elektronik posta ile de yapılabilir.
(3) Uzmanlar, görevli gittikleri yerlere varışlarını uygun haberleşme araçlarıyla, Başkanlığa aynı gün haberdar edecek şekilde bildirirler. Uzmanlar, Başkanlığın duruma göre yazılı
veya sözlü iznini almadan bulundukları yerden ayrılamazlar.
Kimlik belgesi ve mühür
MADDE 38 – (1) Uzmanlara mühür beratıyla birlikte bir mühür ile Bakan veya Müsteşar tarafından imzalanmış bir kimlik belgesi verilir. Kimlik belgesinde uzmanların görev ve
yetkilerini belirten özet bilgiler yer alır.
(2) Mühür ve kimlik kartlarının muhafazasından uzman sorumludur. Bunların kaybedilmeleri halinde, durum derhal Başkanlığa bildirilir.
Dosya düzeni
MADDE 39 – (1) Uzmanlar, yazdıkları raporlar ve yazılarının birer nüshalarını ve Başkanlıktan gelen yazılar ile alt düzenlemeleri özel dosyalarında saklarlar ve gönderdikleri yazılara özel sayılarını verirler.
(2) Uzmanlar tarafından yazılan yazılara her takvim yılı birden başlamak üzere genel
bir sayı ile birlikte Başkanlık içi ve Başkanlık dışı yazışmalar için ayrı ayrı olmak üzere ikinci
bir sayı verilir.
Hakedişler ve diğer giderlerin ödenmesi
MADDE 40 – (1) Uzmanlar yolluklarını; bilirkişi, posta ve diğer taşıma giderlerine
konu hizmet alımı karşılıklarını aylık olarak düzenleyecekleri hakediş cetvellerinde gösterirler.
(2) Hakediş cetveli, geçici görev yolluğu bildirimi ve harcamalara ilişkin diğer belgeler
engelleyici bir durum yok ise bir sonraki ayın 10 uncu gününe kadar tahakkuk işlemleri için
Başkanlığa ulaştırılır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 41 – (1) 26/3/1995 tarihli ve 22239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış
Ticaret Kontrolörleri Kurulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
SABİT VE MOBİL HABERLEŞME ALTYAPISI VEYA ŞEBEKELERİNDE
KULLANILAN HER TÜRLÜ KABLO VE BENZERİ GERECİN
TAŞINMAZLARDAN GEÇİRİLMESİNE
İLİŞKİN YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerinde kullanılan her türlü kablo ve benzeri gerecin taşınmazlardan geçirilmesiyle ilgili
geçiş hakkına, bu hakka ilişkin uygulanacak ücret tarifesine ve bu Yönetmelik kapsamındaki
işlemlerin denetlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerinde kullanılan her türlü kablo ve benzeri gerecin taşınmazlardan geçirilmesiyle ilgili geçiş
haklarını, bu haklara ilişkin ücret tarifelerini, bu Yönetmelikte belirtilen işlemlerin denetlenmesini ve geçiş hakkını kullanacak işletmeciler ile geçiş hakkı sağlayıcılarının yükümlülüklerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi, 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d)
ve (e) bentleri ile 33 ve 34 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,
b) Elektronik Haberleşme Altyapı Bilgi Sistemi (EHABS): Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmecilerin altyapılarına ilişkin bilgilerin kaydedildiği sistemi,
c) Elektronik haberleşme altyapısı: Elektronik haberleşmenin, üzerinden veya aracılığıyla gerçekleştirildiği anahtarlama ekipmanları, donanım ve yazılımlar, terminaller ve hatlar
da dahil olmak üzere her türlü şebeke birimlerini, ilgili tesisleri ve bunların bütünleyici parçalarını,
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ç) Elektronik haberleşme şebekesi: Bir veya daha fazla nokta arasında elektronik haberleşmeyi sağlamak için bu noktalar arası bağlantıyı teşkil eden anahtarlama ekipmanları ve
hatlar da dahil olmak üzere her türlü iletim sistemleri ağını,
d) Geçiş hakkı: İşletmecilere; elektronik haberleşme hizmeti sunmak için gerekli şebeke
ve altyapıyı kurmak, kaldırmak, bakım ve onarım yapmak gibi amaçlarla kamu ve özel mülkiyet alanlarının altından, üstünden ve üzerinden geçmeleri için tanınan hakları,
e) Geçiş hakkı ücreti: İşletmecinin, geçiş hakkı karşılığında geçiş hakkı sağlayıcısına
ödeyeceği ücreti,
f) Geçiş hakkı ücret tarifesi: Ek-1’de yer alan Geçiş Hakkı Ücret Tarifesi Üst Sınırları
Tablosunda belirtilen yerlerde, geçiş hakkını kullanacak işletmecilerden talep edilen ücretlerin
üst sınırlarını gösteren fiyat tarifesini,
g) Geçiş hakkı sağlayıcısı (GHS): Geçiş hakkına konu olan kamuya ait ya da kamunun
ortak kullanımında olan taşınmazlar da dahil olmak üzere taşınmazın sahipleri ve/veya taşınmaz
üzerindeki hak sahiplerini,
ğ) İşletmeci: Yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya
elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve altyapısını işleten şirketi,
h) Kanun: 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununu,
ı) Kullanım onayı: İşletmecinin, geçiş hakkı talep ettiği güzergahı kullanması ve güzergah
üzerinde bulunan GHS’lere başvurması için Bakanlıktan alması gereken izni,
i) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,
j) Taraflar: İşletmeci ile geçiş hakkı sağlayıcısını,
k) Taşınmaz sahibi: Maliki oldukları taşınmazları, geçiş hakkı kapsamında kullandıracak olan gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşlarını,
l) Taşınmaz üzerinde hak sahibi: Geçiş hakkına konu olan taşınmazın üzerinde sınırlı
ayni hak sahibi olan gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşlarını,
m) Tesis paylaşımı: Elektronik haberleşme hizmeti sunumunda kullanılan boru, kanal,
direk ve kuleler dahil ilgili tesis ve cihazların diğer işletmeciler tarafından da kullanılmasını
veya paylaşılmasını,
n) Türk boğazları: İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizinden gemilerin geçiş alanı ile bu alanı çevreleyen kıyı şeridini,
ifade eder.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17

Sayfa : 18

RESMÎ GAZETE

27 Aralık 2012 – Sayı : 28510

İKİNCİ BÖLÜM
İlkeler, Başvuru ve Değerlendirme
İlkeler
MADDE 5 – (1) Geçiş hakkı uygulamasında;
a) Ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması,
b) Etkin ve sürdürülebilir rekabet ortamının sağlanması,
c) Geçiş hakkı taleplerinin yasal süre içerisinde cevaplanması,
ç) İlgili mevzuata aykırı olmamak koşulu ile geçiş hakkının kullanılmasının öncelikle
tarafların anlaşmasına bağlı olması,
d) Taleplerin teknik açıdan mümkün, ekonomik açıdan orantılı ve makul olması,
e) Tesis paylaşımı ve ortak yerleşime öncelik verilmesi,
f) Geçiş hakkının kullanımının taşınmaza kalıcı zarar vermemesi ve geçiş hakkı sağlayıcısının bu taşınmazın üzerindeki haklarının kullanımını sürekli biçimde aksatmaması,
g) Çevre, tarihi eserler, kültür ve tabiat varlıklarının korunması, şehir ve ülke planlamacılığından kaynaklanan özel koşulların göz önünde tutulması,
ilkeleri esas alınır.
(2) Geçiş hakkı başvurularının değerlendirilmesinde ve uygulanmasında; milli savunma,
milli güvenlik, kamu düzeni gerekleri ve acil durum ihtiyaçları ile 18/12/1981 tarihli ve 2565
sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu ve diğer özel kanunlardan kaynaklanan sınırlamalar saklıdır.
Başvuru ve değerlendirme
MADDE 6 – (1) Geçiş hakkı talep edilen güzergah üzerinde tesis paylaşımı yükümlülüğüne karar verilmiş bir elektronik haberleşme şebekesi ve/veya altyapısı bulunması halinde,
tesis paylaşımına ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır.
(2) Tesis paylaşımının mümkün olmadığının işletmeci tarafından belgelenmesi durumunda işletmeci, geçiş hakkının kullanımının onayı için Ek-2’de yer alan belgelerle birlikte
Bakanlığa başvurur.
(3) Aynı güzergah ve aynı taşınmaz için yapılan geçiş hakkı talepleri, başvuru sırasına
göre değerlendirilir.
(4) Bakanlığa yapılan başvurular, 5 inci madde hükümleri ile Bakanlığın strateji ve politikaları dikkate alınarak otuz gün içinde değerlendirilir.
(5) Değerlendirme sürecinde işletmeciler, Bakanlık tarafından talep edilen her türlü
bilgi ve belgeyi eksiksiz ve gecikmeden vermek zorundadırlar.
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(6) Değerlendirme sonucunda Bakanlık tarafından kullanım onayının verilmemesi durumunda işletmeci gerekçeleri ile birlikte bilgilendirilir.
(7) Değerlendirme sonucunda Bakanlık tarafından kullanım onayı verilmesi durumunda
ise aşağıdaki hükümler uygulanır:
a) Özel mülkiyete konu taşınmazlarda işletmeci ile GHS; ilgili mevzuata aykırı olmamak koşulu ile geçiş hakkına ilişkin anlaşmaları, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni
Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere serbestçe yapabilirler. Geçiş hakkına ilişkin anlaşmaların
ekinde; işletmecinin Kurum tarafından yetkilendirildiğine dair belge, kurulacak altyapıya ilişkin
proje dosyası ve Bakanlıktan alınan kullanım onayı belgeleri yer alır.
b) Hazinenin özel mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar ile mülkiyeti veya tasarrufu belediyelere ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar
ile 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında kalan yerlerde geçiş hakkını kullanacak işletmeci, ilgili GHS’ye Ek-2’de yer alan belgeler ve Bakanlıktan alınan kullanım
onayı ile birlikte başvuruda bulunur. GHS kendisine yapılan geçiş hakkı talebi başvurularını
mevzuat çerçevesinde en geç altmış gün içerisinde sonuçlandırır ve sonucunu işletmeciye bildirir. Geçiş hakkı talebinin reddedilmesi durumunda yapılan bildirimde red gerekçeleri açıkça
belirtilir.
Kapasite planlaması
MADDE 7 – (1) İşletmeci, geçiş hakkı talep edilen güzergâh üzerinde altyapı tesisinin
kapasite planlamasını yaparken Bakanlığın strateji ve politikalarını da göz önünde bulundurur.
Bakanlık tarafından aksi belirtilmediği sürece, işletmeci, en az kendi ihtiyacını karşılayan altyapı kadar bir altyapıyı diğer işletmeciler için de kurmak zorundadır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Geçiş Hakkı Anlaşmaları, Ücretler, Uygulama ve Yükümlülükler
Geçiş hakkına ilişkin anlaşma
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında işletmeci ve GHS; 5 inci maddede belirtilen ilkeler doğrultusunda geçiş hakkına ilişkin anlaşmaları serbestçe yapabilirler.
(2) İşletmeciler, talep edilmesi halinde GHS ile yaptıkları anlaşma ve eklerinin birer
suretini Bakanlığa ve Kuruma gönderir.
(3) Taşınmaza kalıcı zarar verilmemesi ve bu taşınmaz üzerindeki hakların kullanımının
sürekli biçimde aksatılmaması koşuluyla, teknik olarak imkan dahilinde, seçeneksiz ve ekonomik açıdan orantısız maliyetler ihtiva etmeyen geçiş hakkı talepleri, makul ve haklı sebepler
saklı kalmak üzere GHS tarafından kabul edilir. GHS, geçiş hakkı talebini reddetmesi durumunda ayrıntılı gerekçesini işletmeciye bildirmek zorundadır.
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(4) GHS’nin geçiş hakkı talebini reddetmesi durumunda işletmeci, reddetme gerekçesi
ile birlikte sorunun çözüme kavuşturulması için Bakanlığa başvurabilir. Bakanlık, gerekli değerlendirmeyi yaparak sonucunu GHS ve işletmeciye bildirir.
(5) Geçiş hakkı anlaşması imzalandıktan sonra uygulama sürecinde taraflar arasında
ortaya çıkan anlaşmazlıklar, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında çözümlenir. Taraflardan herhangi birinin talep etmesi durumunda Bakanlık konu hakkında gerekli değerlendirmeyi yaparak
görüşünü bildirir.
(6) Geçiş hakkına ait ücretlerin ödeme şekli, geçiş hakkına ilişkin anlaşmada yer alır.
Geçiş hakkı ücretleri
MADDE 9 – (1) Geçiş hakkı kullanımında gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine ait
mülkiyet alanları dışında kalan yerler için GHS tarafından, geçiş hakkını kullanan işletmeciden
talep edilen geçiş hakkı ücreti, Geçiş Hakkı Ücret Tarifesinde belirtilen fiyatları aşamaz.
(2) Tapuda kamu kurum ve kuruluşları adına kayıtlı taşınmazlar için belirtilen ücret üst
sınırı hariç olmak üzere, Geçiş Hakkı Ücret Tarifesinde yer alan üst sınırları belirten fiyatlar,
her mali yılın başında Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi
(ÜFE) oranında artırılarak tespit edilir.
(3) İlk yıldan sonraki geçiş hakkı ücretleri; bir önceki yıl geçiş hakkı ücretine en fazla
Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) oranında artırım yapılması suretiyle tespit edilir.
(4) Geçiş hakkı nedeniyle yapılacak keşif ücreti, sabit ve mobil haberleşme altyapısı
veya şebekelerinde kullanılan her türlü kablo ve benzeri gerecin taşınmazlardan geçirilmesi
nedeniyle taşınmazın tekrar eski haline getirilmesi bedeli, yer değişikliği bedeli, var olan faaliyeti durdurma bedeli ve benzeri adlarla alınan diğer bedeller ve tazminatlar, bu Yönetmelikte
belirlenen ilkelere ve hükümlere uygun olmak kaydıyla ve taraflar arasında yapılan geçiş hakkı
anlaşmasında aksi belirtilmediği takdirde işletmeci tarafından ayrıca karşılanır.
(5) Geçiş hakkının kullanılması süresince geçiş hakkının kullanılmasından dolayı mevcut bir yapının, yolun, zeminin tekrar eski haline getirilmesine ilişkin iş ve işlemlerin hangi
tarafça yapılacağı GHS tarafından belirlenir. Maliyeti işletmeci tarafından karşılanması suretiyle bu iş ve işlemlere ilişkin bedellerin belirlenmesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bu
işlere ilişkin birim fiyatları dikkate alınır.
Geçiş hakkının uygulama süreci
MADDE 10 – (1) İşletmeci, Bakanlıkça geçiş hakkı kullanım onayının verilmesinden
itibaren en geç yüz yirmi gün içerisinde taşınmaz sahiplerine başvuru, gerekli izin ve onayların
alınması, anlaşmaların imzalanması da dahil tüm işlemleri yerine getirmekle, kazı ve benzeri
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inşaata başlamakla ve bu hususları Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür. İşletmeciden kaynaklanmadığı Bakanlıkça kabul edilen nedenlerden dolayı meydana gelen gecikmeler bu süreye
dahil değildir. Bu süre içerisinde bütün işlemlerin tamamlanmaması veya altyapı kurulum inşaatının başlamaması durumunda Bakanlıkça verilen kullanım onayı iptal edilmiş sayılır. Bu
durum Bakanlıkça işletmeciye bildirilir.
Geçiş hakkı sağlayıcısının yükümlülükleri
MADDE 11 – (1) GHS, geçiş hakkı uygulamasında 5 inci maddede belirtilen ilkelere
uymakla yükümlüdür.
(2) Geçiş hakkı sağlayıcısı bir kamu kurum veya kuruluşu ise kendisine yapılan geçiş
hakkı talebini içeren başvuruları öncelikli olarak ve gecikmeye mahal vermeden ilgili mevzuat
çerçevesinde değerlendirmekle ve altmış gün içinde sonuçlandırmakla, şeffaf davranmakla ve
işletmeciler arasında ayrım gözetmemekle yükümlüdür.
(3) GHS, işletmecinin geçiş hakkı kapsamında yürüteceği faaliyetlerin kesintisiz ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla, masrafları işletmeci tarafından karşılanmak üzere, gerekli tüm önlemleri alır veya alınmasına izin verir.
(4) GHS, geçiş hakkına konu olan taşınmazın üzerindeki haklarını kullanırken işletmecinin geçiş hakkı kapsamında yürüteceği faaliyetler ile işletmeciye ait elektronik haberleşme
altyapısını tehlikeye düşürücü veya zarar verici işlemlerden kaçınmakla yükümlüdür.
(5) GHS, işletmeciye ait elektronik haberleşme şebeke ve/veya altyapısında yol açtığı
zararları, üçüncü fıkra hükmü saklı kalmak kaydıyla en geç bir ay içerisinde tazminle yükümlüdür.
(6) GHS, geçiş hakkına konu olan taşınmazın üzerindeki haklarını kullanırken işletmeciye ait elektronik haberleşme şebeke, altyapı ve bunların destekleyici ekipmanlarının haklı
sebeplerle yerinin değiştirilmesi ve benzeri taleplerde bulunması halinde, durumu işletmeciye
altmış gün önceden haber verir.
(7) GHS, altıncı fıkrada belirtilen işlemleri elektronik haberleşme şebeke, altyapı ve
bunların destekleyici ekipmanlarını tehlikeye düşürücü veya zarar verici olmamak ve işletmeciyi haberdar etmek kaydıyla bizzat yerine getirebilir veya bu işlemlerin yapılmasını işletmeciden talep edebilir. Taraflar arasında yapılacak anlaşmada aksi belirtilmediği sürece, GHS’nin
bu taleplerinden kaynaklanan tüm masraflar kendisi tarafından karşılanır. Ancak, kamu hizmetlerinin kesintiye uğramasına sebep olabilecek arıza ve benzeri acil durumlarda, altıncı fıkrada belirtilen süre beklenmeksizin, tarafların sorunun giderilmesi için karşılıklı işbirliği içerisinde çalışmaları esastır.
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İşletmecinin yükümlülükleri
MADDE 12 – (1) İşletmeci;
a) Geçiş hakkını; mevzuata uygun olarak kullanmak 5 inci maddede belirtilen ilkelere
uymak ve taşınmaza ve üzerinde tesis edilmiş diğer altyapılara vereceği her türlü zararı, zararın
verildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde tazmin etmek,
b) Geçiş hakkına ilişkin anlaşma ve ekleri ile değişikliklerini, her türlü bilgi ve belgeyi
süresi içerisinde eksiksiz ve doğru olarak EHABS’a kaydetmek,
c) Geçiş hakkı ile ilgili üç yıllık tahmini güzergah ve kapasite planları ile planlarındaki
değişiklikleri EHABS’a kaydetmek,
ç) Yapacağı altyapı çalışmalarında her türlü güvenlik önlemini almak,
d) Bakanlığın istediği bilgi ve belgeleri belirtilen süre içerisinde eksiksiz ve doğru bir
şekilde göndermek
zorundadır.
(2) İşletmeci tarafından geçiş hakkı kullanımı kapsamında kullanılacak tesislere ait
standartlar, Kurum tarafından yapılan düzenlemelere uygun olmak zorundadır.
(3) Hazinenin özel mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar ile mülkiyeti veya tasarrufu belediyelere, kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar
ve 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında kalan yerlerde geçiş hakkını kullanan işletmecinin
kurduğu tesislerin paylaşılması durumunda, paylaşılan güzergah ve tesisi kullanan işletmecilere
ilişkin bilgiler geçiş hakkını kullanan işletmeci tarafından GHS’ye bildirilir.
Stratejik ve özel önemi olan yerlerden geçiş hakkı
MADDE 13 – (1) İşletmeci; Türk boğazları, Türkiye’nin deniz yetki alanları, kara ve
deniz sınırları, ormanlar ve buna benzer stratejik ve özel önemi olan bölge ve alanlardan kullanım onayı için Bakanlığa başvuruda bulunur.
(2) Bakanlık; birinci fıkrada belirtilen alanlar için yapılacak kullanım onayı başvurularının değerlendirmesinde ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alır.
(3) Birinci fıkrada belirtilen alanlar için yapılacak geçiş hakkı taleplerinde Bakanlık,
diğer işletmecilerle ortak kullanılmak üzere tek bir işletmeciye kullanım onayı verebileceği
gibi, ortak bir geçiş hakkı güzergâhı belirleyerek geçiş hakkı talep eden tüm işletmecilerin bu
güzergâhı kullanmasını zorunlu kılabilir. Bu durumda Bakanlık tarafından konu hakkında ilgili
kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilir.
(4) Bakanlıktan kullanım onayı alan işletmeciler GHS’ye geçiş hakkı için başvuruda
bulunur. GHS, geçiş hakkı başvurularını mevzuat çerçevesinde değerlendirerek altmış gün içerisinde sonuçlandırır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Elektronik Haberleşme Altyapı Bilgi Sistemi, Kamulaştırma ve Denetim
Elektronik haberleşme altyapı bilgi sistemi
MADDE 14 – (1) EHABS, Bakanlık tarafından kurulur veya kurdurulur.
(2) İşletmeciler, geçiş hakkına ilişkin elektronik haberleşme altyapı bilgilerini EHABS’a
kaydetmekle yükümlüdür.
(3) EHABS’a ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
Kamulaştırma
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında verilecek geçiş hakları için kişilerin özel
mülkiyetinde bulunan taşınmazların kamulaştırılmasının gerekmesi halinde, bu taşınmazların
kamulaştırma işlemleri, Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümlerine göre yürütülür.
Çevrenin ve tarihi eserlerin korunması
MADDE 16 – (1) Geçiş hakkı kapsamında tanınan hakların kullanımı sırasında geçiş
yollarında ve etrafında bulunan ağaçlar ve çevresel değerler korunur. Geçiş hakkı uygulamasında tarihi eserler ile kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına ilişkin mevzuat hükümleri
saklıdır. Bu fıkrada belirtilen konularda işletmeci tarafından alınması gereken izinlere ilişkin
başvurular ilgili kurum ve kuruluş tarafından altmış gün içinde sonuçlandırılır.
Taşınmaz üzerindeki diğer altyapılara ilişkin durumlar
MADDE 17 – (1) İşletmeciye ait elektronik haberleşme şebekesi, altyapısı ve bunların
destekleyici ekipmanları; geçiş hakkının kullanılacağı taşınmazın üzerinde halihazırda bulunan
kanalizasyon, su, gaz kanalları, demiryolları, elektrik tesisleri, diğer elektronik haberleşme altyapısı ve benzeri altyapıya zarar vermeyecek şekilde ve mesafede tesis edilir. Altyapı tesis edecek işletmeci, mevcut altyapı sahibi kurum veya kuruluş ile gerekli koordinasyonu sağlayarak
hareket eder.
(2) Altyapı tesis edecek işletmecinin koordinasyon talebi makul bir gerekçe olmadığı
sürece reddedilemez ve geciktirilemez.
(3) Geçiş hakkının kullanımı sırasında taşınmazın üzerinde bulunan mevcut altyapılarda
yer değiştirme, sökme ve benzeri durumların zorunlu olması halinde, işletmeci bu altyapının
sahibi olan kurum veya kuruluşa onbeş gün önceden bilgi verir.
(4) Mevcut altyapılarda yer değiştirme, sökme ve benzeri işlerin öncelikle bu altyapı
sahibi kurum veya kuruluş tarafından bizzat yerine getirilmesi esastır. Bu işlerin, geçiş hakkını
kullanan işletmeci tarafından yapılmasının istenmesi halinde, bu durum işletmeciye onbeş gün
içerisinde bildirilir ve bu işler geçiş hakkını kullanan işletmeci tarafından yapılır.
(5) Dördüncü fıkrada belirtilen işlerin geçiş hakkını kullanan işletmeci tarafından yapıldığı hallerde, altyapı sahibi kurum veya kuruluş bu çalışmalarda kendi personelini de bulundurabilir. İşletmeci, belirtilen çalışmaların gerçekleştirilmesinden sonra taşınmazı ve üzerindeki mevcut altyapıyı en kısa sürede önceki durumuna getirmekle yükümlüdür.
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(6) İşletmeci, geçiş hakkına ilişkin çalışmalarında ilgili kurumlardan izin almak suretiyle yol, trafik, çevre ve benzeri her türlü güvenlik önlemini almakla yükümlüdür.
(7) Çalışmalardan kaynaklanan tüm masraflar ile hizmetin kesintiye uğramaması için
alınacak önlemlerden doğacak masraflar, geçiş hakkını kullanan işletmeci tarafından karşılanır.
Denetim
MADDE 18 – (1) Bakanlık; bu Yönetmelik kapsamında yer alan iş ve işlemleri, geçiş
hakkı talep edilen güzergâhı ve güzergâh üzerinde yer alan altyapının durumunu denetleyebilir.
(2) Bakanlık yapacağı denetimlerde, gerekmesi halinde ilgili taraflardan denetim sürecinde personel bulundurmasını isteyebilir.
(3) Bu Yönetmelik kapsamında belirtilen hükümlere aykırı davranan işletmecinin mevcut kullanım onayı iptal edilir.
(4) Bu Yönetmeliğin uygulamasında işletmecinin, rekabeti engelleyecek şekilde davranması veya başka bir işletmecinin geçiş hakkı talebini engelleyici yönde hareket etmesi durumunda ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak mevcut kullanım onayı Bakanlıkça
iptal edilir.
(5) Kullanım onayı iptal edilen işletmecinin bir yıl boyunca yapacağı kullanım onayı
başvuruları değerlendirmeye alınmaz ve bu işletmeci hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre
işlem yapılır.
Yetkilendirmenin devri halinde geçiş hakkı
MADDE 19 – (1) Yetkilendirmenin devri halinde, kamu hizmetinin kesintiye uğramaması için geçiş hakkı sağlayıcısı tarafından aksi ileri sürülmediği müddetçe geçiş hakkı anlaşmasının, geçiş hakkı sağlayıcısı ile yeni işletmeci arasında da aynı şartlarda geçerli olacağı kabul olunur.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 5809 sayılı Elektronik
Haberleşme Kanunu ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Mevcut geçiş hakları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ve bu Yönetmeliğin
yürürlük tarihinden önce sahip olunan geçiş hakları ve imzalanmış olan anlaşmalar, herhangi
bir sebeple sona ermedikleri sürece aynı şartlarda uygulanmaya devam olunur.
EHABS’ın faaliyete geçmesi
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) EHABS 30/6/2014 tarihine kadar faaliyete başlar. Bakanlık
EHABS’ın bu tarihe kadar faaliyete geçmesi için gerekli çalışmaları yürütür. 12 nci maddenin
birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri ile 14 üncü maddenin ikinci fıkrası EHABS faaliyete geçene
kadar uygulanmaz.
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Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmeliğin;
a) 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası 1/1/2014 tarihinde,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı yürütür.
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:
ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNDE
GEÇİŞ HAKKINA DAİR YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 3/2/2010 tarihli ve 27482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik
Haberleşme Hizmetlerinin Yürütülmesinde Geçiş Hakkına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı
yürütür.

—— • ——

Cumhuriyet Üniversitesinden:
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ ARAŞTIRMA VE
UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 24/7/2007 tarihli ve 26592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet Üniversitesi Atatürk İlkeleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “üyeleri” ibaresi “elemanları” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
24/7/2007

26592

—— • ——
Siirt Üniversitesinden:
SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE
SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik; Siirt Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezsiz yüksek lisans,
tezli yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.
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Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Anabilim/Ana Sanat Dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/ana sanat dalını,
b) Anabilim Dalı Akademik Kurulu: Anabilim dalında lisansüstü programlarda fiilen
görev alan öğretim üyelerinden oluşan kurulu,
c) Anabilim Dalı Başkanı: Anabilim dalı başkanını,
ç) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, proje ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,
d) Dönem Projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen
bilimsel bir konunun, bilimsel bir araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,
e) Enstitü: Siirt Üniversitesine bağlı Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler
ve Eğitim Bilimleri Enstitülerini,
f) Enstitü Kurulu: İlgili enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları
ve ilgili enstitüde eğitim-öğretim programı bulunan anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,
g) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
ğ) Kredi: Bir saat teorik ders veya iki saat uygulama karşılığı 1 kredi olan ulusal kredi
sistemi ya da Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) göre ders, uygulama ve diğer öğrenim
etkinliklerinin kredilendirilmesini,
h) Müdür: İlgili enstitü müdürünü,
ı) Öğrenci: Lisansüstü eğitim ve öğretim için enstitüye kayıtlı yüksek lisans, sanatta
yeterlik veya doktora öğrencisini,
i) Senato: Siirt Üniversitesi Senatosunu,
j) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde, hazırladıkları bilimsel bir konunun,
incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü olarak sunulan ve yazılı bir metinden oluşan çalışmayı,
k) Tez: Yüksek lisans veya doktora eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel çalışmayı,
l) Tez İzleme Komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek, yönlendirmek görevini üstlenen en az biri tez danışmanı olmak üzere
üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,
m) Üniversite: Siirt Üniversitesini,
n) Yarıyıl: Bir yarıyıl, eğitim-öğretim döneminin başladığı günden itibaren bir sonraki
yarıyılın başladığı güne kadar geçen süreyi,
o) Yeterlik Sınavı: Doktora öğrencisinin temel konular ve doktora çalışması ile ilgili
konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının denenmesini sağlayan sınavı,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Programlar, Derslerin Açılması ve Danışmanlık
Programlar, derslerin açılması ve danışmanlık
MADDE 4 – (1) Enstitüler, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen dallarda lisansüstü
eğitim ve öğretim programları düzenleyip yürütürler. Bu lisansüstü programlar, enstitü kurulu
ve Senatoda görüşülüp kabul edildikten sonra uygulanır. Enstitüler, Rektörün onayını alarak,
yurt içi ve yurt dışında, diğer yükseköğretim, araştırma kurum ve kuruluşlarıyla işbirliğine ve
ortak program yürütmeye karar verebilirler.
(2) Anabilim dallarının Senatoda kabul edilen programlarında gösterilen derslerden
hangilerinin öğretime açılacağı, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu
kararıyla kesinleşir. Anabilim dalı başkanlığının önerisi, her yarıyıl dersler başlamadan en az
iki hafta önce enstitüye gönderilir. Süresi içinde bildirilmeyen dersler açılmaz, açılmayan derse
öğrenci kaydedilemez.
(3) Lisansüstü programlardaki dersler, öğretim üyeleri tarafından verilir. Bir yarıyılda,
bir öğretim üyesi dokuz krediden fazla ders açamaz.
(4) Anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü
programa başlamış her öğrenciye; bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde, öncelikle Üniversitenin ilgili anabilim dalından olmak üzere öğretim üyeleri arasından bir danışman tayin
eder. Rektörün onayı ile ek görevli, geçici süre ile görevli, yabancı uyruklu ve başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyelerine danışmanlık görevi verilebilir.
(5) Yardımcı doçent unvanlı öğretim üyelerine en fazla üç, doçent unvanlı öğretim üyelerine en fazla beş ve profesör unvanlı öğretim üyelerine en fazla yedi lisansüstü öğrencinin
danışmanlığı verilebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Kabulü ve Kayıt
Öğrenci kabulü
MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programına öğrenci kabulünde uygulanacak usul ve
esaslar şunlardır:
a) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip
olmaları gerekir.
b) Adayların lisans mezuniyet not ortalamasının en az 60 puan veya eşdeğeri olması
gerekir. Belirlenen lisans not ortalamasının alt sınırı Senato kararı ile yükseltilebilir.
c) Adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurulan programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans
programına başvuruda bulunabilmek için belirlenen ALES puanının alt sınırı Senato kararı ile
yükseltilebilir. Ancak, Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvara öğrenci kabulünde ALES'e
girmiş olma koşulu aranmaz.
ç) Adayın, bilim aşamasından başarılı sayılabilmesi için; ALES puanının %50'si ile lisans başarı notunun %25'i ve bilim mülakat sınavından alınan notun %25'inin toplamının en
az 60 olması gerekir. Ayrıca adayın, bilim mülakat sınavından en az 60 puan almış olması gerekir. Bilim mülakat sınavından 60’tan daha düşük not alanların başarı notları hesaplanmaz.
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Başarı notunun hesaplanmasında 0,5 ve daha yukarı kesirler bir üst nota tamamlanır. Bu hesaplamalar sonrasında 60 puan veya daha yüksek puana sahip olan adaylar, aldıkları puanlara
göre sıralanarak yüksek lisans programlarında ilan edilen kontenjanlar dâhilinde sınavın bilim
aşamasından başarılı kabul edilir.
d) Adaylardan istenecek diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.
(2) Doktora programına öğrenci kabulünde uygulanacak usul ve esaslar şunlardır:
a) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri
diplomasına, eczacılık ile fen fakültesi mezunlarının ise lisans veya yüksek lisans diplomasına
veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık
yetkisine sahip olmaları gerekir.
b) ÜDS’den veya KPDS’den yüksek lisans derecesi ile başvuranların en az 55, lisans
derecesi ile başvuranların ise en az 65 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen
herhangi bir yabancı dil sınavından en az bu puanların eşdeğerini almış olmaları gerekir. Bu
asgari puanlar başvurulan programların özelliklerine göre Senato kararı ile yükseltilebilir.
c) Adaylardan lisans derecesi ile doktoraya başvuranların lisans mezuniyet not ortalamasının en az 80/100 veya 3.00/4.00, yüksek lisans derecesi ile doktoraya başvuranların yüksek
lisans mezuniyet not ortalamasının en az 75/100 veya 2.50/4.00 olması gerekir.
ç) Doktora programına başvuruda bulunabilmek için belirlenen lisans ve yüksek lisans
not ortalamasının alt sınırı Senato kararı ile yükseltilebilir.
d) Adayların, ALES'ten başvurduğu programın puan türünde; yüksek lisans mezunlarının en az 55, lisans mezunlarının ise en az 70 puan almış olmaları gerekir. Ancak, Üniversitede
tezli yüksek lisans eğitimine başlayıp eğitimini başarı ile tamamladıktan sonra, en fazla bir yarıyıl ara vererek Üniversitede doktora eğitimine başlayacak olanlarda yeniden ALES'e girme
şartı aranmaz.
e) Yüksek lisans mezunu adayların başarılı sayılabilmeleri için ALES puanının %50'si,
yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %25'i ve bilim mülakat sınavının %25'inin toplamının en az 70 olması gerekir. Lisans mezunu adayların başarılı sayılabilmeleri için ise ALES
puanının %50'si, lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i ve bilim mülakat sınavının %25'inin
toplamının en az 70 olması gerekir. Ancak, adayların bilim mülakat sınavından en az 70 puan
almış olmaları şartı aranır. Bilim mülakat sınavından 70’ten daha düşük not alanların başarı
notları hesaplanmaz. Başarı notunun hesaplanmasında 0,5 ve daha yukarı kesirler bir üst nota
tamamlanır. Doktora giriş puanı 70 veya daha fazla olan adaylar, aldıkları puanlara göre sıralanarak kontenjan dâhilinde doktora programlarına kabul edilir.
f) Adaylardan istenecek diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.
(3) Temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde uygulanacak usul ve
esaslar şunlardır:
a) Tıp fakültesi mezunlarının; lisans diplomasına ve en az 50 temel tıp puanına sahip
olmaları veya ALES’in sayısal kısmından en az 55 puan almış olmaları gerekir. Temel tıp puanı;
Tıpta Uzmanlık Sınavının (TUS) temel tıp bilimleri testi bölümünden elde edilen standart puanın 0,7 klinik tıp bilimleri testi bölümünden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması sonucu elde edilir.
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b) Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise; yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği ve
veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine ve ALES’in sayısal kısmından en az 55
puana sahip olmaları gerekir.
c) ÜDS veya KPDS'den 100 üzerinden en az 55 puan almış olmaları ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir. Bu asgari puanlar başvurulan programların özelliklerine göre Senato
kararı ile yükseltilebilir.
ç) Adayların sahip olması gereken asgari lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamaları
ilgili enstitü tarafından belirlenir. Her bir aday için; tıp fakültesi mezunları için, lisans mezuniyet not ortalamasının % 25'i, ALES veya temel tıp puanının % 50'si ve mülakat sınavı sonucunun % 25'i; diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunları için, lisans mezuniyet not ortalamasının % 25'i, ALES puanının % 50'si ve mülakat sınav sonucunun % 25'i alınarak doktora
programına giriş puanı hesaplanır. Ancak, adayın bilim mülakat sınavından en az 70 puan almış
olması gerekir. Bilim mülakat sınavından 70’ten daha düşük not alanların başarı puanları hesaplanmaz.
d) Doktora giriş puanı 70 veya daha fazla olan adaylar, puan sıralamasına göre ilan edilen kontenjan dâhilinde doktora programlarına kabul edilir.
(4) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, doktora programına kabulde uygulanan usul ve esaslara göre öğrenci alınır.
(5) Yabancı uyruklu adaylar da lisansüstü programlara kabul edilebilir. Ancak, adayların
Türkçe Eğitim Merkezlerinden (TÖMER) lisansüstü programları izleyebilecek kadar Türkçe
bildiğine dair belgeyi alması gerekir. Öğretim elemanı ve araştırmacı yetiştirilmesi amacıyla
yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde Türk Cumhuriyetleri ile Türk topluluklarının üniversitelerinden ve yabancı ülkelerin üniversitelerinden gelen veya kendi hesabına lisansüstü öğrenim
görmek üzere müracaat eden yabancı uyruklu adaylar, alanlarıyla ilgili anabilim dallarının lisansüstü programlarına ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile sınav yapılmaksızın öğrenci olarak kabul edilirler.
(6) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara kabul, değerlendirme,
diplomaların verilmesi ve bu programların asgari müşterek dersleri ve uygulamaları YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.
(7) Enstitüler; öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adlarını, Türk ve yabancı
uyruklu öğrenci kontenjanlarını, başvuru için gerekli şartları ve belgeleri, son başvuru tarihini
ve diğer hususları ilan vererek duyurur. Söz konusu ilanlar, öğrenci almak üzere yılda iki kez
verilebilir.
(8) Yeni kurulan ve gelişmekte olan üniversiteler veya yüksek teknoloji enstitüleri adına
Üniversitede yüksek lisans ve doktora yapan araştırma görevlilerinin tez projeleri, kendi üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin bilimsel araştırma birimleri bütçesinden ve/veya
bulundukları üniversitelerde bu amaca özel olarak tahsis edilmiş projelerden desteklenir.
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Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen
adayların eksikliklerini gidermek amacıyla, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile iki yarıyıl süreli bilimsel hazırlık programı uygulanır:
a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar.
b) Lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları.
c) Lisans veya yüksek lisans derecelerini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora programı adayları.
ç) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylar.
(2) Bilimsel hazırlık programlarına, öğrenci kabulü ve giriş sınavları ile ilgili koşulları
yerine getiren öğrenciler kabul edilir. Bilimsel hazırlık programına kabul için, adayın yüksek
lisans veya doktora programını kazanmış olması gerekir. Bu programa özel öğrenci kabul edilmez.
(3) Bilimsel hazırlık programı çerçevesinde alınması öngörülen dersler, adayın daha
önce almadığı lisans programı dersleri arasından içerikleri de dikkate alınarak seçilir.
(4) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra, 6 krediyi geçmemek koşulu ile ilgili
anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.
(5) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili derse devam, ders sınavları, derslerden başarılı
sayılma koşulları, ders tekrarı ve kayıt silme gibi hususlarda ilgili lisansüstü programlarındaki
esaslar uygulanır.
(6) Bilimsel hazırlık programında bir takvim yılı içinde iki yarıyıl ders açılır. Öğrenci
bir yarıyılda alıp başaramadığı dersi, ertesi yarıyılda ders açılmış ise tekrar edebilir. Başarısız
olan öğrenci daha sonraki yarıyıllarda ilgili döneme ait öngörülen öğrenci katkı payını ödemek
koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlilik programı
sürelerine dâhil edilemez.
(7) Öngörülen derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler takip eden yarıyılda lisansüstü
öğretime devam ederler.
(8) Bilimsel hazırlık programına kaydedilen öğrenciler, lisansüstü öğretimdeki diğer
öğrencilerle aynı hak ve yükümlülüklere sahiptirler.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir
konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulu kararıyla lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenciler; sadece
enstitüye kayıtlı lisansüstü öğrenciler için ilgili yarıyılda fiilen açılan derslere kaydolabilir. Ancak, özel öğrenci statüsünde alınabilecek derslerin kredi toplamı, yüksek lisans ve doktora ders
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aşamaları için öngörülen minimum kredinin %50’sinden fazla olamaz. Özel öğrenciler için ayrıca ders açılmaz. Özel öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Özel öğrencilerin
kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. Özel öğrencilerin de, asıl öğrenciler
gibi Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmesi ve izledikleri derslerin bütün koşullarına uyması gerekir.
(2) Özel öğrenci statüsündeki öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesinde,
diğer lisansüstü öğrencilerine uygulanan kıstaslar kullanılır. Özel öğrenci statüsündeki öğrenciler, lisansüstü programlarda asıl öğrenci olmaları durumunda, derse kayıt yaptırdığı tarihten
itibaren en fazla dört yarıyılı geçirmemek kaydıyla özel öğrenci iken başardıkları lisansüstü
dersleri, daha sonraki dönemlerde kredili dersler olarak enstitü yönetim kurulu kararıyla saydırabilirler. Özel öğrencilik statüsünde geçirilecek süre iki yarıyıldan fazla olamaz.
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir, en çok üç yarıyılını tamamlamış olan ve başarısız dersi bulunmayan,
ders aşamasındaki öğrenciler lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilirler.
Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabulü için, başvuru tarihine kadar almış olduğu derslerin ağırlıklı not ortalamasının; yüksek lisans için en az 75/100 veya 2.50/4.00, doktora için
en az 80/100 veya 3.00/4.00 olması gerekir. Ayrıca, ilgili enstitünün giriş koşullarının tamamını
da sağlamalıdır.
(2) Lisansüstü programlara yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci, kayıtlı bulunduğu programda almış olduğu dersleri, içeriklerini ve başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek yarıyıl başlama tarihinden en az on beş gün önce ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur.
Başvuru belgeleri, enstitü müdürlüğü tarafından ilgili anabilim veya ana sanat dalı başkanlığına
gönderilerek görüş istenir. Bu görüş enstitü yönetim kurulunda değerlendirilerek karara bağlanır.
(3) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencinin süresi; lisansüstü programa kayıt tarihinden başlamak üzere, öğrenimine kaldığı dönemden itibaren devam edecek şekilde hesaplanır.
(4) Yatay geçişi kabul edilen öğrencinin, daha önce almış olduğu lisansüstü derslerin
en fazla dokuz kredisi, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile
zorunlu ders yüküne sayılabilir. Öğrencinin eksik kalan kredisi kayıtlı olduğu enstitüde ders
alma süresi içerisinde tamamlanır.
Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 9 – (1) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlilik sınavını kazanan adayların
listesi ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan
edilir. Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Kayıt ve kabul şartları, ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenir.
(2) Başvuru ve kayıt için istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği
kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanarak işlem yapılır. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan, başvuru sırasında teslim ettiği
belgeler tekrar istenmez.
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(3) Öğrencinin, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süreler içinde öğrenim
harcını yatırdıktan sonra, danışmanına ve anabilim dalı başkanına ders kayıt formunu onaylatıp
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı öğrenci otomasyon sistemine giriş yaparak ders kaydını yenilemesi gerekir. Kayıt yenileme işlemi bizzat öğrenci tarafından yapılır. Ders kaydı süresi içinde
kaydını yenilemeyen öğrenci, kayıt süresi bitiminden itibaren en geç üç iş günü içinde mazeretini belgelendirmek kaydıyla enstitüye başvurur. Sağlıkla ilgili mazeretlerin, herhangi bir
sağlık kurumundan alınan sağlık raporuyla belgelendirilmesi ve bu raporun enstitü yönetim
kurulunda incelenerek kabul edilmesi gerekir. Mazereti uygun görülen öğrencilere ders kaydı
yenileme hakkı verilir. Mazereti uygun görülmeyen öğrenciler, o yarıyılda ders kaydı yenilemesi yaptıramaz, derslere ve seminerlere giremez ve bu süre öğrencilik süresinden sayılır.
(4) Danışman, her yarıyıl başında lisansüstü öğrencilerle birlikte enstitüde açılan dersler
içerisinden öğrencinin alacağı dersleri belirler, ders kayıt formuna ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı otomasyon sistemine giriş yaparak enstitüye bildirir. Öğrenci, yarıyıl başladıktan sonra
en geç iki hafta içerisinde o yarıyıl programda açık olan başka dersleri kredi sınırını aşmamak
koşuluyla alabilir veya devam etmekte olduğu dersleri bırakabilir. Bu değişiklik, ancak anılan
süre içinde danışmanın, anabilim dalı başkanının ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile gerçekleşir.
(5) Enstitüye kesin kayıt hakkı kazanmasına rağmen, kaydını yaptırmayan öğrencilerin
öğrencilik hakları düşer. Hakkını kaybeden öğrencinin yerine bir defaya mahsus olmak üzere
sıralama listesine göre öğrenci alınır. Konuyla ilgili işlemler enstitü yönetim kurulu tarafından
karara bağlanır. Bu işlemler yarıyıl başlangıcından itibaren en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.
Kayıt dondurma
MADDE 10 – (1) Enstitü yönetim kurulu, aşağıda yazılı lisansüstü programında öğretimi devamlı etkileyen haklı ve geçerli nedenlerden dolayı, programa devam edemeyen öğrencilerin öğrenim sürelerini, en fazla iki yarıyıla kadar, danışmanın ve anabilim dalı başkanlığının
olumlu görüşü alınmak koşuluyla dondurabilir. Zorunlu askerlik bu sürenin dışındadır. Kayıt
dondurma süresi, toplam eğitim süresine dâhil edilmez.
(2) Kayıt dondurma nedenleri şunlardır:
a) Süreli olarak yurt içi veya yurt dışında yapılacak öğrenim veya görevlendirmeler.
b) Enstitü yönetim kurulunun kabul edeceği diğer nedenler.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretimle İlgili Genel Esaslar
Lisansüstü eğitim ve öğretim programlarının kapsamı ve süresi
MADDE 11 – (1) Lisansüstü eğitim ve öğretim, yüksek lisans, doktora ve sanat dallarında yapılan sanatta yeterlik programlarından oluşur. Bunlardan;
a) Yüksek lisans programı; tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi enstitü anabilim dallarında ve nasıl yürütüleceği ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi, ilgili enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Tezli ve tezsiz yüksek
lisans programları arasında yatay geçiş yapılmaz. Bu programların amacı ve kapsamı aşağıda
gösterilmiştir:
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1) Tezli yüksek lisans programı; en az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan
lisans diploması veya buna eşdeğer bir derece almış ve öğretim görmüş olanların, bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını
sağlamaya yönelik en fazla altı yarıyıllık bir programdır.
2) Tezsiz yüksek lisans programı; en az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan
lisans diploması veya buna eşdeğer bir derece almış ve öğretim görmüş olanlara, mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin, uygulamada nasıl kullanılacağını göstermeye
yönelik en fazla altı yarıyıllık bir programdır.
b) Doktora programı; lisans veya yüksek lisansa dayalı, öğrencilere bağımsız araştırma
yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni
sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaya yönelik, yüksek lisans diplomasıyla kabul edilenler için en fazla on iki ve lisans diplomasıyla kabul edilenler
için ise en fazla on dört yarıyıllık bir programdır.
c) Sanatta yeterlik programı; lisans veya yüksek lisansa dayalı, özgün bir sanat eserinin
ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve beceriye sahip olmayı amaçlayan, yüksek lisans diplomasıyla kabul edilenler için en fazla on iki ve lisans diplomasıyla kabul edilenler için ise en fazla on dört yarıyıllık bir programdır.
(2) Lisansüstü öğretimde süreler güz ve bahar yarıyılı olmak üzere yarıyıl esasına göre
düzenlenir. Her yarıyıl, en az on dört haftadır. Yarıyıl süresi enstitülerin ilgili kurullarınca uzatılabilir.
Derse devam ve yoklamalar
MADDE 12 – (1) Derslere devam zorunludur. Devamsızlığı teorik derslerin %30’unu
ve/veya uygulamaların %20’sini aşan öğrenciler, o derse devam etmemiş sayılırlar ve sınavlara
alınmazlar. Öğrenciler, ilgili kurullarca kabul edilen sağlık raporlarının kapsadığı süreler içinde
de devamsız sayılırlar ve bu süre içinde hiçbir derse ve sınavlara giremezler. Ancak, sağlık durumlarının düzeldiğini yeni bir sağlık raporuyla belgelemeleri halinde derslere ve sınavlara alınırlar.
(2) Devam yoklamaları, enstitü müdürlüğünce belirlenen yöntemlere göre, dersin öğretim elemanı tarafından yapılır. Devam çizelgeleri, dönem sonunda not çizelgeleri ve sınav
evrakları ile birlikte enstitü müdürlüğüne teslim edilir.
Ders tekrarı
MADDE 13 – (1) Teorik derslerin devam koşulunu sağladıkları halde başarısız olan
öğrenciler, bu derslere yeniden kayıt yaptırdıklarında, derse devam etmeleri zorunlu değildir;
ancak ara sınava katılmaları gerekir.
(2) Sadece uygulamadan oluşan derslerden devam koşulunu sağladıkları halde başarısız
olan öğrenciler, uygulamalara ve ara sınava katılmaları gerekir.
(3) Teori ve uygulamadan oluşan derslerde devam koşulunu sağladıkları halde, yapılan
uygulama sınavında başarısız olan öğrencilerin, bu derse yeniden kayıt yaptırdıklarında derse
ve uygulamalara devam etmeleri, verilecek ödev ve projeleri hazırlamaları ve ara sınava katılmaları gerekir.
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(4) Öğrenciler devamını aldıkları ve başarısız oldukları bir derse devam etmek isterlerse,
anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile enstitü müdürlüğüne başvururlar. Başvurunun uygun görülmesi durumunda, öğrencinin dersi ilk defa alan öğrenciler gibi devam ve diğer koşulları yeniden yerine getirmesi gerekir. Bu öğrencilerin daha sonra devamdan muaf tutulmak için yapacakları başvurular dikkate alınmaz.
(5) Tekrarlanması gereken ders/derslerin programdan çıkarılması veya zorunlu nedenlerle açılamaması durumunda, danışman önerisi, anabilim dalı başkanlığı teklifi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla, başarısız olunan dersin yerine aynı kredide başka bir ders alınabilir.
Sınavlar
MADDE 14 – (1) Sınavlar, bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarından oluşur. Öğrencinin, bir yarıyılda aldığı derslerin sınavına, ilan edilen gün ve saatte girmesi gerekir. Belirtilen
gün ve saatte sınava katılmayan öğrenci, katılmadığı sınavlardan başarısız sayılır. Teorik derslerin sınavları yazılı, teorik-uygulama derslerin sınavları yazılı-uygulama ve sadece uygulamalardan oluşan derslerin sınavları ise uygulama esas olmak üzere, dersi veren öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak, yazılı-uygulamalı olarak da yapılabilir. Sınav sonuçları, sınav döneminin son gününü izleyen en geç bir hafta içinde ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitü müdürlüğüne gönderilir ve sonuçlar ilgili enstitü tarafından ilan edilir.
(2) Maddi hatalar dışında sınav sonuçlarına itiraz edilmez. Maddi hatalar için yazılı itirazlar, sınav sonucunun ilanından itibaren bir hafta içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yapılabilir
ve itirazlar başvuru tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde sonuçlandırılır.
Not ortalamaları
MADDE 15 – (1) Öğrencilerin bir dersteki başarı notu, ara sınav notunun %40’ı ile
yarıyıl sonu sınav notunun %60’ı toplanarak hesaplanır.
(2) Bir dersten başarılı sayılmak için, yarıyıl sonu sınavlarında yüksek lisans öğrencilerinin en az 70/100, doktora öğrencilerinin ise en az 80/100 almaları ve başarı notunun yüksek
lisans öğrencileri için en az 65/100, doktora öğrencileri için ise en az 75/100 olması gerekir.
(3) Lisansüstü ders, uygulama ve diğer öğrenim etkinliklerinin değerlendirilmesinde
Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) gibi kredilendirme sistemleri enstitü yönetim kurulu
tarafından uygulanır.
(4) Lisansüstü programlarda öğretim üyesi tarafından; öğrencilere aldıkları her ders
için, ara sınav ve dönem sonu sınavlarının değerlendirilmesi sonucunda, aşağıdaki tabloda belirtilen harf notlarından birisi dersin başarı notu olarak verilir.
Katsayı
Yüzde karşılığı
Not
AA
4.00
90-100
BA
3.50
85-89
BB
3.00
80-84
CB
2.50
75-79
CC
2.00
70-74
DC
1.50
60-69
DD
1.00
50-59
FF
0.0
0-49
DZ
Devamsız
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Mazeret sınavları
MADDE 16 – (1) Rektörlükçe görevlendirilen veya haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınava katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Öğrenci, mazeretinin bitiminden itibaren yedi gün içerisinde mazeret belgesi ile ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunur. Mazereti ilgili enstitü yönetim kurulunca uygun görülenlere ara sınav hakkı
verilir. Öğrencilerin sağlıkla ilgili mazeretlerini, üniversite ya da devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporları ile belgelemeleri gerekir. Mazeret sınavına herhangi bir nedenle
katılmayan öğrenci için yeniden mazeret sınavı açılmaz. Mazeretsiz ara sınava girmeyen veya
mazereti kabul edilmeyen öğrenci, ara sınavdan sıfır (0) almış sayılır.
(2) Yarıyıl/yılsonu sınavları için mazeret sınavı yapılmaz. Ancak, ulusal ve uluslararası
kültür, sanat ve spor etkinliklerinde Türkiye’yi ya da Üniversiteyi temsil etmek üzere Rektörlük
tarafından görevlendirilen ve bu nedenle yıl/yarıyıl sonu sınavlarına katılamayan öğrenciler
için mazeret sınavı açılır. Bu sınavların hangi tarihte yapılacağı, enstitü yönetim kurulunca belirlenir ve ilgililere duyurulur.
İlişik kesme
MADDE 17 – (1) Öğrencinin kayıtlı olduğu programla ilişiğinin kesilmesi sadece öğrencinin kendi isteğiyle gerçekleşir. Kendi isteğiyle kaydını sildirmek isteyen öğrencinin kaydı,
öğrencinin dilekçeyle ilgili enstitü müdürlüğüne başvurusu üzerine enstitü yönetim kurulu kararıyla silinir. Bu takdirde ödenmiş olan katkı payı ve kayıt giderleri iade edilmez. Kaydı silinen
öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 18 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma
yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama, sanat alanında sanat yapıtlarını
yorumlama, değerlendirme ve üretme yeteneği kazanmasını sağlamaktır.
(2) Bu program toplam yirmi bir krediden az, otuz krediden fazla olmamak şartıyla; en
az yedi adet ders, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Bir yarıyılda on beş krediden fazla
ders alınamaz. Seminer dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.
(3) Derse kayıt yaptırdığı tarihten itibaren en fazla dört yarıyılı geçirmemek kaydıyla,
daha önce yüksek lisans programında ders alan öğrencilerin, almış oldukları derslerin maksimum 9 kredilik kısmı anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile
zorunlu ders yüküne sayılabilir.
(4) Lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmak şartıyla, öğrencinin alacağı derslerden
en çok iki ders lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler; ilgili danışmanın ve anabilim dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında
verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Ancak, bununla ilgili tekliflerin dersin alınacağı ilgili
enstitünün kayıt dönemine uyulacak şekilde yapılması esastır.
(5) Yüksek lisans programları, yurt içi ve yurt dışı entegre programlar şeklinde de düzenlenebilir. Bu programlar; Senatonun teklifi ve öğretim üyesi ve araştırıcı yetiştirme kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yürütülür.
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(6) Yüksek lisans programında alınması zorunlu derslerin bir bölümünü, toplam minimum kredinin %50’sini aşmamak koşuluyla, diğer yükseköğretim kurumlarında veya hayat
boyu öğrenme programı-sokrates gibi programlar kapsamında işbirliği yapılan yurt dışındaki
üniversitelerde verilmekte olan derslerden de seçilebilmesine; danışman ve anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu karar verir. Ancak bununla ilgili önerilerin,
derslerin alınacağı ilgili enstitünün kayıt dönemine uyulacak şekilde yapılması esastır. Öğrenci,
tez çalışmasının bir bölümünü de yine söz konusu üniversitelerde yürütebilir. Öğrencinin burada almış ve başarmış olduğu uzmanlık alan dersleri, kredisi yükümlülüğünden sayılır ve burada geçen süre de eğitim-öğretim süresine dâhil edilir.
Süre
MADDE 19 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi; azami altı yarıyıldır. Öğrenci üçüncü yarıyılın sonundan önce tez sınavına giremez.
(2) Kredili derslerden ve seminerden başarısız olan öğrenciler bu derslerden ve seminerden başarılı oluncaya kadar aynı derslere ve seminere kayıt yaptırabilirler. Seminerden iki
defa başarısız olan öğrencinin seminer konusu değiştirilir.
(3) Kredili derslerini, seminer dersini ve tez çalışmasını azami altı yarıyılda başarıyla
tamamlayamayan öğrenciler, ilgili döneme ait öğrenci katkı payını ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç,
öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.
Tez danışmanı atanması
MADDE 20 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı;
anabilim dalı akademik kurul kararı ile her öğrenci için bir tez konusu ve danışmanını en geç
ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi ilgili enstitü yönetim
kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği
durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.
(2) Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanı öğretim üyeleri arasından seçilir. Tez danışmanı, öncelikle anabilim dalında görev yapan öğretim üyeleri olmak üzere, yakın konularda
çalışan diğer anabilim dallarında görev yapan ya da başka yükseköğretim kurumundaki öğretim
üyeleri arasından önerilebilir. Anabilim dalı dışından yapılacak danışman önerilerinde, anabilim
dalının gerekçeli kararı belirtilmelidir. Zorunlu hallerde anabilim dalı akademik kurulunun gerekçeli teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile danışman değişikliği yapılabilir.
(3) Danışman, enstitü yönetim kurulunca atandığı tarihten itibaren, her yarıyılda danışmanı olduğu öğrenciler için, enstitü yönetim kurulunca kabul edilen ve tez konuları başlığını
içeren uzmanlık alanı adlı bir ders açabilir. Öğrenciler açılan uzmanlık alanı dersini almakla
yükümlüdürler. Uzmanlık alanı dersine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir ve enstitü
yönetim kurulunca uygulanır.
Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrencinin, elde ettiği sonuçları, ilgili enstitü tez yazım kılavuzunda belirlenen yazım kurallarına uygun bir biçimde yazarak
tezini jüri önünde sözlü olarak savunması gerekir.
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(2) Yüksek lisans tez jürisi; öğrencinin tezini teslim ettiği tarihten itibaren en geç bir
ay içerisinde, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır.
Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden
oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Jüri belirlenirken iki yedek üye
de seçilir.
(3) Öğrenci, tezini hazırladıktan sonra, öğrenci ve danışmanı tezin tamamlandığına dair
dilekçelerini sınav tarihinden en az otuz gün öncesinde kayıttan geçirerek ilgili anabilim dalı
başkanlığına teslim eder. Anabilim dalı başkanlığı, başvuru belgelerini, bir üst yazıyla enstitü
müdürlüğüne iletir. Öğrenci bu aşamada, jürinin üye sayısının bir fazlası sayıda tezi hazırlayarak enstitüye teslim eder. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren, en geç bir ay içinde ve önceden belirlenip ilan edilen bir tarihte toplanarak öğrenciyi
tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden
oluşur. Sınav 45–90 dakika sürer ve dinleyicilere açık olarak yapılır. Ancak sınavda sadece jüri
üyeleri soru sorabilir.
(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez
sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye bir tutanakla bildirilir. Ret, düzeltme ve salt çoğunlukla
kabul durumlarında, olumsuz oy kullanan üye ya da üyelerin gerekçelerini ilgili tutanağa eklemeleri gerekir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde ve takip
eden dönem başında da tez çalışmasına kayıt yaptırmak koşulu ile gereğini yaparak, tezini aynı
jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya azami sürenin sonunda tezini teslim etmeyen
öğrencinin tez konusu veya danışmanı anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulu kararıyla değiştirilerek, ilgili döneme ait öğrenci katkı payını ödemek koşuluyla öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüsü devam
eder.
Yüksek lisans diploması
MADDE 22 – (1) Tez sınavında başarılı bulunan öğrencinin, diğer şartları da sağlamak
şartıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az on kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren
bir ay içinde, tez yazım kılavuzunda belirtilen şekilde, kurallara uygun olarak yazıp danışmanın
uygun yazısıyla ilgili enstitüye teslim etmesi gerekir. Bir ay içerisinde tezini yazım kurallarına
uygun olarak teslim etmeyen öğrenci, süre bitmeden önce, gerekçeli mazeret dilekçesiyle anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile enstitü müdürlüğüne başvurarak, en çok bir ay ek süre talep
edebilir. Mazereti enstitü yönetim kurulunca uygun bulunanlara, tez teslimi için bir ay ek süre
verilebilir. Bu süre sonunda da tezini teslim etmeyen öğrencinin mezuniyet işlemleri yapılmaz.
(2) Tezi, enstitü tarafından şekil yönünden de uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine
yüksek lisans diploması verilir. Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu
enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.
(3) İki veya daha fazla yükseköğretim kurumu arasında ortak yürütülen yüksek lisans
programlarından mezun olan öğrenciye ortak diploma verilir.
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ALTINCI BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 23 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda
derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
Tezsiz yüksek lisans programı, ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir. Bu program toplam
otuz krediden az ve kırk beş krediden fazla olmamak şartıyla, en az on ders ile dönem projesi
dersinden oluşur. Bir yarıyılda en fazla on beş kredi ders alınabilir. Dönem projesi dersi kredisiz
olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrencinin, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırması ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermesi gerekir.
İlgili enstitü kurulu tarafından belirlenen esaslara bağlı olarak, tezsiz yüksek lisans programının
sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir. Yeterlik sınavı yapıldığı takdirde jüri, tezli yüksek lisanstaki esaslara uygun olarak oluşturulur.
(2) Bu programla ilgili devam, ders sınavları, derslerden başarılı sayılma şartları, ders
tekrarı ve kayıt silme gibi hususlar, tezli yüksek lisans programlarındaki esaslarla aynıdır.
(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması şartıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler anabilim dalı başkanlığının önerisi
ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan
derslerden de seçilebilir.
(4) Öğretim elemanları, tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptıramazlar.
Tez danışmanı atanması
MADDE 24 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, ilgili anabilim dalı başkanlığı, her
öğrenci için, ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye teklif eder. Danışman atanması,
enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Danışman atanıncaya kadar öğrencinin danışmanlığını ilgili anabilim dalı başkanı yürütür. Dersler, danışman tarafından belirlenir ve her yarıyılın
ilk haftasında, ilgili anabilim dalı başkanlığı kanalıyla enstitü müdürlüğüne bildirilir.
Süre
MADDE 25 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, en fazla altı yarıyıldır. Altı yarıyıl sonunda kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayamayan
öğrenciler ilgili döneme ait öğrenci katkı payını ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek
için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer
haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.
Yüksek lisans diploması
MADDE 26 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesi dersini başarıyla tamamlayan
yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.
(2) Yüksek lisans diploması üzerinde; öğrencinin izlemiş olduğu ilgili anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.
YEDİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 27 – (1) Doktora programının amacı; öğrencilere bağımsız araştırma yapma,
bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yetenekleri kazandırmaktır. Doktora çalışmasının sonunda hazırlanacak tezin;
a) Bilime yenilik getirmesi,
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b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirilmesi,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi
gerekir.
(2) Doktora programı; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmi bir krediden az ve kırk krediden fazla olmamak şartıyla en az yedi adet ders, lisans derecesi ile kabul
edilen öğrenciler için kırk iki krediden az, altmış krediden fazla olmamak şartıyla en az on dört
adet ders, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Bir yarıyılda
on beş krediden fazla ders alınamaz. Seminer dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak
değerlendirilir.
(3) Doktora programında alınması zorunlu derslerin bir bölümünü toplam minimum
kredinin %50’sini aşmamak koşuluyla, diğer yükseköğretim kurumlarında veya hayat boyu
öğrenme programı-sokrates gibi programlar kapsamında işbirliği yapılan yurt dışındaki üniversitelerde verilmekte olan derslerden de seçilebilmesine, danışman ve anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu karar verir. Ancak bununla ilgili önerilerin, derslerin alınacağı ilgili enstitünün kayıt dönemine uyulacak şekilde yapılması esastır. Öğrenci,
tez çalışmasının bir bölümünü de yine söz konusu üniversitelerde yürütebilir. Öğrencinin burada almış ve başarmış olduğu dersleri, kredisi yükümlülüğünden sayılır ve burada geçen süre
de eğitim-öğretim süresine dâhil edilir.
(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(5) Doktora programları, yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de
düzenlenebilir. Bu programları uygulama esasları, Senatonun teklifi ve öğretim üyesi ve araştırıcı yetiştirme kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.
Süre
MADDE 28 – (1) Doktora programını tamamlama süresi, yüksek lisans derecesi ile
kabul edilenler için on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on dört yarıyıldır. Öğrenci tez önerisinin kabulünden itibaren en az dört yarıyıl tamamlanmadan önce tez sınavına
giremez.
(2) Kredili derslerden ve seminerden başarısız olan öğrenciler bu derslerden ve seminerden başarılı oluncaya kadar aynı derslere ve seminere kayıt yaptırabilirler. Seminerden iki
defa başarısız olan öğrencinin seminer konusu değiştirilir.
(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtildiği üzere on iki yarıyıl sonuna lisans
derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için on dört yarıyıl sonuna, kadar tamamlayamadığı
için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve
enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her defasında en az altı ay
olmak üzere ek süre verilebilir.
Tez danışmanı atanması
MADDE 29 – (1) Anabilim dalı akademik kurulu; her öğrenci için, öğrencinin bilimsel
faaliyetlerini, çalışmak istediği alanı ve danışman tercihini de dikkate alarak, tez danışmanını
enstitüye önerir. Danışman önerisi, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Danışman
en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır. Dersler danışmanın önerisi ile öğrenci tarafından
seçilir ve her yarıyılın ilk haftasında ilgili anabilim dalı başkanlığı kanalıyla enstitü müdürlüğüne sunulur.
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(2) Tez danışmanı öğretim üyeleri arasından seçilir. Konunun niteliğine göre, gerekli
görüldüğü takdirde tez danışmanının olumlu görüşü alınarak, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile kurum içi veya başka yükseköğretim kurumundan
ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı tez önerisi savunmasından sonra ve öğretim
üyeleri arasından atanır.
(3) Danışman, enstitü yönetim kurulunca atandığı tarihten itibaren, her yarıyılda danışmanı olduğu öğrenciler için, enstitü yönetim kurulunca kabul edilen ve tez konuları başlığını
içeren uzmanlık alanı adlı bir ders açabilir. Öğrenciler açılan uzmanlık alan dersini almakla
yükümlüdürler. Uzmanlık alanı dersine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir ve enstitü
yönetim kurulunca uygulanır.
Yeterlik sınavı
MADDE 30 – (1) Yeterlik sınavının amacı; doktora öğrencisinin temel konular ve doktora çalışması ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik
sınavları yılda iki kez, yarıyıl sonu sınavlarından sonraki üç ay içerisinde yapılır.
(2) Kredilerini, seminerlerini tamamlayan ve enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği
diğer koşulları yerine getiren öğrenciler yeterlik sınavına girebilir. Yüksek lisans derecesi ile
doktora programına kabul edilen her öğrencinin en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar, lisans
derecesi ile doktora programına kabul edilen her öğrencinin en geç yedinci yarıyılın sonuna
kadar yeterlik sınavına girmesi gerekir.
(3) Yeterlik sınavları; ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi
tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak
ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir. Ancak, oluşturulan tüm jüriler enstitü yönetim kurulunca onaylandıktan sonra kesinlik kazanır.
(4) Doktora yeterlik sınavı; yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora
yeterlik komitesi; sınav jüri önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir.
Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye sınav dokümanları ile birlikte tutanakla bildirilir. Olumsuz oy kullanan üye ya da üyelerin
gerekçeleri tutanağa eklenir.
(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.
Azami süre içinde yeterlilik sınavını başarıyla tamamlayamayan öğrenciler, ilgili döneme ait
öğrenci katkı payını ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu
durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.
(6) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen ve en az yedi adet ders ve yirmi
bir krediyi başarıyla tamamlayan bir öğrenci; tezli yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek
lisans programına geçiş başvuruları; en geç dördüncü yarıyılın başında olmak koşuluyla yarıyıl
başlarında anabilim dalı başkanlığına yapılır. Yüksek lisans programına geçiş, anabilim dalı
başkanlığının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Yüksek lisans programına geçiş yapan öğrencinin, tez çalışmasına kayıt yaptırarak bu programı yüksek lisans için
tanınan azami sürede tamamlaması gerekir.
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Tez izleme komitesi
MADDE 31 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili anabilim dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur.
(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve anabilim dalı dışından çalışma konusu yakın olan birer
üye yer alır. Özellikle disiplinler arası nitelikteki tez çalışmalarında, ilgili disiplinin öğretim
üyelerine yer verilir. Eğer varsa, ikinci tez danışmanı da komite toplantılarına katılabilir.
(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
Tez önerisi savunması
MADDE 32 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı
ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde, dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunur. Öğrenci yeterlik
sınavından sonra en geç beşinci ayın bitiminde tez önerisini tez izleme komitesi başkanına iletilmek üzere, yazılı olarak bir dilekçe ekinde ilgili anabilim dalı başkanlığına sunar. Tez izleme
komitesi başkanı da tez önerisi savunma tarihini diğer komite üyeleriyle birlikte kararlaştırarak
anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye bildirir. Tez izleme komitesi başkanının, tez önerisini ve savunma tarihini sözlü savunmadan en az on beş gün önce anabilim dalı başkanlığı
kanalı ile öğrenciye, diğer komite üyelerine ve enstitüye yazılı olarak bildirmesi gerekir.
(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Olumsuz oy kullanan üyenin, gerekçelerini de bildirmesi gerekir. Bu karar,
anabilim dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç işgünü içinde ilgili enstitüye
gerekçeyi de içeren tutanakla birlikte bildirilir.
(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Danışman değişikliği anabilim dalı kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile
gerçekleştirilir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci, üç ay içinde; danışman ve tez konusunu değiştiren
bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Bu durumda geçen süre, azami süreden sayılır.
(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Toplantı; Ocak-Haziran
dönemi için Mayıs ayından, Temmuz-Aralık dönemi için ise Kasım ayından önce yapılmaz.
Tez izleme komitesi başkanı anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile toplantı tarihini öğrenciye,
diğer komite üyelerine ve enstitüye yazılı olarak bildirir. Öğrenci, sınav tarihinden en az bir ay
önce, anabilim dalı başkanlığı kayıtlarından geçirerek, dönem raporunu tez izleme komitesi
başkanına sunar. Tez izleme komitesi başkanı da raporu beş işgünü içinde anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla komite üyelerine iletir. Öğrencinin hazırlamış olduğu ilgili döneme ilişkin
raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışmanın
planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan
öğrencinin tez konusu değiştirilir.
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Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 33 – (1) Doktora programındaki bir öğrencinin, elde ettiği sonuçları ilgili
enstitü kurulu tarafından kabul edilen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazması ve tezini
jüri önünde sözlü olarak savunması gerekir.
(2) Doktora tez jürisi, öğrencinin tezini teslim ettiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri,
üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Jüri belirlenirken biri başka
yükseköğretim kurumu öğretim üyesi olmak üzere iki yedek üye de seçilir.
(3) Öğrenci tezini hazırladıktan sonra, öğrenci ve danışmanı tezin tamamlandığına dair
dilekçelerini sınav tarihinden en az otuz gün öncesinde kayıttan geçirerek ilgili anabilim dalı
başkanlığına teslim ederler. Anabilim dalı başkanlığı, başvuru belgelerini, bir üst yazıyla enstitü
müdürlüğüne iletir. Öğrenci bu aşamada, tezin jüri üye sayısının bir fazlası kadar kopyasını
hazırlayarak enstitüye teslim eder. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren, en geç bir ay içinde ve önceden belirlenip ilan edilen bir tarihte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav 45 ila 90 dakika sürer ve dinleyicilere açık olarak yapılır. Ancak sınavda sadece jüri üyeleri soru sorabilirler.
(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar ilgili anabilim dalı başkanlığınca
tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye bir tutanakla bildirilir. Ret, düzeltme ve salt çoğunlukla kabul durumlarında olumsuz oy kullanan üye ya da üyelerin gerekçelerini ilgili tutanağa eklemesi gerekir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci; takip eden dönem başında
da tez çalışmasına kayıt yaptırmak koşulu ile en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı
jüri önünde savunur. Tezi reddedilen veya azami sürenin sonunda tezini teslim etmeyen öğrencinin tez konusu veya danışmanı ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla değiştirilerek, ilgili döneme ait öğrenci katkı payını ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam
eder.
Doktora diploması
MADDE 34 – (1) Tez sınavında başarılı olan doktora öğrencisinin, diğer şartları da
sağlaması şartıyla, doktora tezinin ciltlenmiş en az on iki kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden
itibaren bir ay içinde, tez yazım kılavuzunda belirtilen şekilde kurallara uygun olarak hazırladıktan sonra danışmanın uygun yazısıyla ilgili enstitüye teslim etmesi gerekir. Bir ay içinde
tezini ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci, doktora diploması almaya hak kazanır. Bir ay içerisinde tezini yazım kurallarına uygun olarak teslim etmeyen öğrenci, süre bitmeden önce, geçerli mazeretini gerekçeli olarak belirten bir dilekçeyle
anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile enstitü müdürlüğüne başvurarak, en çok bir ay ek süre
talep edebilir. Mazereti enstitü yönetim kurulunca uygun bulunanlara tez teslimi için bir ay ek
süre verilebilir. Bu süre sonunda da tezini teslim etmeyen öğrencinin mezuniyet işlemleri yapılmaz.
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(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki
programın onaylanmış adı bulunur.
(3) İki veya daha fazla yükseköğretim kurumları arasında yürütülen ortak doktora programlarından mezun olan öğrencilere ortak diploma verilir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 35 – (1) Sanatta yeterlik çalışması; özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve beceriye sahip olmayı amaçlayan
bir lisansüstü eğitim programıdır. Hangi dallarda sanatta yeterlik programı açılabileceği Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.
(2) Sanatta yeterlik programı yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için,
toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders ve uygulamalar ile tez
veya sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmalardan oluşur. Sanatta yeterlik programı
derslerini tamamlama süresi bu öğrenciler için en çok dört yarıyıldır.
(3) Sanatta yeterlik programı, lisans derecesi için kabul edilen öğrenciler için, toplam
kırk iki krediden az, altmış krediden fazla olmamak koşuluyla en az on dört adet ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmalardan oluşur. Tez çalışması kredisizdir. Bu öğrenciler için sanatta yeterlik programı derslerini tamamlama süresi
en çok altı yarıyıldır.
(4) Bir yarıyılda alınan derslerin kredi saat toplamı on beşi geçemez.
(5) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.
(6) Lisans dersleri ders yüküne ve sanatta yeterlik çalışması kredisine sayılmaz.
Süre
MADDE 36 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, yüksek lisans derecesi
ile kabul edilenler için on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on dört yarıyıldır.
(2) Kredili derslerden ve seminerden başarısız olan öğrenciler bu derslerden ve seminerden başarılı oluncaya kadar aynı derslere ve seminere kayıt yaptırabilirler. Seminerden iki
defa başarısız olan öğrencinin seminer konusu değiştirilir.
(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez veya sergi veya
proje çalışmasını birinci fıkrada belirtilen sürede tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir
öğrenciye ilgili enstitü ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile
tezini, sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için her defasında en az altı ay olmak
üzere ek süre verilebilir.
Danışman atanması
MADDE 37 – (1) Danışman; en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar, öğretim üyeleri arasından, öğrencinin de görüşü alınarak, ilgili enstitü ana sanat dalı kurulu kararı ile önerilir ve
enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Gerekli hallerde anabilim dalı kurulunun gerekçeli önerisi alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değiştirilebilir. Konunun niteliğine
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göre, gerekli görüldüğü takdirde tez danışmanının olumlu görüşü alınarak, ana sanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile kurum içi veya başka yükseköğretim
kurumundan, en az doktora derecesine sahip veya nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim görevlileri arasından ikinci tez danışmanı atanabilir. Bu durumda, öğrencinin çalışmalarını izleme ve derslerini belirlemeyi birinci danışman yürütür.
(2) Danışman, enstitü yönetim kurulunca atandığı tarihten itibaren, her yarıyılda danışmanı olduğu öğrenciler için, enstitü yönetim kurulunca kabul edilen ve tez konuları başlığını
içeren uzmanlık alanı adlı bir ders açabilir. Öğrenciler açılan uzmanlık alan dersini almakla
yükümlüdürler. Uzmanlık alanı dersine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir ve enstitü
yönetim kurulunca uygulanır.
Yeterlik sınavı
MADDE 38 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve sanatta yeterlik
çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik
sınavları, akademik takvimde belirlenen dönemlerde olmak üzere yılda iki kez yapılır.
(2) Öğrenciler yeterlik sınavına, enstitü yönetim kurulunun belirlediği tarihlerde girerler.
Ancak, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrencinin, en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar
yeterlik sınavına girmesi gerekir. Lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin ise, en geç yedinci yarıyıl sonuna kadar yeterlik sınavına girmeleri gerekir.
(3) Yeterlik sınavları, enstitü ana sanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik sanatta yeterlik komitesi tarafından düzenlenir
ve yürütülür. Komite; farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek
amacıyla sınav jürileri kurabilir. Ancak, oluşturulan tüm jüriler enstitü yönetim kurulunca onaylandıktan sonra kesinlik kazanır.
(4) Yeterlik sınavı; uygulama ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Sanatta yeterlik
komitesi; sınav jüri önerilerini ve öğrencinin uygulama ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu
değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü ana sanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye
tutanakla bildirilir. Olumsuz oy kullanan üye ya da üyelerin gerekçeleri tutanağa eklenir.
(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.
Azami süre içinde yeterlilik sınavını başarıyla tamamlayamayan öğrenciler, ilgili döneme ait
katkı payını ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda,
ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.
(6) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi ders ve yirmi bir kredisini başarıyla
tamamlayan bir öğrenci, genel not ortalamasının da seksen ve daha fazla olması durumunda,
tezli yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçiş başvuruları, en geç
dördüncü yarıyılın başında olmak koşulu ile yarıyıl başlarında ana sanat dalı başkanlığına yapılır. Yüksek lisans programına geçiş ana sanat dalının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu
kararı ile kesinleşir. Yüksek lisans programına geçiş yapan öğrencinin, bu programı yüksek lisans için belirtilen sürede tamamlaması gerekir.
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Sanatta yeterlik izleme komitesi
MADDE 39 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için ilgili enstitü ana sanat
dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde sanatta yeterlik izleme komitesi oluşturulur.
(2) Sanatta yeterlik izleme komitesi üç öğretim üyesinden veya nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim görevlilerinden oluşur. Komitede danışmandan başka, ilgili enstitü
anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci sanatta yeterlik danışmanının olması
durumunda, ikinci sanatta yeterlik danışmanı, dilerse komite toplantılarına katılabilir.
(3) Sanatta yeterlik izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü
ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
Sanatta yeterlik önerisi savunması
MADDE 40 – (1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci; en geç altı ay içinde,
yapacağı çalışmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan sanatta yeterlik önerisini,
sanatta yeterlik izleme komitesi önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunur. Sanatta
yeterlik izleme komitesi başkanı, sanatta yeterlik önerisini sözlü savunmadan en az on beş gün
önce ana sanat dalı başkanlığı, enstitü ve komite üyelerine dağıtır.
(2) Sanatta yeterlik izleme komitesi, öğrencinin sunduğu sanatta yeterlik önerisinin kabul veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Olumsuz oy kullanan üye, gerekçelerini
de bildirmek durumundadır. Bu karar, enstitü ana sanat dalı başkanlığınca sanatta yeterlik önerisini izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye gerekçeyi de içeren tutanakla bildirilir.
(3) Sanatta yeterlik önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve sanatta yeterlik
konusu seçme hakkına sahiptir. Danışman değişikliği anabilim dalı kurulu önerisi ve enstitü
yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilir. Böyle bir durumda yeni bir sanatta yeterlik izleme
komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde,
danışman ve sanatta yeterlik konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar sanatta
yeterlik önerisi savunmasına alınır. Sanatta yeterlik önerisi bu savunmada da reddedilen öğrenci, ilgili döneme ait öğrenci katkı payını ödemek koşulu ile kaydını yenileyebilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.
(4) Sanatta yeterlik önerisi kabul edilen öğrenci için sanatta yeterlik izleme komitesi,
Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır.
Sanatta yeterlik izleme komitesi başkanı toplantı tarihinden en az bir ay önce öğrenciden aldığı
raporu komite üyelerine yazılı olarak iletir. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti
ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin sanatta yeterlik çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki
kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin sanatta yeterlilik çalışmasının
ve/veya tezinin konusu değiştirilir. Bu durumda geçen süre, azami süreden sayılır.
Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 41 – (1) Tez hazırlayan bir öğrencinin, elde ettiği sonuçları, sergi veya proje
hazırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni ilgili enstitü kurulu
tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazması ve tezini, sergisini veya projesini jüri önünde sözlü olarak savunması gerekir.
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(2) Jüri, ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile
atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim
üyeleri veya nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim görevlileri arasından olmak üzere
beş kişiden oluşur. Jüri kurulurken, biri başka yükseköğretim kurumu üyesi olmak üzere iki
yedek üye de belirlenir.
(3) Sanatta yeterlik izleme komitesi başkanı, öğrencinin sanatta yeterlik çalışmasını veya
tezini anabilim dalı başkanlığı kanalıyla enstitü müdürlüğüne sunar. Enstitü tarafından kendilerine sanatta yeterlik çalışması veya tezi teslim edilen jüri üyeleri, söz konusu sanatta yeterlik
çalışmasının ve/veya tezinin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde
toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının ve/veya tezinin sunulması
ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Süre 45-90 dakikadır. Sınav dinleyicilere açık
olarak yapılır.
(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, sanatta yeterlik
çalışması ve/veya tezi hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararını gerekçeli
olarak verir. Bu karar, enstitü ana sanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili
enstitüye tutanakla bildirilir. Ret, düzeltme ve salt çoğunlukla kabul durumlarında olumsuz oy
kullanan üye ya da üyelerin gerekçelerini ilgili tutanağa eklemeleri gerekir. Sanatta yeterlilik
çalışması reddedilen öğrencinin tez konusu ve danışmanı anabilim dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu kararıyla değiştirilerek, ilgili döneme ait öğrenci katkı payını ödemek
koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüsü devam eder.
Sanatta yeterlik diploması
MADDE 42 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları
da sağlamak kaydıyla sanat dalının ismini belirten bir diploma verilir. Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü ana sanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 43 – (1) Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Üniversitelerarası Kurul
tarafından çıkarılan 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü
Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği ile Yükseköğretim
Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve ilgili enstitülerin yönetim kurullarının kararları
uygulanır.
Yürürlükten kaldıran yönetmelik
MADDE 44 – (1) 3/8/2009 tarihli ve 27308 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Siirt
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Siirt Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Siirt Üniversitesinden:
SİİRT ÜNİVERSİTESİ SİİRT MESLEK YÜKSEKOKULU UYGULAMALI
İNGİLİZCE VE ÇEVİRMENLİK BÖLÜMÜ ZORUNLU YABANCI DİL
(İNGİLİZCE) HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Siirt Üniversitesi bünyesindeki Meslek Yüksekokulu
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik programı zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı eğitim-öğretim
ve sınav esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
(2) Bu Yönetmelik; Siirt Üniversitesi bünyesindeki Meslek Yüksekokulu Uygulamalı
İngilizce ve Çevirmenlik programı zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı eğitim-öğretim ve sınav
esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bölüm: Siirt Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Bölümünü,
b) Meslek Yüksekokulu: Siirt Üniversitesi Meslek Yüksekokulunu,
c) Senato: Üniversite Senatosunu,
ç) Üniversite: Siirt Üniversitesini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık Eğitim-Öğretimi ve Sınavlarla İlgili Esaslar
Akademik takvim
MADDE 4 – (1) Hazırlık sınıfları için öngörülen akademik takvim Bölüm Başkanlığınca hazırlanarak, her yılın en geç temmuz ayı sonuna kadar Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
tarafından Senatonun onayına sunulur.
Yabancı dil muafiyet ve seviye belirleme sınavı
MADDE 5 – (1) Eğitim-öğretim yılının başında, hazırlık sınıfı eğitimine tabi öğrenci
için akademik takvimde belirtilen tarihte yabancı dil muafiyet ve seviye belirleme sınavı yapılır.
Hazırlık sınıfında geçen süre
MADDE 6 – (1) Öğrencinin hazırlık sınıfında geçirdiği öğrenim süresi, kayıtlı olduğu
ön lisans programı için 2547 sayılı Kanunun ve ilgili mevzuatta öngörülen sürelerin dışındadır.
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Kayıt yenileme
MADDE 7 – (1) Her dönem akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde kayıtların
yenilenmesi ve kayıt hakkı kazanılan ön lisans programı için belirlenen katkı paylarının ödenmesi zorunludur.
Hazırlık sınıflarında öğretim ve esasları
MADDE 8 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıflarında öğretim süresi iki yarıyıldır. Her yarıyılın süresi on altı haftadır. Bir yarıyılda alınacak dersler üç yüz elli saatten az olamaz. Hazırlık
sınıflarındaki başarı durumu, bahar yarıyılı sonunda yapılacak yılsonu sınavı ile belirlenir.
Dersler ve ders materyalleri
MADDE 9 – (1) Hazırlık sınıflarında verilecek dersler, bölüm başkanı tarafından oluşturulan ders hazırlama ve materyal geliştirme komisyonu tarafından saptanır ve her öğretim
yılı başlangıcından önce Bölüm Başkanlığınca Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne sunulur.
(2) Komisyon tarafından belirlenen, Bölüm Başkanlığınca önerilen ders materyalleri
öğrencinin kendisi tarafından temin edilir.
Değerlendirme
MADDE 10 – (1) Hazırlık sınıflarında sınav soruları, bölüm başkanı tarafından belirlenen bir sınav komisyonu tarafından kurlara uygun seviyelerde hazırlanır. Bu sınav komisyonu,
ayrıca bir soru bankası oluşturulmasından da sorumludur. İki yarıyıl boyunca tüm dersler için
her ünite bitiminde bir mini sınav ve/veya proje her yarıyılda en az ikişer ara sınavı uygulanır.
(2) Öğretim yılı sonunda hazırlık sınıflarında okutulan dersleri kapsayan ve yeterlik
özelliği taşıyan tek bir yılsonu sınavı yapılır.
Sınav notlarının ilanı
MADDE 11 – (1) Tüm sınav notları, Bölüm Başkanlığınca ilan edilir. Ayrıca yılsonu
genel başarı not listelerinin birer nüshası ilgili meslek yüksekokulu müdürlüğüne gönderilir.
Sınav notlarına itiraz
MADDE 12 – (1) Sınav sonuçlarına ve genel başarı notuna itiraz halinde ilgili notların
ilanından itibaren bir hafta içinde Bölüm Başkanlığına yazılı itirazda bulunabilir. İlgili öğretim
elemanı dersin genel başarı notuna katkısı bulunan bütün çalışmaları tekrar inceleyerek, itirazı
en geç bir hafta içinde değerlendirir ve sonucu Bölüm Başkanlığına yazılı olarak bildirir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Zorunlu Hazırlık Sınıfı
Yabancı dil muafiyet ve seviye belirleme sınavı
MADDE 13 – (1) Zorunlu hazırlık eğitimi görecek olan öğrencilerden yabancı dil muafiyet ve seviye belirleme sınavından 70, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurulca bu sınava eşdeğer kabul edilen bir sınavdan en
az 80 veya eşdeğer bir puan alan öğrenci, hazırlık sınıfındaki yabancı dil eğitim ve öğretiminden
muaf sayılır ve doğrudan birinci sınıfa kayıt yaptırır.
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Hazırlık sınıfında kurlar
MADDE 14 – (1) Zorunlu hazırlık eğitimi alan öğrenci yabancı dil muafiyet ve seviye
belirleme sınavında aldığı puana göre [0-39 (C kuru ), 40-54 (B kuru), 55-69 (A kuru)] kurlara
ayrılır. Bu sınava katılmayan öğrenci (C) kuruna alınır.
(2) Güz yarıyılı sonunda mini sınavlar, proje notları ve ara sınav notlarının ortalaması
80 ve üzeri olan öğrencinin bir üst kura geçmesi konusunda fiziki yeterlilik hususları dikkate
alınarak Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunca gerekli karar verilir.
Dersler
MADDE 15 – (1) Zorunlu hazırlık sınıfı eğitimi, aşağıdaki bilgi ve becerileri kazandıracak içerikte düzenlenir:
a) Ana Kurs (Maincourse): İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı ve telaffuzu ile dinleme,
konuşma, yazma ve okuma becerilerini iletişimsel bir yaklaşımla geliştirmeyi amaçlar.
b) Bireysel Öğretim (Individualized Teaching): Dil laboratuvarı ortamında öğretim elemanı eşliğinde dil öğrenme konusunda karşılaşılan sorunları bireysel olarak çözmeyi amaçlar.
Genel başarı notunun hesaplanması ve sınıf geçme
MADDE 16 – (1) Hazırlık eğitiminde genel başarı notu; mini sınavları/proje notları
ortalamasının %20’si, ara sınav notları ortalamasının %30’u ve en az 70/100 olmak kaydıyla
yılsonu sınav notunun %50’si toplanarak hesaplanır.
(2) Bu hesaplamaya göre, genel başarı notu en az 70/100 olan öğrenci hazırlık sınıfını
başarmış sayılır ve takip eden yıl okuduğu programın 1 inci yılına başlar.
(3) Bu sınav sonuçlarına göre, hazırlık sınıfında başarı sağlanamaz ise bir sonraki
eğitim-öğretim yılı başında yabancı dil muafiyet ve seviye belirleme sınavına girilebilir. Bu
sınavda başarısız olunduğu takdirde herhangi bir ayrıcalığa tabi olmaksızın hazırlık sınıfı tekrarlanır.
Devam-devamsızlık
MADDE 17 – (1) Hazırlık sınıfında yılsonu sınavına girme hakkını elde edebilmek
için, derslere % 85 devam zorunluluğu vardır. Devamsızlık süresini aşan öğrenci, yılsonu ve
takip eden eğitim-öğretim yılı başında yapılacak yabancı dil muafiyet ve seviye belirleme sınavına alınmaz ve sınıf tekrarı yapar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 5/6/2012 tarihli ve
28314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Siirt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik 2012-2013 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Siirt Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Siirt Üniversitesinden:
SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama
ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Siirt Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (SÜSEM): Siirt Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Siirt Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Siirt Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Siirt Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı
tüm alanlardaki akademik programlar dışında bankacılık, sigortacılık, borsa, işletme yönetimi,
kamu yönetimi, yerel yönetimler, pazarlama ve satış teknikleri, dış ticaret ve gümrükleme, uygulamalı girişimcilik, uluslararası işletmecilik, insan kaynakları yönetimi, halkla ilişkiler, sağlık, mühendislik ve benzeri tüm alanlarda Üniversitenin öğrencilerine ve personeline, kişilere,
kamu kuruluşları ve özel sektör işletmelerine, yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlara ihtiyaç
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duydukları ve bizzat talep ettikleri alanlarda eğitim programları, kurslar, seminerler, çalıştaylar
ve konferanslar düzenlemek, kat hizmetleri, ön büro, servis ara elamanı, danışmanlık hizmetleri
sunmak ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları; mesleki eğitim programları,
hizmet içi eğitim programları, bilgisayar-bilişim programları, dil eğitimi programları, sağlık
eğitimi programları gibi programlar ile bu konularda kurslar, seminerler, çalıştaylar, konferanslar ve fuarlar düzenlemek,
b) Sosyal, ekonomik, kültürel faaliyetler ve gelişimi kapsamında güncel önceliği olan
alanlara meslek elemanı kazandırmak; meslekle ilgili bilgi ve beceri düzeyini yükseltmek, yeni
mesleki beceriler edinmek ve kişisel gelişim ihtiyacını karşılamak isteyen toplumun her kesiminden bireylere bu konularda hizmet sunmak ya da çalışanlarını ve/veya üyelerini bu eğitimlerden yararlandırmak isteyen kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve uluslararası kuruluşlara ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık hizmeti vermek,
c) Halka açık dersler vermek, bu derslerin nasıl yürütüleceğini belirlemek ve bu konuda
yürütülecek hizmetleri düzenlemek,
ç) Üniversitenin imkânlarından yararlanılarak yapılacak faaliyetlerin koordinasyonunu
sağlamak, tanıtımını yapmak,
d) Yayın yapmak ve yaptırmak, gerektiğinde kitaplık ve arşiv oluşturmak,
e) Kurs, konferans, seminer ve diğer eğitim programları sonunda katılımcılara sertifika,
katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgeler vermek,
f) Üniversite dışı kurum ve kişilerle ortak projeler hazırlamak, uygulamak ve/veya uygulatmak,
g) Sürekli eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve müdür yardımcıları
MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitedeki öğretim üyeleri arasından
üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.
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(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezi oluşturan birimlerde görevli öğretim elemanları arasından iki yardımcı seçer. Müdür gerektiğinde yardımcılarını değiştirebilir. Müdür yardımcıları, Müdürün verdiği görevleri yapar. Müdür, bulunmadığı
durumlarda, yardımcılarından birini vekil tayin eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür
yardımcılarının görevi de sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Merkez Yönetim ve Danışma Kurullarına başkanlık etmek,
b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak,
c) Çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca
karara bağlanan çalışma programını yürütmek,
ç) Yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,
d) Merkezin amaçları doğrultusunda, faaliyet alanları ile ilgili olarak taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak, sözleşme ve benzeri işlemleri yapmak,
e) Üniversite bünyesindeki fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları,
uygulama ve araştırma merkezleri ile Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan programlar ve
etkinliklerle ilgili koordinasyonu sağlamak,
f) Eğitim ve sosyal etkinlik programlarının başarılı olması ve amacına uygun olarak
gerçekleşmesi konularında gerekli önlemleri almak,
g) Merkezin akademik, idari, mali ve teknik yönden işleyişini sağlamak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve yardımcıları ile Üniversitenin fakülte ve
yüksekokullarının önereceği birer öğretim üyesi arasından Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak üzere toplam
yedi kişiden oluşur.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden
görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere
aynı usulle yenileri görevlendirilir.
(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır ve Müdür tarafından hazırlanan
gündemi görüşerek karar alır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunlgu ile toplanır ve
kararlar oy çokluğu ile alınır.
(4) Üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin
üyeliği, Senatonun kararı ile sona erer.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Teklif edilen eğitim programlarının ve faaliyetlerin düzenlenmesine karar vermek,
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve inceleyip onaylamak,
c) Merkezin yıllık çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,
ç) Uygulama ve araştırma projeleri, kurs ve benzeri eğitim önerilerini, bilimsel çalışma
kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek,
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d) Sürekli eğitim programları ile bu programlar sonunda verilecek katılım belgeleri ve
sertifikalara ilişkin esasları belirlemek,
e) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektöre sunmak,
f) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim
elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak,
g) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün
onayına sunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında her fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurullarının önereceği ve Rektörün onaylayacağı birer
öğretim elemanı ile Müdür ve müdür yardımcılarından oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevi sona eren üye yeniden seçilebilir. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı
üzerine yılda en az bir defa toplanır. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine,
kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenisi görevlendirilir.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin genel strateji ve politikalarını oluşturmak,
b) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla iş birliğinin
geliştirilmesini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmak,
c) Temsil ettikleri birimlerin Merkezle ilgili faaliyetlerini yılsonunda rapor halinde Yönetim Kuruluna bildirmek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi
uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Siirt Üniversitesi Rektörü yürütür.
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GENELGE
Başbakanlıktan:
Konu : Suriyeli Sığınmacılara Yardım Kampanyası
GENELGE
2012/24
Suriye’deki olaylar sebebiyle yurtlarını terk ederek komşu ülkelere sığınmaya çalışan
yüzbinlerce insan, can güvenliği, açlık, susuzluk, barınma ve salgın hastalık sorunları ile karşı
karşıya bulunmaktadır.
Bir insanlık borcu olarak, muhtaç ve mağdur durumda bulunan dost ve kardeş Suriye
halkına insani yardım için vakit kaybetmeden ve süratle harekete geçme ihtiyacı ortaya çıkmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti, yardımlaşma ve dayanışma duygusuyla, halkımızın da beklentileri doğrultusunda; muhtaç ve mağdur durumda bulunan Suriyeli sığınmacılara yardım için
her türlü desteği sağlayacaktır.
Bu amaçla, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda; insani yardım kuruluşları, vakıflar, dernekler, meslek kuruluşları, medya kuruluşları
ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla bir yardım kampanyası başlatılmıştır.
Başlatılan bu yardım kampanyasında;
1. Valiliklerimiz, belediyelerimiz ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızca toplanan
yardımlar ekte belirtilen hesap numaralarına aktarılacaktır.
2. Gerçek ve tüzel kişiler bu hesaplara doğrudan bağış yapabileceklerdir.
3. Sivil toplum kuruluşlarımızdan istekli olanlar, topladıkları yardımı bölgeye ulaştırmak üzere bu hesaplara aktarabileceklerdir.
4. Tüm yardım toplama faaliyetleri, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümleri
çerçevesinde yapılacaktır.
Halkımızın, ulusal ve yerel basınımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, kamu kurum ve
kuruluşları ile her düzeydeki kamu görevlilerinin, meslek odalarının ve birliklerin, bir insanlık
görevi olan bu yardım kampanyasına gönüllü olarak her türlü desteği vereceklerine inancımız
tamdır.
Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
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EK

SURİYELİ SIĞINMACILARA YARDIM KAMPANYASI
BANKA HESAP NUMARALARI

T.C.ZİRAAT BANKASI AŞAĞIAYRANCI ŞUBESİ

TL-Hesap No (IBAN)

: TR920001000820555555555037

ABD Doları Hesap No (IBAN)

: TR650001000820555555555038

EURO Hesap No (IBAN)

: TR380001000820555555555039

Banka Swift Kod No

: TCZBTR2A

T.VAKIFLAR BANKASI A.O. FİNANSMARKET ŞUBESİ

TL-Hesap No (IBAN)

: TR790001500158007299814612

ABD Doları Hesap No (IBAN)

: TR480001500158048013341736

EURO Hesap No (IBAN)

: TR260001500158048013341744

Banka Swift Kod No

: TVBATR2AXXX

T.HALK BANKASI BAKANLIKLAR ŞUBESİ

TL-Hesap No (IBAN)

: TR890001200940800005000016

ABD Doları Hesap No (IBAN)

: TR690001200940800058000109

EURO Hesap No (IBAN)

: TR420001200940800058000110

Banka Swift Kod No

: TRHBTR2A
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TEBLİĞ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI
Karar No
İşyeri

: 2012/80
: Aksa Akrilik Kimya San. A.Ş.
Miralay Şefik Bey Sk. Akhan No: 19
Gümüşsuyu/İSTANBUL (merkez)
Tespiti İsteyen : Liman-İş Sendikası
İnceleme
: Aksa Akrilik Kimya San. A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; merkez işyeri Miralay Şefik Bey Sk. Akhan No: 19 Gümüşsüyü/İSTANBUL adresinde
kurulu bulunan şirketin, Yalova Karamürsel Asfaltı 13. Km. Denizçalı Köyü Mevkii YALOVA
adresinde bulunan fabrika işyerinde, fabrikaya kara ve deniz yoluyla gelen hammadelerden
tekstil sanayiinde ve diğer sanayii kollarında ham ve yardımcı madde olarak kullanılan bilumum sentetik elyaf ve karbon elyaf üretimi istihsali, ihracatı ve satışı yapıldığı, işyerinin kıyısının bulunduğu Yalova Çiftlik Köy Denizçalı Topçu Çiftliği mevkiinde fabrikaya deniz yoluyla
gelen hammaddenin sadece işyeri depolarına boşaltılması amacıyla bir liman bulunduğu, üçüncü
şahıslara liman hizmeti verilmediği, ayrıca işyerinin aynı alanı içinde bulunan enerji biriminde
fabrikanın kendi ihtiyacını karşılamak amacıyla elektrik enerjisi üretildiği, üretilen elektriğin
satılmadığı bu nedenle, liman ve enerji biriminde yapılan işlerin asıl işe yardımcı nitelikte
olduğu ve yapılan işlerin İşkolları Tüzüğü'nün 06 sıra numaralı “Dokuma” işkolunda yer aldığı
tespit edilmiştir.
Karar: Aksa Akrilik Kimya San. A.Ş. ve bağlı işyerlerinde yürütülen işlerin niteliği
itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 06 sıra numaralı “Dokuma” 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.

—— • ——

KURUL KARARI
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:
ALKOLLÜ İÇKİ ÜRETİMİNDE KULLANILACAK AMBALAJ MATERYALİ
İLE İLGİLİ TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME
KURULU KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR KURUL KARARI
Karar No
: 7137
Karar Tarihi : 19/12/2012
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu;
A- 21/1/2012 tarihli ve 28180 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4/1/2012 tarihli ve
6683 sayılı Kurul Kararının A maddesinin 2 nci fıkrasının “Alkollü içkiler; bira hariç cam malzemeden yapılmış ambalaj ile iç piyasaya arz edilir.” hükmünde yer alan “bira” ibaresinden
sonra gelmek üzere “ve Açık Alkollü İçki Satış Belgesini haiz otel, motel ve tatil köylerinin
odalarındaki mini barlarda tüketime sunulacak 5 cl’lik alkollü içkiler” ibaresinin eklenmesini,
B- Aynı Kurul Kararının A maddesinin 3 üncü fıkrasının “Cam haricinde ambalaj ile
üretilen alkollü içkilerin (bira hariç) 1/7/2012 tarihinden itibaren üretimi yapılamaz,” hükmünde
yer alan “(bira hariç)” ibaresinin; “(bira ve Açık Alkollü İçki Satış Belgesini haiz otel, motel
ve tatil köylerinin odalarındaki mini barlarda tüketime sunulacak 5 cl’lik alkollü içkiler hariç)”
şeklinde değiştirilmesini,
C- Bu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasını,
Karar altına almıştır.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 58

Sayfa : 60

RESMÎ GAZETE

27 Aralık 2012 – Sayı : 28510

Kadıköy 2. Asliye Ceza Hakimliğinden:
Esas No
: 2009/724
Karar No
: 2011/350
Sanık
: K.H
Katılan
: ESİN ALGÜL, Yakup ve Güner kızı, 17/05/1981 İstanbul doğumlu,
Abdurrahman Nafiz Gürman Mah. Kınal Sokak No. 46/12 Güngören
İstanbul
Sanık
: HOSSEİN MOGHOL, Sadegh ve Meryem oğlu, 24.08.1987 Karaj
Keraj İran nüfusunda kayıtlı olup halen İran Keraj 6.Sokak No;86
adresinde oturur. Bekar, çocuksuz, cahil, markette tezgahtar, aylık
geliri 250 TL, sabıkasız, İran vatandaşı
Gözetim Tarihi
: 24.04.2009-26.04.2009( 2 gün)
Tutuklama Tarihi : 26/04/2009 (Kadıköy 5. Sulh Ceza Mahkemesi 2009/109 Sorgu
sayılı tevkif müzekkeresi)
Tahliye Tarihi
: 16/12/2009
Suç
: Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle
Hırsızlık
Suç Tarihi/Saati : 11/11/2008 Saat: 16.00
Suç Yeri
: Söğütlüçeşme Caddesi Altınbaş Kuyumculuk Kadıköy
Karar Tarihi
: 17.05.2011
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda:
HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
Sanıklar MORTAZA MOGHOL ve HOSSEIN MOGHOL'un fikir birliği içinde kuyumcu
dükkanında bulunan kasadaki şikayetçinin elindeki paraların arasındaki 800 Doları çaldıkları sabit
olduğundan, eylemlerine uyan TCK.nun 142/2-b ve 61 maddeleri gereğince suçun işleniş şekli
sanıkların kişilikleri ve çalınan eşyanın değeri göz önüne alınarak cezanın alt sınırdan tayini ile
taktiren 3'er yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına,
Sanıkların suçu ikrarları lehlerine indirim sebebi kabul edilerek sanıklara verilen cezada
TCK 62 maddesi gereğince 1/6 oranında indirim yapılarak sonuçta sanıkların 2'şer yıl 6'şar ay
hapis cezası ile cezalandırılmalarına,
Sanıkların TCK.nun 53/1-a-b-c-d-e maddesindeki haklarından 53/2 maddesi uyarınca
cezanın infazı tamamlanıncaya kadar 53/3 maddesi uyarınca kendi alt soyları üzerindeki velayet,
vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından ise koşullu salıverilen sanıklar hakkında söz konusu
yasaklamaların sona erdirilmesine,
Sanıkların tutuklulukta geçirdikleri sürenin TCK 63 maddesi gereğine everilen cezadan
mahsuplarına,
Emanetin 2009/1818 esasında ve 2009/69 esasında kayıtlı CD’lerinin dosyada delil olarak
saklanmasına,
Emanetin 2009/2263 esasında kayıtlı para ve dövizlerin sahte olmadıklarının tespiti
halinde sanıklara iadesine,
1.10 TL mahkeme masrafının sanıklardan eşit olarak tahsiline karar verilen ve yukarıda
açık kimliği yazılı olan HOSSEİN MOGHOL tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli
karar tebliğ edilememiştir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi
Gazete’de ilanen tebliğine,
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar
verilmiş olup, ilan olunur.
9763
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

KURULUŞUMUZ PARKINDA BULUNAN DE 22000, DE 24000, DE 33000 VE E 43000 TİPİ
LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE 3 KALEM (105 GRUP)
AKÜMÜLATÖR SATIN ALINACAKTIR
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2012/194848
1 - İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
b) Telefon ve Faks Numarası
: 0.312.309 05 15/4419-4149 0.312.311 53 05
c) Elektronik Posta Adresi
: malzeme@tcdd.gov.tr
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı
: 3 Kalem (105 Grup) Akümülatör
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 Alımı İhale Komisyonu
Başkanlığına 29/01/2013 Salı 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 dahil 100,-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.
10294/1-1

—— • ——
LOKOMOTİF MAKİNİST KABİNİ SATIN ALINACAKTIR
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt Numarası
: 2012/195400
1 - İdarenin
a) Adresi
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKİŞEHİR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72
2 - İhale konusu işin niteliği,
türü ve miktarı
: 15 adet DE 24000 tipi lokomotif makinist kabini, teknik
şartnameye göre imal ettirilmek suretiyle satın
alınacaktır.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 17/01/2013 - Saat 14:45
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına
17/01/2013 günü saat 14:45’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
10304/1-1
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MALZEME TEMİNİ VE SİSTEM KURULMASI İŞİ
AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR
Elektrik Üretim A.Ş. Antalya ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğünden:
İşletme Müdürlüğümüze bağlı, Manavgat HES Verilerinin TEİAŞ Milli Yük Tevzi
SCADA/EMS Sistemine İletilmesi İçin Malzeme Temini ve Sistemin Kurulması işi açık ihale
usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2012/196264
1 - İdarenin
a) Adı
: EÜAŞ Antalya ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü
b) Adresi
: P.K.: 375 Kepezaltı Mevkii Kepez/ANTALYA
c) Telefon numarası
: 0 242 221 14 00
d) Faks numarası
: 0 242 221 53 47
d) Elektronik posta adresi
: kepezhes@euas.gov.tr
İŞİN ADI-MİKTARI
S. No
Malzeme Adı
Birim Miktar
Manavgat HES
2 - İhale konusu işin adı,
Verilerinin TEİAŞ Milli
niteliği, türü ve miktarı
Yük Tevzi SCADA/EMS
1
Adet
1
Sistemine İletilmesi İçin
Malzeme Temini ve
Sistemin Kurulması işi
3 - İhale konusu işin
a) Teslim yeri/işin yapılacağı yer : EÜAŞ Antalya ve Yöresi HES İşletme
Müdürlüğü’ne bağlı Manavgat HES İşletme
Ambarları
b) Teslim tarihi/işin süresi
: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 90 takvim
günü içerisinde malzeme teslimi ve sistemin
kurulması işi tamamlanmış olacaktır.
4 - İhalenin
a) Ait olduğu Mevzuat
: Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734
Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. Maddesinin (g)
Bendi Kapsamında Yapacağı Mal Ve Hizmet
Alımları Hakkındaki Yönetmeliğin 22. maddesinin
(a) bendi kapsamındadır.
b) Usulü
: Açık ihale usulü
a) Yapılacağı/açılacağı yer
: EÜAŞ Antalya ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü
Kepez/ANTALYA
b) Yapılacağı/açılış tarihi ve saati : 07.01.2013, Saat 14.00
5 - İhale dokümanı EÜAŞ Elektrik Üretim Anonim Şirketi Antalya ve Yöresi HES
İşletme Müdürlüğü P.K.: 375 Kepezaltı Mevkii Kepez/ANTALYA adresinde görülebilir ve 50- TL
karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
6 - Teklifler 07.01.2013, saat 14.00’e kadar EÜAŞ Elektrik Üretim Anonim Şirketi Antalya
ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü P.K.: 375 Kepezaltı Mevkii Kepez/ANTALYA adresine
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7 - Teklifler; ihalenin açılış tarih ve saatinde, (son teklif verme tarih ve saatinde) EÜAŞ
Elektrik Üretim Anonim Şirketi Antalya ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğünün
Kepez/ANTALYA adresindeki ihale toplantı salonunda, istekli temsilcilerinin huzurunda alenen
açılacaktır.
8 - İhale ile ilgili diğer bilgiler ihale dokümanındadır.
9 - İhale ile ilgili bilgilere www.euas.gov.tr ‘den ulaşılabilir.
10377/1-1
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ARSA SATILACAKTIR
Safranbolu Belediye Başkanlığından:
1) İlçemiz Emek Mahallesin de bulunan mülkiyeti Belediyemize ait tapuda 771 ada 5 parselde
kayıtlı 2.550,45 m2 arsa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 A maddesi uyarınca Pazarlık
Usulü ile satılacaktır.
İhale, 09/01/2013 Çarşamba günü saat 15:30'da Belediye Binasında, Belediye Encümeni
salonunda yapılacaktır.
Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir. İhaleler,
komisyon tarafından işin nitelik ve gereğine göre. bir veya daha fazla istekliden yazılı veya sözlü
teklif almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle yapılır.
Satışa konu taşınmazın ihaleye esas muhammen bedeli 2.550.450,00.- TL olup geçici
teminatı %3 üzerinden 76.513,50.- TL dir.
Şartname bedeli 500,00 - TL'dir
İhaleye katılacakların ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Destek
Hizmetleri Müdürlüğünden temin edebilirler.
İhaleye katılacak isteklilerin, geçici teminatlarını ihale saatine kadar Belediyemiz
veznesine nakit olarak yatırmaları veya banka teminat mektubu vermeleri gerekmektedir.
İhaleye katılacak isteklilerde aranan şartlar:
İSTENİLEN BELGELERİN ASLI VEYA NOTER ONAYLI SURETİ VERİLECEKTİR.
A) GERÇEK KİŞİLER
1) Kanuni ikametgâh belgesi ( son 1 ay içinde alınmış olacak)
2) Nüfus cüzdan sureti, (T.C Kimlik Numarası belirtilecektir.)
3) İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname
4) Tebligat için adres beyanı
5) Noter tasdikli İmza sirküleri
6) Geçici teminat makbuzu veya mektubu,
7) Şartname alındı makbuzu
8) Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği
9) Vekâlet durumunda noter tasdikli vekâletname
10) Ortak girişim halinde, Ortaklık Hisse Beyannamesi,
B) TÜZEL KİŞİLER
1) Tebligat için adres beyanı
2) Tüzel kişiliği temsile yetkili kişilere ait imza sirküleri
3) İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret
ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan son 1 ay içinde
alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna ve ihale yasaklısı olmadığına dair belge
4) Şirket ortaklarının hisse oranları ile şirketteki görevlerinin son durumunu gösteren
Ticaret Sicili Gazetesi(Değişiklik ekleri ile birlikte)
5) Geçici teminat mektubu veya makbuzu
6) Şartname alındı makbuzu
7) Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği
8) Vekâlet durumunda noter tasdikli vekâletname,
9) Ortak girişim halinde, Ortaklık Hisse Beyannamesi, Belediyemiz ihaleyi yapıp
yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.
10351/1-1
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Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:
1 - Mülkiyeti Belediyemize ait; Büyükçekmece Fatih Mahallesinde bulunan imar
planlarımızda “Ticaret+Konut+Turizm” alanında kalan 15.725,93 m2 yüzölçümlü 534 ada 1 parsel
ile Atatürk Mahallesinde bulunan imar planlarımızda “Ticaret+Konut+Turizm” alanında kalan
9.347,87 m2 yüzölçümlü 516 ada 3 parsel ile 20.000,00 m2 yüzölçümlü 516 ada 4 parsellerin 2886
sayılı yasanın 36. maddesi gereğince "Kapalı Teklif Usulü" satılması işidir.
2 - Şartname ve ekleri Büyükçekmece Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde
görülebilir veya satın alınabilir.
3 - İhale 08/01/2013 Salı günü aşağıda belirtilen saatte 2886 sayılı yasanın 36. maddesine
göre “Kapalı Teklif Usulü” yapılacaktır.
4 - İhaleye iştirak etmek isteyenler;
Özel Kişiler:

a) Nüfus cüzdan sureti
b) Tebligat adresi
c) Geçici teminat makbuzu getireceklerdir.

Tüzel Kişiler: a) Faaliyet Belgesi
b) İmza sirküleri
c) İhaleye katılacak için yetki belgesi
d) Ticaret Sicil Gazetesi
e) Geçici teminat makbuzu getireceklerdir.
5 - İhale Belediye Encümenince Belediye Encümen odasında yapılacaktır.
6 - İhaleye iştirak etmek isteyen kişiler yukarıdaki belgelerle birlikte 07/01/2013 Pazartesi
günü Saat:16:30’a kadar Büyükçekmece Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne müracaat
edeceklerdir.
7 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
8 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İhale Gün Ada/Parsel
B.Çekmece

Yüzölçümü

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

15.725,93 m2

23.982.043,30 TL

719.461,30 TL

20.000,00 m2

37.000.000,00 TL

1.110.000,00 TL

9.347,87 m2

17.293.559,50 TL

518.806,50 TL

Fatih

Mahallesi 534 Ada

08/01/2013
10.30

1 Parsel
B.Çekmece Atatürk
Mahallesi 516 Ada
4 Parsel
B.Çekmece Atatürk
Mahallesi 516 Ada
3 parsel

Saati

08.01.2013
11.00
08/01/2013
11.30

10383/1-1
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1 ADET ATMOSFER KONTROLLÜ ELDİVENLİ KABİN SATIN ALINACAKTIR
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığından:
1 Adet Atmosfer Kontrollü Eldivenli Kabin alımı işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun
3’üncü Maddesinin (g) bendi gereğince Kurumumuzun 201 sayılı Satın Alma ve İhale
Yönetmeliği kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler
aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası

: 2012/196330

1 - İdarenin
a) Adresi

: Bahçekapı Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı
No:179

b) Telefon ve faks numarası

06797 Etimesgut/ANKARA

: Tel: +90 312 397 2570

Fax:+90 312 397 1655

c) Elektronik posta adresi:
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)

: www.etimaden.gov.tr

2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

: 1 Adet Atmosfer Kontrollü Eldivenli Kabin

b) Teslim Yeri

: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Teknoloji
Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Bahçekapı Mah. Fatih
Sultan Mehmet Bulvarı No: 179 06797 Etimesgut/
ANKARA

c) Teslim Süresi

: Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 60 (Altmış)
takvim günüdür.

3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Teknoloji
Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Bahçekapı Mah. Fatih
Sultan Mehmet Bulvarı No: 179

06797 Etimesgut/

ANKARA
b) Tarihi ve saati

: 17/01/2013 Perşembe günü saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sicil Odası veya Meslek Odası
Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da
ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
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4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durum gösterir Ticaret Sizi
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.6. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yükleniciye yaptırılamaz.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.

İhale

dokümanı,

idarenin

adresinden

bedelsiz

olarak

alınabilir

ve

www.etimaden.gov.tr web adresinden görülebilir.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü,
Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Bahçekapı Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:179
06797 Etimesgut/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedeli esasına göre vereceklerdir. Bu
ihalede, kısmi teklif verilemeyecektir.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim
günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

10389/1-1

—— • ——
MUHTELİF UÇAK YAĞI SATIN ALINACAKTIR
Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:
1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın ihtiyacı olan 8 kalem muhtelif uçak yağı
alımı 10 Ocak 2013 Perşembe günü saat: 14.00’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.
2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve
saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA)
İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir.
3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 50,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten
temin edebilirler.
4 -Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
Bilgi Tel: (0 312) 310 48 40 / 263-274-363

10390/1-1
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YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA İLANI
Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:
Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar üzerine 2886 Sayılı
Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile yapım karşılığı kiralama
modeli çerçevesinde uzun süreli kiralama ihalesi yapılacaktır.
İL
: KONYA
İLÇESİ
: Meram
MAHALLESİ
: Alavardı
CADDESİ
: Sivaslı Ali Kemal
PAFTA
: 18-J-III (205)
ADA NO
: 17025
PARSEL NO
: 110
YÜZÖLÇÜMÜ
: 2348,48
İHALE USULÜ
: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği
kapalı teklif (bu teklifte) Vakıflar Müdürlüğünün
08.11.2012 gün ve 21362 sayılı yazısında belirtilen
hususlar aynen muhafaza edilecektir.
MUHAMMEN BEDELİ
: 3.131.733,75 TL (Üç milyon yüz otuz bir bin yedi yüz
otuz üç Türk Lirası yetmiş beş kuruş) olup, bu bedel inşaat
maliyet bedelidir.
GEÇİCİ TEMİNAT
: 93.953,00 TL (Doksan üç bin dokuz yüz elli üç Türk
Lirası) olup, bu bedel muhammen bedelin %3’ünü teşkil
etmektedir.
İHALE GÜNÜ VE SAATİ : 08.01.2013 - Salı günü saat: 14,30
A. Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğünün
08.11.2012 gün ve B.02.1.VGM.0.11.05.160.02.42/31153-21362 sayılı yazısı ve Konya Vakıflar
Bölge Müdürlüğünün 07.12.2012 tarih ve B.02.1.VGM.1.16.08.755.02.03/541 sayılı onay
belgesine istinaden; Konya İli, Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi’nde bulunan Vakıflar Genel
Müdürlüğü adına kayıtlı taşınmazın;
1 - İşin süresinin sözleşme tarihi itibariyle başlaması,
2 - İlk 2 (iki) yıl içerisinde;
a) Araziye ait plankote çıkarılması ve 3194 sayılı İmar Kanununa göre kamuya terk
edilecek alan olması halinde bedelsiz terkle ilgili işlemlerin yüklenici tarafından yapılması,
b) Yapılacak olan tesise ait mimarı, statik, mekanik, elektrik ve diğer tüm uygulama
projelerinin ve imalat detaylarının hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluşların onayı alınmasına
müteakip inşaat ruhsatının alınması, uygulama projelerinin resmi kurum onaylı birer nüshasının
İdaremize teslim edilmesi, inşaatın bitirilerek tesisin tüm ekipman ve iç donanımı ile
tamamlanmış olarak işletme ruhsatının alınması ve işletmeye açılması, tamamlanan bina için cins
değişikliğinin yapılması, aksi takdirde sözleşmenin feshedilerek o tarihe kadar yapılmış olan tüm
imalatın İdaremize terk ve teberru edilmesi, yatırılan teminatlarla kiraların gelir kaydedilmesi,
3 - Sözleşme tarihinden itibaren ödenecek aylık kiralar; İlk 24 ay aylık kirasının 500,00
(Beş yüz Türk Lirası) TL, 25. ay, yani 3. yılın başından itibaren aylık 5.500,00 (Beş bin beş yüz
Türk Lirası) TL kira bedeline ihaledeki artış oranı da ilave edilerek aylık kiranın alınması,
müteakip yıllar için ise, bu bedele Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen ÜFE Üretici Fiyat
Endeksi (On İki Aylık Ortalamalara Göre Değişim %) oranında artırılarak bulunacak bedeller
üzerinden aylık kira alınması,
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4 - Yasal düzenlemelerden ya da arazi kullanımından kaynaklanan zorunlu sebeplerle
kapalı inşaat alanında artış olması durumunda, ihalede oluşacak aylık kira miktarının ihalede
oluşan değer üzerinden aynı oranda arttırılması,
5 - Her türlü masrafın ve finansmanının yüklenicisince karşılanması,
6 - Sözleşme süresi sonunda (20. yılın sonunda) tesisin çalışır, bakımlı ve kullanılabilir
şekilde hiçbir hak ve bedel talebinde bulunulmadan en geç bir ay içerisinde İdaremize teslim
edilmesi veya kiralamaya devam etme durumunda; günün koşullarına göre İdarece tespit edilecek
kira miktarı kabul edilirse 1 (bir) yıllık dönemler halinde kira akdi düzenlenmesi,
7 - 6570 sayılı Kanuna ve diğer mevzuata aykırı olarak kiralama süresi dolmadan
taşınmazın tahliye edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilmemesi, yatırılan teminat
ve kiraların gelir kaydedilmesi ve imalatla ilgili her türlü masrafın İdareye terk ve teberru edilmiş
sayılması,
8 - Taşınmazın geçici kabulü yapılıncaya dek başka amaçlar için kullanılmaması,
9 - Kiracı tarafından vakıf taşınmaz üzerine, haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülüklerin
konulmaması şartıyla yapım karşılığı kiralama modeli çerçevesinde (240 ay) 20 yıllığına kira
ihalesine çıkarılmasına,
B. İhaleye iştirak edecek istekliler;
1 - İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Hükümet Meydanı Şemsi Tebrizi Mahallesi
1.Vakıf İşhanı No: 33 Kat: 3 Karatay/Konya adresinde bulunan Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü
Hizmet Binasında toplanacak olan, İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır.
2 - İhale Şartnamesi ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde 09.30-12.00 ile 14.00-17.00
saatleri arasında, Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünde görülebilecektir.
3 - İsteklilerin; İhaleye katılabilmek için; İhale Şartnamesinin 6. maddesine göre
hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 7. Maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen gün
ve saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale
Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.
4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında
dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.
a) İç zarf, (Şartnamenin 6-I maddesine göre hazırlanacaktır)
b) Gerçek Kişilerin yerleşim yeri belgesi vermesi. 2012 yılında alınmış; (Şirketlerde bu
belge aranmaz.)
c) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi.
d) İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkârlar
Odasından alacakları belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.
e) Noter tasdikli imza sirkülerini vermesi.
f) İstekliler adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
noter tasdikli vekâletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza sirkülerini vermesi. (2012 yılı
tasdikli)
g) Ortak girişim olması halinde bu iş için Şartname ekindeki örneğe uygun Noter tasdikli
ortak girişim beyannamesini vermesi.
h) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair
belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi (2012 yılında alınmış)
i) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu
olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi. (2012
yılında alınmış)
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j) Muhammen bedelin asgari %10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat
kredisi olduğuna dair mali durum belgesi (Banka Genel Müdürlük teyit yazılı) (İhale tarihinden
önceki üç ay içerisinde düzenlenmiş olması gerekir.)
k) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair Konya Vakıflar Bölge
Müdürlüğünden alınmış yer gördü belgesi.
l) 2886 Sayılı Yasaya uygun alınmış (limit içi-süresiz) geçici teminat mektubu veya Bölge
Müdürlüğümüzün Vakıflar Bankası Merkez Şubesi nezdinde ki TR 570 0015 00158 007 295 184
422 numaralı hesabına yatırılmış (işin adının açıkça belirtilmiş olduğu) 93.953,00 TL tutarındaki
geçici teminat banka dekontu,
m) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (b, c, d, e, f, g, h, i, j ) bentlerinde
belirtilen belgeleri vermek zorundadır.
n) Şartnamedeki EK-8 örneğe uygun olarak; teknik personel taahhütnamesi;
Dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı,
Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 08.01.2013 tarih ve
saat 14.30’a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar.
1 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler
kabul edilmeyecektir.
2 - Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri dâhil tüm giderler sözleşme esnasında
defaten istekli tarafından ödenecektir.
İdare, ihaleyi yapıp-yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.
İlan olunur.
10028/1-1

—— • ——

4 KALEM MUHTELİF LOKOMOTİF LASTİK MALZEMESİ ALINACAKTIR
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt Numarası
: 2012/194704
1 - İdarenin:
a) Adresi
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKİŞEHİR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435–4436) / 225 50 60 - 225 72 72
c) Elektronik Posta Adresi
: tulomsas@tulomsas.com.tr
2 - İhale konusu işin niteliği,
türü ve miktarı
: 4 kalem (2000 adet esnek perno,300 adet çelikli lastik
takoz,150 adet cer motor körüğü komple,120 adet cer
motor hava kanalı) imal ettirilmek suretiyle satın
alınacaktır.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 17.01.2013 - 14.00
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına
17.01.2013 günü saat: 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı
adresten 50,-TL. bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
10303/1-1
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TTK İHTİYACI OLARAK MADENCİ BAŞLAMBASI, ARAMA VE TAKİP SİSTEMİ
4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA
AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
1 - İdarenin
a) Adresi
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2
ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası
: Tel: 0-372.252 40 00 (70 hat) Fax: 0.372-251 19 00
c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr
2 - İhale konusu işin nev’i
Malzemenin Cinsi
Miktarı
a) Niteliği, türü ve miktarı
Madenci Başlambası,
Arama ve Takip Sistemi
1100 Adet
b) Teslim yeri
: Yerli
yükleniciler
için:
Amasra
TİM’nin
lambahanesidir.
Yabancı yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen teslim
limanı.
c) Teslim tarihi
: Yerli yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasını
müteakip İdare tarafından Yüklenicinin kendisine veya
tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama
talimatının tebliğinden itibaren 7 (yedi) aydır.
Yabancı yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasını
müteakip 7 (yedi) aydır.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 13.03.2013 Çarşamba saat 15.00
c) Dosya no
: 32-TTK/E-59
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan
isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden
önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,
e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
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f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
ğ) Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
1 - Teklif edilecek ve yer altında kullanılacak malzemeler için Avrupa Konseyince
onaylanmış bir kalite kontrol kuruluşu tarafından tanzim edilmiş, 94/9/EC direktifi doğrultusunda
Grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğu gösteren Atex sertifikaları İdari şartnamenin 7.3
Maddesine uygun olarak teklifle birlikte verilecektir. Atex sertifikalarının halen geçerli olduğu,
ihale ilan tarihi ile ihale tarihi arasında, sertifikaları düzenleyen kuruluşça tanzim edilmiş ve yine
İdari şartnamenin 7.3 Maddesine uygun olarak teklifle birlikte sunulacak belge ile teyit
edilecektir.
2 - Teklif edilecek malzemelere ilişkin CE belgeleri teklifle birlikte İdari şartnamenin 7.3
Maddesine uygun olarak verilecektir.
3 - Teklif edilen Madenci Başlambası numunelerinden (şarj adaptörü dahil) birer adet
teklifle birlikte verilecektir.
h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş
ortaklığı beyannamesi,
i) Şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,
j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça
ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir.
6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.
7 - İhale dökümanı TTK Satın Alma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa
Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkaabat Cad.) 19. Sok.
No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 100,00 TL karşılığı
temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler 13.03.2013 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satın Alma Daire Başkanlığı
Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu
değildir.
9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine
bırakılan istekliyle teklif edilen toplam fiyat üzerinden götürü bedel sözleşme düzenlenecektir.
10 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç
4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir.
13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde
4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
131.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
İlan olunur.
10381/1-1
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KÜTAHYA İLİ YEREL YÖNETİMLER KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ YAPMA VE
İŞLETME BİRLİĞİ, KATI ATIK TOPLAMA İLE EKAY EK TESİSLERİ YAPIMI VE
TESİSLERİN İŞLETİLMESİ KONUSUNDA İMTİYAZ HAKKI VERİLMESİ İHALE İLANI
Kütahya İli Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği
Başkanlığından:
1 - Kütahya İli Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği,
Katı Atık Toplama ile EKAY Ek Tesisleri Yapımı ve Tesislerin İşletilmesi İşi için İmtiyaz Hakkı
verilmesi hususunu 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi (a) bendi çerçevesinde
Kapalı Teklif Usulü ile 29 (yirmidokuz) yıl süreliğine ihale edecektir.
2 - Kütahya İli Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliğinin
Üyelerinin katı atıklarının kaynağında ayrılması, ayrı toplanması, taşınması,
Kütahya İli, Merkez İlçesi, Perli Köyü, Kütahya 834, 835, 838, 839 Seri ve Bölmeli
222.200,00 (ikiyüzyirmiikibinikiyüz) m2’lik alanın; Kütahya İli, Merkez İlçesi, Perli Mahallesi,
Kütahya 834, 835, 839 Seri ve Bölmeli 24.216,50 (yirmidörtbinikiyüzonaltıondabeş) m2’lik
alanın; Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi, Kayı Köyü, Tavşanlı 101 Seri ve Bölmeli 5.969,86
(beşbindokuzyüzaltmışdokuzyüzdeseksenaltı) m²’lik alanın; Kütahya İli, Emet İlçesi, Merkez
Köyü, Emet 194 Seri ve Bölmeli 3.987,067 (üçbindokuzyüzseksenyedibindealtmışyedi) m²’lik
alanın, atıkların geri dönüşüme tabi tutulması, biyogazlaştırılması, kompostlaştırılması, enerji
üretilmesi; ayırma ve işleme sonunda ortaya çıkan ve ekonomik bakımdan değer taşıyan atıkların
piyasada değerlendirilmesi kaydı ile Sözleşme esaslarına göre Kullanım Bedeli’nin ödenmesi ve
Kâr Payı’nın İdare’ye verilmesi kaydıyla EKAY Ek Tesisleri Yapımı ve EKAY Tesisleri’nin ve
Makine ve Ekipmanın her türlü kâr ve zararı Yüklenici’ye ait olmak üzere Sözleşme süresince
işletilmesi, Sözleşme süresi sonunda tüm EKAY Tesisleri’nin, Makine ve Ekipmanın her türlü
borçtan arî, bakımlı, kullanılabilir durumda ve araçlar için ekonomik ömrünü doldurmamış
olarak, bedelsiz olarak İdare’ye devrini kapsar.
3 - İhale, 21.01.2013 tarihinde saat 14.00’de Kütahya Belediyesi Encümen Toplantı
Odası’nda yapılacaktır.
4 - İhaleye ilişkin İdari Şartname ve ekleri, ihale tarihi ve saatine kadar mesai saatleri
içerisinde Ali Paşa Mah. Zafer Meydanı Kütahya Belediyesi Hizmet Binası 43100 Kütahya
adresinde bulunan Kütahya Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu’nda ücretsiz
olarak görülebilir ve KDV dahil 2.000,00 (İkibin) TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir.
İhaleye teklif verecek olanların İdari Şartname ve eklerini satın almaları zorunludur.
5 - İdare tarafından tahmin edilen yatırım bedeli 56.907.781 (ellialtımilyondokuzyüz
yedibinyediyüzseksenbir) TL’dir.
6 - İstekliler, İdarece öngörülen yatırım bedelinin %3’ü olan 1.707.233,43 (birmilyon
yediyüzyedibinikiyüzotuzüç lira kırküç kuruş) TL kadar geçici teminat mektubu vereceklerdir.
7 - İsteklilerin, ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için, aşağıda yazılı
belgeleri 21.01.2013 tarihi saat 14.00’e kadar, Ali Paşa Mah. Zafer Meydanı Kütahya Belediyesi
Hizmet Binası 43100 Kütahya adresinde bulunan Kütahya Belediyesi Destek Hizmetleri
Müdürlüğü İhale Bürosu’na sıra alındı karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir.
8 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
a. Kanuni ikametgah adresini gösterir belge,
b. Türkiye Cumhuriyeti’nde tebligat için adres beyanı; irtibat için telefon numarası, faks
numarası ile elektronik posta adresi,
c. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası’na kayıtlı olduğuna dair
belge;
i. Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve/veya Sanayi Odası’na kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
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ii. Tüzel kişi olması halinde; Ticaret ve/veya Sanayi Odası’ndan yahut İdare Merkezi’nin
bulunduğu yer Mahkemesi’nden ya da benzeri bir makamdan İhale’nin yapıldığı yıl içinde
alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı
tüzel kişiliğin belgelerinin, T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından veya bu tüzel kişiliğin bulunduğu
ülkedeki Türk Konsolosluğu tarafından onaylanmış olması gerekir.)
iii. İş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her
birinin i. ve ii. Bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler,
d. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza sirküleri,
İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki
görevlileri belirtilen son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden
belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,
i. Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi,
ii. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de
şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından veya
bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu tarafından onaylanmış olması gerekir.)
iii. İş ortaklığı olması halinde iş ortaklığını oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her
birinin i. ve ii. Bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler,
e. Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK Prim borcu olmadığına dair kurumlardan ilgili
takvim yılında temin edilecek belgeler,
f. İdari Şartname’nin 7.1.9., 7.1.10., 7.1.11. ve 7.2. maddelerinde sayılan durumlarda
olunmadığına dair taahhütname,
g. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,
h. İstekli adına vekaleten İhale’ye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak
kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza
sirkülerini/beyannamesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan
yabancı tüzel kişiliğin
vekaletnamelerinin, T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından veya bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki
Türk Konsolosluğu tarafından onaylanmış olması gerekir.)
i. İdari Şartname’nin 7.1.7. maddesi çerçevesinde var ise Alt Yüklenici’ye yaptırılması
öngörülen işlerin listesi,
j. İsteklilerin iş ortaklığı olması halinde İdari Şartname’de EK’li örneğe uygun iş ortaklığı
Beyannamesi ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi,
k. İdari Şartname EK’indeki örneğe uygun olarak hazırlanmış Teklif Mektubu,
l. İstekli tüzel kişi ise, çevre ve katı atık tesisleri kurma ve işletme konularına da yer
verilen tüzel kişilik ana sözleşmesi,
m. İhale’nin bir gerçek kişi üzerinde kalması halinde, Sözleşme’nin imzalanmasına kadar
toplam sermayesinin en az %51 (yüzde ellibir) hissesi kendisine ait olmak şartıyla “Türk Ticaret
Kanunu” hükümleri uyarınca münhasıran bu işle iştigal etmek üzere ve sermayesi İdari Şartname
madde 7.1.3.2.’de belirtilenden az olmamak üzere bir sermaye şirketi kurmaları ve şirket ana
sözleşmesinin onaylı bir örneği ile Ticaret Sicili kayıtlarını İdare’ye vermeleri zorunludur.
Sözleşme gerçek kişiler ile değil, bunların kuracakları sermaye şirketi ile akdedilecektir.
Sözleşme’yi müteakip; Yüklenici’nin adres ve firma yönetiminde yapacakları değişiklikleri 7
(yedi) iş günü içinde İdare’ye bildirmeleri zorunludur. Firma yönetiminin değişmiş olması
İdare’ye karşı Şartname karşısındaki mükellefiyetleri ortadan kaldırmaz.
n. Yurtdışındaki kurum, kuruluş ve idarelerden alınan belgelerin ilgili ülkedeki Türk
Büyükelçiliği veya Başkonsolosluğu’nca onaylanmış olması. (Ancak, Yabancı Resmi Belgelerin
Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi’ne taraf ülkelerden sağlanan ve söz konusu
Sözleşme’nin 1. (birinci) Maddesi kapsamındaki resmi belgeler, “apostille” kaşesi taşıması
kaydıyla belgelerin alındığı ülkedeki T.C. Konsolosluğu veya T.C. Dışişleri Bakanlığı onay
işleminden muaf olacaktır.)
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o. Teknik Şartname dahilinde tanımlanmış olan; kullanılacak teknolojilerin tanımlamaları,
ürün tanımlamaları ve girdi-çıktı öngörüleri, proses artıklarının öngörüsü, dizayn bilgileri,
istihdam öngörüsü ve iş takvim öngörüsü hususlarına ilişkin isteklinin hazırlamış olduğu
dokümanlar,
p. Tüm ihale dokümanlarının her sayfasının imzalı ve kaşeli suretleri,
q. İhale konusu tahmin edilen yatırım bedelinin en az %8’i (yüzde sekiz) tutarında Banka
Referans Mektubu (Tüzel kişi isteklilerin en az %51 (yüzde ellibir) hissesine sahip olan tüzel
kişilerin; ortak girişim olmaları halinde de ortaklardan herhangi birinin bu koşulu taşıyor olması
yeterli kabul edilir. Tüzel kişi isteklilerinin hissedarları ile bu hissedarların iştiraklerinin Banka
Referans Mektubu yeterli kabul edilecektir.)
r. İstekli firmanın kayıtlı sermayesinin en az 3.000.000 (üç milyon) TL olduğunu gösterir
belge alması zorunludur.
s. İdari Şartnamede belirlenen ve İdari Şartname Ek’inde örneği verilen şekilde Geçici
Teminat verilmesi zorunludur.
t. İdari Şartname Ek’inde örneği verilen Anahtar Teknik Personel çalıştırdığına dair
beyanname verecektir.
u. Son 10 (on) yıl içerisinde;
Çöp toplama işinde en az 10.000.000 (on milyon) TL/yıl istihkak yapmış olduğunu
ve/veya,
En az 150 (yüz elli) ton/gün Katı Atık Düzenli Depolama Tesis inşaatı yapmış ve/veya
yapıyor, işletmiş veya işletiyor olduğunu ve/veya,
En az 100 (yüz) ton/gün kapasiteli Ambalaj Atıkları Ayırma Tesisi ve Biyogaz Üretimi,
Enerji Üretimi ve Kompostlaştırma Tesislerini içeren bir adet tesis inşaatını yapmış, devreye
almış, işletmiş veya işletiyor olduğunu ve/veya
En az 2 (iki) MW elektrik enerjisi üretebilen Katı Atık bertaraf ve enerji üretim tesisini en
az 1 yıl süre ile işletiyor olduğunu gösteren belgeler İdare’ye sunulacaktır.
(Ortak girişim olmaları halinde ortaklardan hisse sahibi olan birinin bu koşulu taşıyor
olması yeterli kabul edilir. Tüzel kişi isteklilerin hissedarları ile bu hissedarların hissedarları
ve/veya iştiraklerinin yukarıdaki iş deneyimine sahip olması yeterli kabul edilecektir.)
v. İdari Şartname Ek’inde örneği verilen İstihdam Etme Taahhütnamesini verecektir.
9. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu Noter tarafından
onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Sicili Gazetesi
Nizamnamesi’nin 9. (dokuzuncu) maddesi çerçevesinde; “Gazete İdare tarafından veya Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı odalarca “Aslının Aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere
verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların Noter onaylı suretleri kabul edilecektir.
10 - Yurtdışındaki kurum, kuruluş ve idarelerden alınan belgelerin ilgili ülkelerdeki Türk
Büyükelçiliği veya Başkonsolosluğunca onaylanmış olması gerekir.
11 - Başvuru dosyası İdare’ye verildikten sonra (son müracaat tarihinden önce olsa bile)
dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya evrak tamamlanması yönünde
yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
12 - Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına
vekaleten sadece bir tek başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.
13 - Belgeleri ile teminatı usulüne ve Şartname’ye uygun olmayan ve eksik olan
isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak açılmadan iade edilecektir.
14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
15 - İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.
10326/1-1
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GAYRİMENKUL SATILACAKTIR
Afyonkarahisar Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Belediyemize ait Çetinkaya Mahallesi, 21J-3D pafta, 1170 ada, 23 parsel nolu,
1.646,00-m2 alana sahip konut arsası vasıflı gayrimenkul ile Çakırköyü, 10 pafta, 2212 parsel
nolu, 1.478,47-m2 alana sahip ticari arsa vasıflı gayrimenkul 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun
45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü ile 09/01/2013 tarihinde Karaman İş
Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda saat 14:00’da Encümen
huzurunda aşağıdaki belirtilen sıralar ve saatler takip edilerek satılacaktır.
Açık teklif (açık arttırma) usulü ile satışa çıkan Çetinkaya Mahallesi 21J-3D pafta, 1170
ada, 23 parsel nolu konut arsası vasıflı gayrimenkul 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa
göre K.D.V.’den istisna olup; ihale ile ilgili ilan, resim ve harçları alıcısı tarafından peşin olarak
Belediye veznesine yatırılacaktır. Satışa çıkan Çakırköy 10 pafta, 2212 parsel nolu ticari arsa
vasıflı gayrimenkulün ihale ile ilgili K.D.V.’si, ilan, resim ve harçları alıcısı tarafından peşin
olarak Belediye veznesine yatırılacaktır.
İHALE TARİHİ: 09/01/2013
S.

Mahalle/

No

Mevkii

1-

ÇETİNKAYA

İHALE SAATİ: 14:00

Pafta

Ada

Parsel

21J-3D

1170

23

İHALE TARİHİ: 09/01/2013
S.

Mahalle/

No

Mevkii

1

ÇAKIRKÖYÜ

Alan
(M2)
1.646,00

Vasfı

Muhammen

Geçici İhale

Bedeli ¨

Teminatı ¨

Arsa

691.320,00

20.740,00

Vasfı

Muhammen

Geçici İhale

Bedeli ¨

Teminatı ¨

Arsa

702.274,00

21.069,00

İHALE SAATİ: 14:15

Pafta

Ada

Parsel

10

-

2212

Alan
2

(M )
1.478,47

İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Karaman İş Merkezinde bulunan
Belediye Hizmet Binası Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Kira Satış Biriminde görülebilir.
İhaleye katılacak isteklilerin istenilen belgeleri son müracaat günü olan 08/01/2013 tarihi
mesai bitimine kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Kira Satış Birimine vermeleri
gerekmektedir.
Satış İhalesine katılacak olanlar için;
İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ)
01) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)
02) Kanuni İkametgâh Belgesi, (İl Nüfus Müdürlüğünden)
03) İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli)
04) Nüfus Cüzdanı Örneği, (Muhtarlıktan veya İl Nüfus Müdürlüğünden)
05) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)
06) Şartname Bedeli Makbuzu. (50,00 ¨)
İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL KİŞİ)
01) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)
02) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi,
03) Ticaret Sicil Belgesi,
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04) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü,
05) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile vekâleten iştirak
edenin Noterden onaylı imza sirküsü,
06) Şartname Bedeli Makbuzu, (50,00 ¨)
07) Geçici İhale Teminatı. (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacaktır.)
- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
- Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.
İlan olunur.
10213/1-1

—— • ——

170 KV- 420 KV AYIRICILAR İÇİN MOTOR VE EL KUMANDA MEKANİZMASI
SATIN ALINACAKTIR
Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:
Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Malzeme Alımları açık ihale
usulü ile ihale edilecektir.
1 - İdarenin
a) Adresi
: Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ
b) Telefon ve faks numarası
: Tlf: (0344) 524 22 04-05 Faks: (0344) 524 22 02
c) Elektronik posta adresi (varsa) : afsın@euas.gov.tr
2 - İhale konusu malın
A - a) Dosya No
: 2012/108
b) Niteliği, türü ve miktarı
: 170 Kv- 420 Kv Ayırıcılar İçin Motor ve El Kumanda
Mekanizması Alımı İşi
c) Teslim yeri
: EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme
Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ
d) Teslim tarihi
: Malzemelerin teslimi 180 (yüzseksen) takvim günüdür.
e) Şartname bedeli
: 100,00.-TL
f) İhale tarihi ve saati
: 15/01/2013 Saat: 14.00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.
5 - İhale tüm isteklilere açıktır.
6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K. 2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde
görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunludur.
7 - Teklifler 15/01/2013 saat 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8 - İstekliler tekliflerini, (mal kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale
sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.)
9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü
olmalıdır.
11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son
fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları
doğrultusunda yapılacaktır.
Duyurulur.
10256/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Adalet Bakanlığından:
DÜZELTME İLANI
22 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan muhdes ikinci sınıf noterliklerin
ilanında 45. sırada bulunan Yalova Altıncı Noterliğinin ihdas alanı aşağıdaki şekilde
düzeltilmiştir.
2011 yılı tahmini gayrisafi geliri 250.000.-TL. olan Yalova Altıncı Noterliğinin; Şehit
Ömer Faydalı Caddesinin İsmet Acar Caddesi ile kesiştiği yerden Rahmi Üstel Caddesi ile
kesiştiği yer, buradan devamla Rahmi Üstel Caddesinin Saray Sokak ile kesiştiği yer, Saray
Sokak ve karşısına denk gelen İsmail Toker Caddesinden devamla bu Caddenin Vatan Caddesi ile
kesiştiği yer, Vatan Caddesinden devamla bu Caddenin İsmet Acar Caddesi ile kesiştiği yer ile
çevrili alan içerisinde; ayrıca, çerçeve caddelerin (belirtilen bölümlerinin) Vatan Caddesinin
yalnızca bu alana bakan tarafında, Şehit Ömer Faydalı Caddesinin her iki tarafında ve bu
Caddenin Stadyum Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümünün kuzey tarafına açılan cadde
ve sokakların 100 metre derinliklerinde, Rahmi Üstel Caddesinin her iki tarafında ve batı tarafına
açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde, Saray Sokak ve devamında İsmail Toker
Caddesinin her iki tarafında ve güney taraflarına açılan cadde ve sokakların 100 metre
derinliklerinde; ayrıca, İsmet Acar Caddesinin Şehit Ömer Faydalı Caddesiyle kesiştiği yerden
başlayarak Yesari Asım Sokak ile kesiştiği yere kadar olan bölümünün yalnızca sol (batı)
tarafında diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
Tashihen İlan Olunur.
10395/1-1

—— • ——
Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalında açık bulunan Doçent kadrosuna
2547 sayılı Yasanın 25. maddesine göre tam zamanlı statüde öğretim üyesi alınacaktır.
Adayların, başvurduğu bölümü belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini,1 adet
fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, doçentlik belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongrekonferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim
faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 4 (Dört) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim
etmeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 günlük sürenin
bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.yeditepe.edu.tr
adresinde yer almaktadır.
FAKÜLTE
Tıp Fakültesi

ANABİLİM DALI
Acil Tıp A.B.D.

KADRO ÜNVANI
Doçent

ADET
1
10314/1-1

—— • ——
TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler
Odaları Birliğinden:
TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI
1 – Aydın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Veysel
GÜNEY’e “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın
uygulanmasına 06.12.2012 tarihinde başlanmış olup, ceza 06.12.2013 tarihinde son bulacaktır.
2 – Manisa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Tahsin
OKUMUŞ’a “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 07.10.2012
tarihinde başlanmıştır.
10384/1-1
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Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünden:
İSTİHDAM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü merkez teşkilatına sözlü sınavla Genel İdare
Hizmetleri Sınıfında 6, 7 ve 8 inci dereceli kadrolarda istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen
alanlarda ve sayıda toplam 45 İstihdam Uzman Yardımcısı alınacaktır.
ALAN
Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler
İletişim
İstatistik, Matematik ve Mühendislik

ADET
35
2
8

A - SINAV TARİHİ VE YERİ:
Sınav Tarihi : 28 OCAK 2013-15 ŞUBAT 2013
Sınav Yeri : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
Neyzen Tevfik Sokak No: 14 (Eğitim Merkezi)
Demirtepe / ANKARA
B - GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI:
İstihdam Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların aşağıda sayılan şartları
taşımaları gerekmektedir:
1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen
genel şartları taşımak,
2 - Sınav başlangıç tarihi olan 28/1/2013 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
3 - Üniversitelerin;
a) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri,
b) İletişim Fakülteleri ile fakültelerin istatistik, matematik, endüstri mühendisliği ve
işletme mühendisliği bölümleri,
ile yukarıda sayılanlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı
fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,
4 - T.C Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)
tarafından 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli
Seçme Sınavları’nda (KPSS);
a) Üçüncü maddenin “a” bendinde sayılan okul mezunları için KPSSP46, KPSSP66,
KPSSP113 ve KPSSP115 puan türlerinin herhangi birinden en az 80 puan almış olmak,
b) İletişim fakültelerinden mezun olanlar için KPSSP8 puan türünden en az 80 puan almış
olmak.
c) İstatistik, Matematik ve Mühendislik bölümlerinden mezun olanlar için KPSSP5 ve
KPSSP34 puan türlerinin herhangibirinden en az 80 puan almış olmak.
Gerekli şartları taşıyanlardan her üç alan için KPSS sonuçlarına göre en yüksek puandan
başlanarak atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.
Sonuncu adayla aynı puana sahip olanlar da dahil edilerek sınava gireceklerin listesi Kurum
internet sayfasında yayınlanacaktır. 4 üncü maddenin (a) ve (c) bendlerinde sayılan adayların
sıralamasında belirlenen KPSS puan türlerinde almış oldukları en yüksek puan esas alınacaktır.
C - BAŞVURU ŞEKLİ:
1 - Sınav başvuruları 31/12/2012 Pazartesi günü başlayıp, 11/01/2013 Cuma günü saat
17:30’da sona erecektir.
2 - Başvurular, şartları taşıyan adaylar tarafından aşağıda yer alan üç yöntemden biri
kullanılarak yapılabilecektir:
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a) Kurumun resmi internet sitesinin (www.iskur.gov.tr) Duyurular bölümünde yayımlanan
Başvuru Formunu doldurarak.
b) “Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Neyzen Tevfik Sokak No: 14 (Eğitim Merkezi)
Demirtepe / ANKARA” adresine şahsen.
c) Yukarıda belirtilen adrese posta yoluyla (iadeli taahhütlü).
3 - Şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurularda Kurumun resmi internet sitesinde
yer alan Başvuru Formu Örneği’nin bir çıktısı alınıp doldurularak teslim edilecek veya
gönderilecektir.
4 - 11/01/2013 tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yoluyla
yapılan başvuruların, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Evrakına en geç 11/01/2013
tarihine kadar ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Eksik veya
yanlış doldurulduğu tespit edilen başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.
Ç - SINAVA GİRECEKLERDEN İSTENİLECEK BELGELER:
1 - Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi son başvuru tarihini takip eden beş
iş günü içerisinde www.iskur.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
2 - Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların aşağıdaki bilgi ve belgeleri 25/01/2013
tarihine kadar Türkiye İş Kurumu Neyzen Tevfik Sokak No: 14 Demirtepe / ANKARA adresinde
hizmet veren Eğitim Şube Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri veya posta ile göndermeleri
zorunludur.
a - KPSS sonuç belgesinin aslı yada onaylı örneği veya bilgisayar çıktısı,
b - Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı beyanı,
c - Yükseköğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği,
ç - Erkek adaylarda askerlik görevini yaptığını veya sınav tarihinde ertelemiş olduğunu
yada askerlikle ilişkisi bulunmadığına dair yazılı beyanı,
d - Adli sicil kaydı olup olmadığına dair yazılı beyanı.
E - Adayın özgeçmişi
3 - Adaylardan istenilen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydıyla, fotokopileri Kurum
yetkililerince tasdik edilecek, belgelerin asılları ise adaylara iade edilecektir.
D - SINAV ŞEKLİ VE KONULARI:
1 - Yarışma sınavı, sözlü sınav şeklinde yapılacaktır. Sözlü sınav;
a) Türkiye İş Kurumu İstihdam Uzmanlığı Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin 1 ve 2 nci
paragraflarında belirtilen yazılı sınav alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
2 - Adaylar, sınav öncesindeki kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı
ve geçerli bir kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport, vb.) bulunduracaklardır.
Adaylara ayrıca sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.
e - GİRİŞ SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI:
1 - Sözlü sınavda; Sınav Şekli ve Konuları başlığı altında yer alan “a” bendi elli puan, “b”
ila “e” bentlerinin her biri onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı
tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.
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2 - Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.
3 - Genel Müdürlük, yapılacak sınav sonucunda alanlarında yukarıda belirtilen sayıda
başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı kadar Uzman Yardımcısı alabilir veya her
bir alanda alınacak yukarıda belirtilen Uzman Yardımcısı sayıları arasında değişiklik yapabilir.
4 - Sınavı kazananlar, puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle bu duyuruda
belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısı kadar asıl, kadro sayısının yarısı kadar yedek olmak
üzere belirlenir.
5 - Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, asıl ve yedek listedeki
sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
6 - Giriş sınavı sonuçları, yazılı olarak ve Kurum internet sayfasında yayınlanmak
suretiyle ilgililere duyurulur. İlan edilen sınav sonuçları, bir yılı aşmamak üzere müteakip sınavın
başvuru tarihine kadar geçerlidir.
F - SINAV SONUÇLARININA İTİRAZ:
1 - Adaylar sınav sonuçlarına, sonuçların ilanını takip eden yedi gün içerisinde Türkiye İş
Kurumu Genel Müdürlüğüne dilekçe ile itiraz edebilirler. İtirazlar, Sınav Kurulu tarafından
incelenir ve itiraz süresinin bitimini takip eden en geç beş iş günü içerisinde karara bağlanarak,
sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
G - UZMAN YARDIMCISI OLARAK ATANMA:
1 - Giriş sınavını kazananlar arasından asıl listede yer alanlardan başlamak üzere ilan
metninde belirtilen boş kadro sayısı kadar aday başarı sıralamasına göre uzman yardımcılığı
kadrosuna atanır.
2 - Giriş sınavını kazananların uzman yardımcılığı kadrolarına atanmaları için Kurum
tarafından bildirilen süre içinde aşağıdaki belgelerle birlikte İnsan kaynakları Dairesi
Başkanlığına müracaat etmeleri gerekir.
a) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı
beyanı,
b) Mal bildirimi
c) Dört adet vesikalık fotoğraf.
3 - Bildirilen süre içerisinde geçerli bir mazereti olmaksızın başvurmayan adayların
atamaları yapılmaz. Bu şekilde atama yapılmayan kadrolara veya ataması yapıldığı halde göreve
başlamayan asıl adayların yerine, yedek adaylardan başarı sıralamasına göre atama yapılır.
H - DİĞER HUSUSLAR:
1 - İstihdam Uzman Yardımcılarının işe alımı, yetiştirilmesi, İstihdam Uzmanlığına
atanması ve İstihdam Uzmanları ile İstihdam Uzman Yardımcılarının görev, yetki ve
sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar Türkiye İş Kurumu İstihdam Uzmanlığı Yönetmeliği’nde
belirlenmiştir.
2 - İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları
geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu
kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza
Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulur.
İLETİŞİM TELEFONLARI:
1 - BAŞVURU ESNASINDA : (312) 229 68 02-03
2- ATAMA ESNASINDA
: (312) 425 76 24- 425 62 71/252-255-267
10407/1-1
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Türkiye Enerji Vakfı
VAKFEDENLER: Nureddin ÇELİK
VAKFIN İKAMETGAHI: Ankara
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: Geyve Asliye Hukuk Mahkemesinin 19/11/2012 tarih ve E.2012/640 K.2012/571 sayılı
kararı
VAKFIN

KURULUŞ

SENEDİNİN

TARİH

VE

YEVMİYE

NO’SU:

Ankara

44.Noterliğince düzenlenen 06/11/2012 tarih ve 19060 yevmiye nolu kuruluş senedi ile aynı
noterlikçe düzenlenen 19/11/2012 tarih ve 19757 yevmiye nolu tadil senedi.
VAKFIN AMACI: Ulusal ve uluslararası enerji piyasasına ilişkin olarak yaygın katılımlı
tartışma platformları oluşturarak, gerek enerji sektörü gerekse karar verici mercilere iletişim ve
sağlıklı karar verme konularında katkıda bulunmak, dünyada ve Türkiye’de enerji konusundaki
gelişmeleri izleyerek gerekli görülmesi halinde, yayın (bülten, makale vb) internet ve benzeri
iletişim araçları aracılığıyla ilgilileri bilgilendirmek, enerji konusunda bilinçlenme, bilgi ve
tecrübe aktarımı ve tartışma imkanını sağlamak ve ulusal ve uluslararası düzeydeki gelişmelerin
takibine katkıda bulunmak amacıyla, bilimsel ve teknik içerikli toplantılar, seminerler,
konferanslar düzenlemek, enerji konusu ile ilgili ulusal ve uluslararası araştırma ve uygulama
çalışmalarını izlemek ve bunları yapan gruplar içinde yer almak, katıldığı yada izlediği
araştırmaların sonuçlarını yayımlayarak enerji konusunda bilinçlenmeye katkıda bulunma amacı
ile özel ve kamu kuruluşları personeline yönelik eğitim programları düzenlemek, ulusal ve
uluslararası alanlarda enerji konusu ile ilgili rapor ve çeşitli yayımları derlemek, bu çalışmaların
bir veri tabanını oluşturmak ve ulusal ve uluslar arası alanlarda enerji ile ilgili yeni teknolojileri,
anlayışları, kavramları, felsefeleri, yöntemleri, dinamikleri, kurumları, meslekleri, yönelimleri,
zenginlik kaynaklarını, projeleri ve sorunları izlemek, araştırmak, incelemek, sektör örgütleri ve
diğer ilgili sivil toplum kuruluşları ile sürekli temas halinde olan, enerji konusunda işbirliğini
sağlamak, talep eden sektör örgütlerine ilişkin olarak enerji raporları hazırlamak, gençlerin enerji
konusuna ilişkin olarak bilinçlendirerek enerji alanından bir meslek sahibi olmalarını sağlamak
enerjinin verimli, akılcı, temiz, ucuz, güvenilir üretime, iletimi, dağıtımı ve tüketimi ile ilgili
araştırma, teknoloji, tecrübe ve politikaların tartışılabileceği bir platform oluşturmak, bu
konularda görüş oluşturma, eğitim, tanıtım ve bilgi aktarma faaliyetlerini gerçekleştirmektir.
VAKFIN MAL VARLIĞl : 50.000.-TL
VAKFIN ORGANLARI : Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

10330/1-1

Sayfa : 90

RESMÎ GAZETE

27 Aralık 2012 – Sayı : 28510

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Ataşehir Sosyal, Ekonomik Araştırmalar ve Eğitim Vakfı.(ATASAV)
VAKFEDENLER: Sefa SARISOY, Nihat TÜZÜN, Sabri Alper SARISOY.
VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: Kadıköy 5.Asliye Hukuk Mahkemesinin 07.12.2012 tarih ve E:2012/364, K:2012/530
sayılı kararı.
VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NO’SU:
Kadıköy 30.Noterliğince düzenlenen 17.09.2012 tarih ve 32986 yevmiye nolu vakıf
senedi ile aynı noterlikçe düzenlenmiş 04.12.2012 tarih ve 38611 sayılı vakıf senedi değişikliği.
VAKFIN AMACI: ATASAV; Öncelikle Ataşahir’de yaşayan insanların beşeri
sorunlarına çözüm seçenekleri oluşturmak hedefiyle araştırmalar yürüten bir düşünce üretim
merkezidir. ATASAV; Ataşehir ilçesinden, ülke bütününe bakabilecek bir yaklaşımı
benimsemektedir. Bilimsel metodlara dayanacak araştırmalarla ATASAV, akademik etüdler ile
yerel yönetimsel kararlar arasında bağlantı kurmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda vakıf,
bilimsel araştırmanın gereği olan en yüksek standart ve ilkelere bağlı kalır. Vakıf, toplumun
ihtiyaçları hakkında araştırma yaparak, çözüm seçenekleri üreterek, birikmiş sorunlarının
aşılmasında, yerel yöneticileri de dahil ederek önemli bir işlev üstlenmeyi ve ilçe sakinlerinin bu
konularda bilgi düzeyini yükseltmeyi amaçlar.
VAKFIN MAL VARLIĞI : 50.000.00.-(TL.) (EllibinTürkLirasıdır.)
VAKFIN ORGANLARI : Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

10331/1-1

—————
VAKFIN ADI: Hacı Murat Çevik İlim Kültür ve Eğitime Hizmet Vakfı
VAKFEDENLER: Murat ÇEVİK.
VAKFIN İKAMETGAHI: Van-Erciş
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: Erciş Asliye Hukuk Mahkemesinin 16/10/2012 tarihli E: 2012/485, K: 2012/549 sayılı
kararı.
VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİHİ VE YEVMİYE NO’SU: Üsküdar
19.Noterliğince düzenlenen 26.03.2012 tarih ve 5363 yevmiye nolu vakıf senedi ile aynı
noterlikte düzenlenen 19.07.2012 tarih ve 12872 yevmiye nolu tadil senedi.
VAKFIN AMACI: Öğrencileri ve ihtiyaç sahiplerini, her bakımdan korumak, onlara
maddeten ve manen yardımcı olmak.
VAKFIN MAL VARLIĞI :
Van İli, Erciş İlçesi, Çelebibağı Köyü 3178 parsel sayılı üzerinde 650 m2 alanlı bina olan
1.608,20 m2 arsa niteliğindeki gayrimenkul, 100,00- TL nakit.
VAKFIN ORGANLARI : Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu, Denetçi
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur

10332/1-1
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Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi ve Orman Fakültesine
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan Öğretim Üyeliğine
Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği ile Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliği Değerlendirme
Esasları ve Başvuru Koşulları çerçevesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi
hükümleri dahilinde, Öğretim Üyesi alınacaktır.
PROFESÖR(daimi statüde çalıştırılacaktır.) kadrosuna başvuracak adayların;
1 - www.btu.edu.tr adresinden “duyurular” kısmında bulunan “Dilekçe Başvuru Formunu”
ve "Akademik Değerlendirme Formunu” doldurarak (Başvurdukları bölüm ve anabilim dalını
belirtecekler, yayınlarından birini “Başlıca Araştırma Eseri” olarak gösterecektir.)
2 - Özgeçmiş,
3 - İki adet fotoğraf
4 - Nüfus cüzdanı fotokopisi,
5 - Onaylı askerlik durum belgesi (Kurum dışından başvuran adaylardan),
6 - KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına
İlişkin belge. (YÖK Yürütme Kurulunun 03/11/2011 tarih ve 2011.31.8366 sayılı kararı ile
TOEIC sınavının KPDS ve ÜDS eşdeğerliği 14/11/2011 tarihi itibariyle kaldırılmıştır)
7 - Doçentlik belgesi,
8 - Onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik v.b. asılları
ile birlikte gelindiğinde diploma onayları yapılabilecektir),
9 - Yayın listesi (başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği)
10 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (makaleler, kitaplar, kongre çalışmaları,
araştırma projeleri, atıflar, eğitim etkinlikleri, mesleki ve diğer araştırma etkinlikleri, üyelik ve
hakemlik, ödüller) dosya, (6) altı adet hazırlayıp, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına
şahsen veya posta ile teslim edeceklerdir.
DOÇENT (daimi statüde çalıştırılacaktır.) kadrolarına başvuracak adayların;
1 - www.btu.edu.tr adresinden “duyurular” kısmında bulunan “Dilekçe Başvuru
Formunu” ve "Akademik Değerlendirme Formunu” doldurarak (Başvurdukları bölüm ve anabilim
dalını belirtecekler)
2 - Özgeçmiş,
3 - İki adet fotoğraf
4 - Nüfus cüzdanı fotokopisi,
5 - Onaylı askerlik durum belgesi (Kurum dışından başvuran adaylardan)
6 - KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına
İlişkin belge. (YÖK Yürütme Kurulunun 03/11/2011 tarih ve 2011.31.8366 sayılı kararı ile
TOEIC sınavının KPDS ve ÜDS eşdeğerliği 14/11/2011 tarihi itibariyle kaldırılmıştır)
7 - Doçentlik belgesi,
8 - Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik vb. Asılları ile
birlikte gelindiğinde diploma onayları yapılabilecektir),
9 - Yayın listesi,
10 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (makaleler, kitaplar, kongre çalışmaları,
araştırma projeleri, atıflar, eğitim etkinlikleri, mesleki ve diğer araştırma etkinlikleri, üyelik ve
hakemlik, ödüller) dosya, (4) dört adet hazırlayıp, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına
şahsen veya posta ile teslim etmeleri gerekmektedir.
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GENEL ŞARTLAR:
1 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı
kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı “hizmet belgesini” müracaat belgesine ekleyerek ibraz
edeceklerdir.
2 - Her bir aday ancak bir kadroya müracaat edebilecektir. Doçent Kadrosuna; Profesörler
müracaat edemezler.
3 - Yabancı ülkelerden alınan diploma ve doktora belgelerinin Üniversitelerarası Kurulca
denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
4 - Adayların, hazırladıkları her dosyaya, içinde yayın ve özgeçmiş listesi bulunan 1 adet
CD koymaları gerekmektedir.
5 - İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde
ikamet etmek zorundadır.
6 - Atamalar, kadro aktarıldıktan ve gerekli izinler alındıktan sonra yapılacaktır.
7 - Başvuru süresi; ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih itibariyle başlar, (15. Gün)
onbeşinci günün mesai bitiminde sona erer. Eksik ve onaysız belgelerle süresi içinde yapılmayan
başvurular ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
8 - Adayların tümünü ilgilendiren, başvuru ve atama sürecindeki tüm bilgilendirme
Üniversitemiz www.btu.edu.tr. adresinden yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.
DETAYLI BİLGİ ALMA VE BAŞVURU ADRESİ:
BİRİM
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

TELEFON

0224 314 16 05
314 1675
PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
314 1617
Faks 314 1717
DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE 0224 314 16 29
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
314 16 51
DEKANLIĞI (Fakülte Sekreterliği)
Faks 314 1630
ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
(Fakülte Sekreterliği)

0224 314 16 92
Faks 314 17 25

ADRES

152 Evler Mah.Eğitim Cad.1.Damla
Sok.No2/10 16330 Yıldırım/Bursa
Gazi Akdemir Mahallesi Mudanya
Caddesi No: 4/10 Osmangazi/
BURSA
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür
Merkezi (Merinos AKKM) 16200
Osmangazi / BURSA

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLAN TABLOSU
ÜNVAN DERECE BÖLÜM
A.BİLİM D.
ARANAN NİTELİKLER
DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Poli etilen teraftalat (PET)
İplik özellik ve üretiminde
bilgi sahibi, enstrümantal
polimer
karakterizasyon
testlerine vakıf, malzeme hata
analizi yapma yetisine sahip,
LİF VE POLİMER
LİF VE POLİMER
Doçent
2
tekstil ve polimerik malzeme
MÜH.BÖL.
MÜH.A.D.
kontrol test ve analizlerini
yürütebilen, TS EN ISO/IEC
17025 laboratuvar ve TS EN
ISO
17020
muayene
akreditasyonu
sureçlerinde
bulunmuş olmak.
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A.BİLİM D.

DERECE BÖLÜM

Doçent

1

GIDA MÜH.BÖL.

GIDA MÜH. A.D.

Doçent

1

KİMYA MÜH.BÖL.

KİMYA MÜH. A.D.

Sayfa : 93
ARANAN NİTELİKLER
Gıda
Mühendisliği
bilim
dalından Doçent olmak. Süt ve
ürünleri
konusunda
çalışmalara sahip olmak.
Kimya Mühendisliği alanından
Doçent
ünvanı
almak.
Kuantum
kimyasal
yöntemlerle kataliz ve katalitik
tepkimeler ile ilgili çalışmaları
olmak

ORMAN FAKÜLTESİ

Profesör

1

ORMAN ENDÜSTRİSİ
MÜH.BÖL.

ORMAN ENDÜSTRİ
MÜH. A.D.

Profesör

1

ORMAN ENDÜSTRİSİ
MÜH.BÖL.

ORMAN ENDÜSTRİ
MÜH. A.D.

Doçent

3

ORMAN MÜH.BÖL.

ORMAN MÜH. A.D.

Ağaç esaslı yapı bileşenleri
mühendislik
ürünü
ağaç
malzemeler ve odun- plastik
kompozitler
konularında
çalışmış olmak
Kağıt
degredasyonu
geri
kazanma, kağıt iç yapıştırması,
kuşeleme
ve
mürekkep
giderme konularında çalışmış
olmak.
Orman
patolojisi,
orman
ağaçları hastalıklarının silvi
kültürel kotrolü, has fongusları
ve
fungal
endofitler
konularında çalışmış olmak.
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:
Kastamonu ili nüfusuna kayıtlı 08.06.1986 doğumlu Sami oğlu Selçuk Şentürk'ün
Ukrayna'daki Ukrayna Ulusal Teknik Üniversitesi'nden aldığı diploması ile ilgili olarak,
Kurulumuz tarafından 15.08.2012 tarih ve 4703 seri numaralı "Makine Mühendisliği" alanında
düzenlenen Mezuniyet Geçici Lisans Diploma Denklik Belgesi'nin, Yükseköğretim Yürütme
Kurulu'nun 05.12.2012 tarihli kararı ile iptal edilmesine karar verildiğinin adı geçene ve ilgili
olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır.
İlanen duyurulur.
10349/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
07.10.2012 tarihli ve 28434 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Zeki Yapı Denetim Ltd. Şti.
ile ilgili ilanda sehven yazılan “283439 YİBF nolu” ifadesinin çıkarılarak bu ifadenin yerine
“89536 YİBF nolu” ifadesinin eklenmesi 13.12.2012 tarihli ve 8975 sayılı Makam Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10350/1/1-1

—————

20.11.2012 tarihli ve 28473 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Gürtaş 2 Yapı Denetim
Ltd.Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan “654795 YİBF nolu” ifadesinin çıkarılarak bu ifadenin
yerine “554795 YİBF nolu” ifadesinin eklenmesi 13.12.2012 tarihli ve 8976 sayılı Makam Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10350/2/1-1
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Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine
Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.
Adayların Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve atanma kriterleri Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığınca onaylanan "Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama
Ölçütlerine" uygun olmaları gerekmektedir.
Profesör kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalı
ile "Başlıca Araştırma Eseri”ni belirttiği dilekçelerine; iki adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini,
özgeçmişini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları,
icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-Öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden
ve biten doktora veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen
altı takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe;
Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını
belirttiği dilekçelerine; iki adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, doçentlik
belgesini, diğer öğrenim belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosyayı
ekleyerek Rektörlüğe,
Duyurumuzun yayımı tarihinden İtibaren başlayarak 15 gün içinde başvurmaları
gerekmektedir.
BİRİMİ
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Elektrik-Elektronik
Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Gemi İnşaatı ve Denizcilik
Fak.
İktisadi ve İdari Bilimler
Fak.
İktisadi ve İdari Bilimler
Fak.
İktisadi ve İdari Bilimler
Fak.
İktisadi ve İdari Bilimler
Fak.
İnşaat Fakültesi
İnşaat Fakültesi
İnşaat Fakültesi
İnşaat Fakültesi
Kimya-Metalurji Fakültesi
Kimya-Metalurji Fakültesi
Makine Fakültesi
Makine Fakültesi
Makine Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Fakültesi

BÖLÜMÜ
Eğitim Bilimleri
İlköğretim
Türkçe Eğitimi
Bilgisayar Mühendisliği

ANABİLİM/ANASANAT
DALI
Eğitim Programları ve Öğretim
Fen Bilgisi Eğitimi
Türkçe Eğitimi
Bilgisayar Yazılımı

PROF DOÇ.
1(*)
2
1(*)
1
1(*)

Fizik
Sosyoloji
Kimya
Gemi İnşaatı ve Gemi
Mak.Müh.
İktisat

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

İktisat Teorisi

1

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

1

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

1

Siyaset Bil.ve Uluslarar.
İlişkiler
Çevre Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Harita Mühendisliği
Harita Mühendisliği
Biyomühendislik
Matematik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Mimarlık
Mimarlık
Şehir ve Bölge Planlama

Uluslararası İlişkiler

1

Analitik Kimya
Gemi Makineleri

1(*)
1
1
1

Çevre Teknolojisi
Yapı
Fotogrametri
Jeodezi
1
Mat.Temel.ve Mat. Lojik
Endüstri Mühendisliği
Yöneylem Araştırması
Mak.Malz.ve İmalat Tek.
Bina Bilgisi
Yapı Bilgisi
Bölge Planlama

1(*)

1
1
1
1
1
1
1
1
1(*)
2
1
1

(*): 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Yüksek Öğretim
Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim yapılmasında
uyulacak esaslara İlişkin yönetmelik" uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.
10380/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
MYĞ/1585-6/24254 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Or-san Petrokimya Nakliye Plastik
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri ve İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin 2009
ve 2010 yıllarına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi
nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak
ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası
Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012
tarih ve 3659-72 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim
Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2009 ve 2010 yıllarına ait
bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Or-san Petrokimya Nakliye Plastik İnşaat ve İnşaat
Malzemeleri ve İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı
Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol
Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları
Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun
20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10339/1/1-1

—————
DAĞ/455-2/04841 sayılı Dağıtıcı lisansı sahibi Güvengaz Petrol Ürn. Enerji Sist.
Doğalgaz İnş. Teks. Taş. San. A.Ş.’nin 2005, 2006 ve 2007 yıllarına ait bildirimleri yapma
yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-129 sayılı Kurul Kararı ile
istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş
olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2005, 2006 ve 2007 yıllarına ait
bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Güvengaz Petrol Ürn. Enerji Sist. Doğalgaz İnş.
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Teks. Taş. San. A.Ş. hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b)
bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011
Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para
cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10339/2/1-1

—————

DEP/988-3/20678 sayılı Depolama lisansı sahibi Güvengaz Petrol Ürünleri
Enr.Sist.Doğalgaz.İnş.Teks.Taş.San.A.Ş.’nin 2010 yılına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü
yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin
dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine
aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-134 sayılı Kurul Kararı ile istenen
yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2010 yılına ait bildirimlere ilişkin
eksiklikleri tamamlamayan Güvengaz Petrol Ürn. Enerji Sist. Doğalgaz İnş. Teks. Taş. San. A.Ş.
hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt
bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para
Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve
Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10339/3/1-1

—————

İHR/689-4/16181 sayılı İhrakiye Teslimi lisansı sahibi Öz Şahin Akaryakıt Nakliye
İhracat İthalat Ticaret Limited Şirketi’nin 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait bildirimleri yapma
yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-123 sayılı Kurul Kararı ile
istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş
olup;
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- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait
bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Öz Şahin Akaryakıt Nakliye İhracat İthalat Ticaret
Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin
(3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası
uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10339/4/1-1

—————
MYG/2711-2/28165 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Gülbahar Kimya Petrol Ürünleri
Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2010 yılına ait bildirimleri yapma
yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-58 sayılı Kurul Kararı ile
istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş
olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2010 yılına ait bildirimlere ilişkin
eksiklikleri tamamlamayan Gülbahar Kimya Petrol Ürünleri Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin
(3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası
uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10339/5/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
İŞL/1600-3/24346 sayılı İşleme lisansı sahibi Sandıklı Alternatif Enerji Sistemleri Petrol
Zirai İlaç Tarım Gıda Hayvancılık Temizlik Maddeleri İnşaat Taahhüt Otomotiv İthalat İhracat
Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 2010 yılına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine
getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun
“Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının
(f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği
gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-105 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve
konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2010 yılına ait bildirimlere ilişkin
eksiklikleri tamamlamayan Sandıklı Alternatif Enerji Sistemleri Petrol Zirai İlaç Tarım Gıda
Hayvancılık Temizlik Maddeleri İnşaat Taahhüt Otomotiv İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited
Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3)
numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası
uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10339/6/1-1

—————
İŞL/1670-2/24761 sayılı İşleme lisansı sahibi İsmailoğulları Petrol ve Tarım Ürünleri
Ticaret Limited Şirketi’nin 2010 yılına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine
getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun
“Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının
(f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği
gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-100 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve
konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2010 yılına ait bildirimlere ilişkin
eksiklikleri tamamlamayan İsmailoğulları Petrol Ve Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi
hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt
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bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para
Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve
Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10339/7/1-1

—————
MYĞ/555-32/14558 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Kaptan Petrol Ürünleri Makine
Nakliye Elektronik Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2010 yılına ait
bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans
sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve
yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi
Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve
3659-62 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi
Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2010 yılına ait bildirimlere ilişkin
eksiklikleri tamamlamayan Kaptan Petrol Ürünleri Makine Nakliye Elektronik Turizm İthalat
İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin
ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu
Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri
gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca
lisansının iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10339/8/1-1

—————
DAĞ/1226-7/22380 sayılı Dağıtıcı lisansı sahibi Standart Yağ Gaz Petrol Ürn. Dağıtım
Paz. San. ve Tic. A.Ş.’nin 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimleri yapma
yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
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maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-132 sayılı Kurul Kararı ile
istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş
olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarına
ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Standart Yağ Gaz Petrol Ürn. Dağıtım Paz. San.
ve Tic. A.Ş. hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3)
numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası
uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10339/9/1-1

—————
MYĞ/1497-7/23822 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Ege-mar Petrol ve Petrol Ürünleri
Kimyevi Maddeler İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2008 yılına ait
bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans
sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve
yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi
Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve
3659-51 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi
Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2008 yılına ait bildirimlere ilişkin
eksiklikleri tamamlamayan Ege-mar Petrol ve Petrol Ürünleri Kimyevi Maddeler İthalat İhracat
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci
fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi
Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince
308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının
iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL)
tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası
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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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10339/10/1-1

—————
MYĞ/627-25/15375 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Karahan Nakliyat Hafriyat Petrol
Ürünleri Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2005, 2007, 2008, 2009 ve 2010
yıllarına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle,
lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve
yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi
Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve
3659-63 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi
Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2005, 2007, 2008, 2009 ve 2010
yıllarına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Karahan Nakliyat Hafriyat Petrol
Ürünleri Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19
uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri
gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca
lisansının iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10339/11/1-1

—————
DAĞ/807-15/17612 sayılı Dağıtıcı lisansı sahibi Karahan Nak. Hafr. Petrol Ürn. Oto. San.
ve Tic. Ltd. Şti.’nin 2006, 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimleri yapma
yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-130 sayılı Kurul Kararı ile
istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş
olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
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maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2006, 2007, 2008, 2009 ve 2010
yıllarına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Karahan Nak. Hafr. Petrol Ürn. Oto.
San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b)
bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011
Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para
cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10339/12/1-1

—————
MYĞ/1765-2/25051 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Petroil Madeni Yağ Pazarlama
İmalat İthalat İhracat Nakliye Danışmanlık ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 2008 yılına ait
bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans
sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve
yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi
Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve
3659-79 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi
Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2008 yılına ait bildirimlere ilişkin
eksiklikleri tamamlamayan Petroil Madeni Yağ Pazarlama İmalat İthalat İhracat Nakliye
Danışmanlık ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19
uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri
gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca
lisansının iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10339/13/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Kurul’un 02/08/2012 tarihli ve 3960-151 sayılı Kararı ile, “Veysel Karani Mah. 455. Sok.
Gürkan Apt. A-Blok Altı No:8/A Yenişehir/ŞANLIURFA” adresinde Gapgaz LPG Dolum Tevzi
Tic. ve San. A.Ş.’nin tüplü LPG bayiliğini yapan Mehmet Ali BADILLI ve Ahmet BADILLI’nın,
06/10/2009 tarihinde yapılan tespite göre işyerinde bayisi olduğu dağıtıcı dışında başka
dağıtıcıların tescilli markası ve amblemini taşıyan LPG tüplerini bulundurmak ve LPG dolumu
sağlayan araç bulundurarak tüp dolumu yapmak fiillerinden dolayı 15/03/2012 tarih ve 3739-69
sayılı Kurul Kararı gereği yazılı savunma yapmaları istenmiş olmakla birlikte savunma istem
yazısını tebellüğ etmedikleri anlaşılarak 20/06/2012 tarih ve 28329 sayılı Resmi Gazete
vasıtasıyla ilanen tebligat yapılmasına rağmen yasal süre içerisinde savunma yapmadıkları
anlaşıldığından, her bir fiil için ayrı ayrı 5307 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanun ile değişik 16 ncı
maddesinin dördüncü fıkrası ve “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik
Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2009
Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 1.120.-TL tutarında
olmak üzere haklarında toplam 2.240.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar
verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 2.240.–TL tutarındaki idari para cezasının, 5326 sayılı
Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, ilan tarihini
izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler/Ankara şubesi nezdinde açılan Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba
yatırılabileceği, ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma
hakkının 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, 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 Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10339/14/1-1

—————
Kurulun 10.10.2012 tarih ve 4073-21 sayılı Kararı ile; 24.02.2012 tarih ve BAY/93982/30639 sayılı bayilik lisansı sahibi Çayyüzü Mahallesi Mevlana Sokağı No:39 Altuntaş
Kasabası Akşehir/KONYA adresinde faaliyet gösteren Altınbilek Petrol Ürünleri Dağıtım
Pazarlama Gıda Nakliyat İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketinin 16.03.2012 tarihli
tespite göre, Merzifon-Samsun Devlet Karayolu 8. Km. Çavundur Köyönü Mevkii
Merzifon/Amasya adresinde faaliyet gösteren ASOPET Petrol Nakliye Turizm İnşaat Gıda Sanayi
Ticaret Ltd. Şti’ne kullanıcılar haricinde yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı yapmasının, 5015
sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası
Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı olması sebebiyle, 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.
10339/15/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
MYĞ/2544-9/27635 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Amut Petrol Ürünleri ve Kimyevi
Maddeler Üretim İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2010 yılındaki bildirimleri
yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4
üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı
hareket ettiği anlaşıldığından, 14.06.2012 tarih ve 3883-146 sayılı Kurul kararı ile 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 yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden
itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde
gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca
ilanen tebliğ edilir.
10339/16/1-1

—————
06.07.2006 tarihli ve BAY/818-157/17879 numaralı bayilik lisansı sahibi Atılgan Yağ
Gıda Nakliyat Kuyumculuk Petrol Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin “Yeşiolaba
Mahallesi Kahramanmaraş - Adana Karayolu Üzeri Şekeroba Beldesi Türkoğlu /
KAHRAMANMARAŞ” adresinde bulunan tesisinden 19.05.2011 tarihinde alınan numunenin
TÜBİTAK MAM’da yapılan analizi sonucu düzenlenen M-11/1667 numaralı muayene raporunda
ulusal marker seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı olduğu, numunenin solvent ve
yağ içerdiği tespit edilmiş olup;
18/07/2012 tarihli ve 3933-100 sayılı Kurul Kararı ile, teknik düzenlemelere aykırı ve
ulusal marker seviyesi geçersiz akaryakıt ikmalinde bulunulması ve akaryakıta tağşiş/hile amacı
ile ürün katılması nedeniyle, Atılgan Yağ Gıda Nakliyat Kuyumculuk Petrol Tekstil Sanayi
Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının a/4
numaralı alt bendi, aynı maddenin 4 üncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi
Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince
belirlenen 147.933,- TL idari para cezası uygulanması kararlaştırılmıştır.
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 Mahkemesinde
dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
edilir.
10339/17/1-1

—————
06.07.2006 tarihli ve BAY/818-157/17879 numaralı bayilik lisansı sahibi Atılgan Yağ
Gıda Nakliyat Kuyumculuk Petrol Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin “Yeşiolaba
Mahallesi Kahramanmaraş - Adana Karayolu Üzeri Şekeroba Beldesi Türkoğlu /
KAHRAMANMARAŞ” adresinde bulunan tesisinden 05.05.2011 tarihinde alınan numunenin
TÜBİTAK MAM’da yapılan analizi sonucu düzenlenen M-11/1043 numaralı muayene raporunda
ulusal marker seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı olduğu, numunenin solvent ve
yağ içerdiği tespit edilmiş olup;
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18/07/2012 tarihli ve 3933-99 sayılı Kurul Kararı ile, teknik düzenlemelere aykırı ve
ulusal marker seviyesi geçersiz akaryakıt ikmalinde bulunulması ve akaryakıta tağşiş/hile amacı
ile ürün katılması nedeniyle, Atılgan Yağ Gıda Nakliyat Kuyumculuk Petrol Tekstil Sanayi
Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının a/4
numaralı alt bendi, aynı maddenin 4 üncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi
Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince
belirlenen 147.933,- TL idari para cezası uygulanması kararlaştırılmıştır.
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 Mahkemesinde
dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
edilir.
10339/18/1-1

—————
Kurul’un 28/06/2012 tarih ve 3903/73 sayılı Kararı ile; “Burak Reis Cad. No:106
Çamdibi Bornova/İZMİR” adresinde faaliyet gösteren Bortes Elektrik Tesisleri Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi’nin, 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 18/01/2012 tarih ve 3654/32
sayılı Kurul Kararına istinaden istenilen yazılı savunması ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nın
konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup;
Söz konusu şirketin, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 5 inci maddesinin
birinci ve ikinci fıkrası ile Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci
ve ikinci fıkrasına aykırı hareket ettiği, ayrıca yasal süreler içerisinde yazılı savunmasını
sunmadığı anlaşıldığından, söz konusu şirkete sertifikası olmadan yapım ve hizmet alanlarında
faaliyette bulunmaması için, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin
birinci fıkrası uyarınca ihtarda bulunulması hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen
tebliğ edilir.
10339/19/1-1

—————
06.01.2011 tarih ve ETS/3003-18/1773 sayılı elektrik üretim lisansı sahibi Coren Elektrik
Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Satış A.Ş.’nin, Dağıtım Sistem Kullanımı Anlaşması gereği
yükümlülüklerini yerine getirmeyerek, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 3 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 8 inci alt bendine, Elektrik Piyasasında İletim Ve
Dağıtım Sistemlerine Bağlantı Ve Sistem Kullanımı Hakkında Tebliğin 14 üncü maddesine aykırı
hareket ettiği değerlendirildiğinden, 15.08.2012 tarih ve 3979-10 sayılı Kurul Kararı ile 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 lisans sahibi tüzel kişinin yazılı savunmasının
alınmasına karar verilmiştir.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın yazımızın ilan tarihinden
itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde
gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca
ilanen tebliğ edilir.
10339/20/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Kurul’un 02.08.2012 tarihli ve 3960/128 sayılı Kararı ile; Noyan Bereket Dış Ticaret ve
Pazarlama Limited Şirketi’ nin,
a) “Nizip Yolu Üzeri 12. Km Şehitkamil /GAZİANTEP” adresindeki akaryakıt
istasyonunda, tağşişe yarayan ürün bulundurduğunun, 20.05.2011 tarihli ve 1602-8990 numaralı
analiz raporu ile tespit edildiği ve bu suretle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci
fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine
aykırı hareket etiği,
b) 01.02.2009 tarihinde yapılan denetimde, akaryakıt istasyonunda tağşişe yarayan ürün
bulundurması nedeniyle, hakkında 02.09.2010 tarihli ve 2754/29 sayılı Kurul Kararı ile idari para
cezası uygulandığı ve ilgilinin 15.10.2010 tarihinde bu Karara ilişkin tebligatı aldığı ve iki yıl
geçmeden aynı fiili işlediği, anlaşıldığından hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin
ikinci fıkrasının
(a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri ve
Petrol
Piyasası Kanununu 19 uncu maddesi gereği 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları
Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 147.933.- TL. tutarında idari para cezasının, Kanunun 19
uncu maddesinin altıncı fıkrası gereğince iki kat olarak 295.866 TL tutarında uygulanmasına
karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 295.866-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 30 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 Mahkemelerine
dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10339/21/1-1

—————
“Eskişehir Yolu 34.Km. KÜTAHYA” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan
28.05.2007 tarih ve BAY/939-82/22170 sayılı bayilik lisansı alan DO-PET Isı Sistemleri Elektrik
Elektronik Doğalgaz Petrol Makina ve Ekipmanları Tesisat Yapımı Pazarlama Satış ve Satış
Sonrası Hizmetleri Mühendislik Müşavirlik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin,
19/01/2012 ve 20/01/2012 tarihlerinde yapılan tespite ve bu tespitte alınan numunelere ilişkin
Tübitak Marmara Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 21/03/2012 tarih ve 1220P00136001,
1220P00136002, 1220P00136003, 1220P00136004 sayılı analiz raporlarına göre; istasyonun
vaziyet planında belirtilmeyen bir gizli tank bulundurmak ve vaziyet planında bulunan tankı ikiye
bölerek gizli bölme oluşturmak suretiyle Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci
ve dokuzuncu fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine,
tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri istasyonda bulundurmak suretiyle
5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (a) ve (e) bentlerine, aykırı hareket ettiği
değerlendirildiğinden, 26/07/2012 tarih ve 3953-49 sayılı Kurul kararı ile 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 DO-PET Isı Sistemleri Elektrik Elektronik Doğalgaz Petrol Makina ve Ekipmanları
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Tesisat Yapımı Pazarlama Satış ve Satış Sonrası Hizmetleri Mühendislik Müşavirlik İthalat
İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’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.
10339/22/1-1

—————
Kurulun 20/09/2012 tarihli ve 4037/6 sayılı Kararı ile; “Konak Mah. Abdi İpekçi Caddesi,
No:20 Gaziantep” adresinde faaliyet gösteren İTS/GZD/040 numaralı İç Tesisat ve Servis Hatları
Sertifikası sahibi A1 Doğal Gaz Tesisat Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin,
sertifikası bulunmayan B&D Mühendislik 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, A1 Doğal Gaz Tesisat
Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 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.
10339/23/1-1

—————
“Eskişehir Yolu 34.Km./KÜTAHYA” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan
28.05.2007 tarihli ve BAY/939-82/22170 sayılı bayilik lisansı alan Do-Pet Isı Sistemleri Elektrik
Elektronik Doğalgaz Petrol Makina Ve Ekipmanları Tesisat Yapımı Pazarlama Satış Ve Satış
Sonrası Hizmetleri Mühendislik Müşavirlik İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin
söz konusu adresteki akaryakıt istasyonunda 29/03/2012 tarihinde yapılan denetimde alınan
numunelere ilişkin olarak düzenlenen 13/04/2012 tarihli ve 1220P00341001, 1220P00341002,
1220P00341003 sayılı analiz raporları ve ilgili tutanaklar ile tespit edildiği üzere; yeterli şart ve
seviyede ulusal marker ihtiva etmeyen akaryakıt ikmal etmek suretiyle, 5015 sayılı Kanununun 18
inci maddesine ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci
maddesinin (f) bendine, teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmal etmek suretiyle
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 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 solvent ve yağ karıştırmak ve istasyonda tağşişe yarayan ürün
bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve Petrol
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (a) ve (e) bentlerine, vaziyet planında yer alan
yeraltı tankını bölerek gizli bir bölme oluşturmak suretiyle, Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü
maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ve 4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları ile
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendi ile 18 inci maddesinin üçüncü
ve dördüncü fıkralarına, aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, 02/08/2012 tarih ve 3960-123
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sayılı Kurul kararı ile 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, DO-PET Isı Sistemleri
Elektrik Elektronik Doğalgaz Petrol Makina ve Ekipmanları Tesisat Yapımı Pazarlama Satış ve
Satış Sonrası Hizmetleri Mühendislik Müşavirlik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi’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.
10339/24/1-1

—————
Kurul’un 10.10.2012 tarihli ve 4073/38 sayılı Kararı ile; Noyan Bereket Dış Ticaret ve
Pazarlama Limited Şirketi’nin,
a) “Nizip Yolu Üzeri 12. Km Şehitkamil /GAZİANTEP” adresindeki akaryakıt
istasyonunda 15.05.2012 tarihinde yapılan denetim sonucunda, 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 3 üncü maddesi yedinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Lisanslarda
Asgari Olarak Yer Alacak Hususlar” başlıklı 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı olarak, vaziyet
planına kaydettirmeden proje dışında akaryakıt tankı düzeneği kurduğunun tespit edildiği,
b) 16.12.2010 tarihli tespite göre vaziyet planına kaydettirmeden proje kapsamı dışında
akaryakıt tankı düzeneği kurarak piyasa faaliyetine konu etmesi nedeniyle, hakkında 01.12.2011
tarihli ve 3524/55 sayılı Kurul Kararı ile 11.446.- TL idari para cezası uygulandığı ve bu kararın
ilgiliye 19.12.2011 tarihli ve 8272 sayılı yazı ile tebliğ edildiği ve ilgilinin 30.12.2011 tarihinde
tebligatı aldığı ve iki yıl geçmeden aynı fiili işlediği,
anlaşıldığından, hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile
aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri ve Petrol Piyasası Kanununu 19 uncu maddesi gereği
2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 67.962.- TL.
tutarında idari para cezasının, aynı maddenin dördüncü fıkrası gereğince 13.592-TL olarak
uygulanması gereken miktarın, Kanunun 19 uncu maddesinin altıncı fıkrası gereğince iki kat
olarak 27.184-TL olarak uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 27.184-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 30 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 Mahkemelerine
dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10339/25/1-1

—————
Kurul’un 12/09/2012 tarihli ve 4026/50 sayılı Kararı ile; “E-90 Karayolu Nizip-Birecik
Arası 7. Km. (101 Ada, 591 Parsel) Nizip / GAZİANTEP” adresinde 18.01.2010 tarihli ve
BAY/939-82/27101 istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Arı-Kan Gıda
Akaryakıt Taşımacılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt
istasyonundan, B-003638 seri numaralı Numune Alma Tutanağı düzenlenerek alınan motorin
numunesine ilişkin, TÜBİTAK MAM’ın 06.04.2012 tarihli ve 1220P00332001 sayılı analiz
raporuna göre,
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a) Motorine yağ karıştırarak tağşiş etmek eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin
38 inci maddesinin (e) bendine,
b) Ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali
eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı)
bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler
Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci
maddesinin (d) ve (f) bentlerine,
aykırılık teşkil ettiği, Arı-Kan Gıda Akaryakıt Taşımacılık İthalat İhracat Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin
ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ile Petrol
Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları
Hakkında Tebliğ 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 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 Mahkemeleri’ ne 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.
10339/26/1-1

—————
Kurul’un 09/08/2012 tarih ve 3967/32 sayılı Kararı ile; “Atatürk Caddesi Mert Plaza
No:376 K:4 Alsancak Konak/İZMİR” adresinde faaliyette bulunan 19/03/2005 tarih ve BAY/4591055/07128 numaralı istasyonsuz bayilik lisansı sahibi Ermad Madencilik Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi’nin, Bodrum-Güllük Karayolu Güllük yolu üzeri 4.km Milas/MUĞLA adresinde
faaliyette bulunan tesiste 19/02/2009 tarihinde yapılan inceleme sonucu, şirket ve şahıs araçlarına
akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle, 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 08/12/2011 tarih ve 3534/52
sayılı Kurul Kararına istinaden istenilen yazılı savunması ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nın
konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup istasyonsuz bayilik lisansı sahibi olmasına rağmen
araçlara akaryakıt ikmali yapmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci
fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 44 üncü maddesinin 5 inci fıkrasına
aykırılık teşkil ettiği, ayrıca yasal süre içerisinde yazılı savunmasını sunmadığı anlaşıldığından,
mezkur şirket hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin
(3) numaralı alt bendine ve yine aynı maddenin dördüncü fıkrasına göre 2009 Yılında
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Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 56.000, - TL tutarında idari
para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 56.000, - 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 TC Vakıflar Bankası Ankara
Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait “TR55 0001 5001
5800 7292 2300 32” numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde,
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde 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.
10339/27/1-1

—————
Kurulun 03.10.2012 tarih ve 4064/94 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, 27.01.2012
tarihinde akaryakıt istasyonundaki düzeneği 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 27.01.2012 tarihinde alınan motorin
numunesine ilişkin, İNÖNÜ PAL’in (2012-0256) sayılı analiz raporuna göre motorinin tağşiş
edilmesi ile ulusal marker seviyesi GEÇERSİZ ve teknik düzenlemelere AYKIRI akaryakıt
ikmali suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı)
bendi, 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi, 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendi, Petrol Piyasasında Uygulanacak
Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri
ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine, yanı sıra 29.09.2011 tarihli ve 3439/60 sayılı Kurul
Kararı ile motorine yağ ve solvent karıştırılarak tağşiş edilmesi, ulusal marker seviyesi geçersiz
ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali 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, 27.01.2012 tarihinde; akaryakıt
istasyonundaki düzeneği vaziyet planında bulunmamasına karşın 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 2012 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 27.184.- TL. tutarında,
motorinin tağşiş edilmesi ile ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı
akaryakıt ikmali eylemi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin
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ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü ve altıncı fıkraları
ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para
Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 326.222.- TL. tutarında olmak üzere, toplam
353.406.- TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 353.406.- 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.
10339/28/1-1

—————
Kurul’un 10/10/2012 tarihli ve 4073/26 sayılı Kararı ile Tavşançalı Mevkii Esentepe
(Ada:216 - Parsel:284 - Pafta:23-M-4) Kulu / KONYA adresinde 06.08.2009 tarih ve BAY/93982/26398 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Ahmet SÖNMEZNoyan Petrol’ün 27/01/2011 tarihinde istasyonundan alınan numunenin ağır ürün karıştırarak
tağşiş etmek ile ilgili teknik düzenlemelere aykırı ve ulusal marker seviyesinin geçersiz
çıkmasının 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası
Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine ve 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin
dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında
Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve
(b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine ve istasyonunda vaziyet planı haricinde gizli
yer altı tankı bulundurmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu
fıkraları ile 4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları ve Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendi ile 18 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü
fıkralarına aykırı olması nedeniyle 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 Ahmet SÖNMEZ- Noyan
Petrol’ün yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.
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,
süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususları 7201 sayılı Tebligat
Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10339/29/1-1

—————
Kurul’un 03/10/2012 tarihli ve 4064-35 sayılı Kararı ile E-90 Karayolu Üzeri Taşpınar
Yol Kavşağı 20 Km Taşpınar / Aksaray adresinde faaliyet gösteren Görgün Petrol Ürünleri Gıda
Nakliye İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait istasyonda, vaziyet planında yer almayan
gizli tankları piyasa faaliyetine konu ettiği ve tağşişe yarayan ürün bulundurduğunun tespit
edilmesinin, 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 ve Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve Petrol
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırılığı nedeniyle, ilgili tüzel
kişiye istasyonda gizli tank bulundurması sebebiyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin
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üçüncü fıkrası ile aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri ve 2012 yılında uygulanacak para
cezaları hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 13.592,-TL ve istasyonda tağşişe
yarayan ürün bulundurması sebebiyle de, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci
fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri ve
2012 yılında uygulanacak para cezaları hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 163.111,TL olmak üzere toplam 176.703,-TL tutarında idari para cezası uygulanması kararlaştırmıştır.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 176.703,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326
sayılı Kabahatler Kanununun 17 inci maddesinin 6 ıncı 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 İdari Mahkeme’de dava
açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10339/30/1-1

—————
Kurul’un 02.08.2012 tarih ve 3960-115 sayılı Kararı ile; 04/02/2008 tarih BAY/93982/23759 sayılı istasyonlu bayilik lisansı (11/10/2011 tarihli ve 5045 sayılı Olur ile iptal)
kapsamında “Birecik-Şanlıurfa Karayolu Üzeri 13. Km. Aratdağı Mevkii Birecik / ŞANLIURFA”
adresinde faaliyet gösteren Nedim Trans Yağ Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne
ait akaryakıt istasyonunda 05/01/2011 tarihinde gerçekleştirilen denetim kapsamında 47 PB 714
plakalı kamyondan alınan motorin numunesinin TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi
tarafından M-11/91 numaralı analiz raporu ile yapılan analizi neticesinde ulusal marker
seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı olmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü
fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci
maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine, söz
konusu akaryakıta ağır ürün karıştırılmış olması hususunun, 5015 sayılı Kanunun 8 inci
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci
maddesinin (e) bendine, ayrıca bayi tarafından dağıtıcı firma dışında 47 PB 714 plakalı
kamyondan akaryakıt ikmal edilmiş olması hususunun ise 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun
8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine 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.
10339/31/1-1

—————
Kurul’un 10/10/2012 tarihli ve 4073/23 sayılı kararı ile MYĞ/2566-7/27737 sayılı madeni
yağ lisansına sahip Or-San Petrokimya Nakliye Plastik İnşaat ve İnşaat Malzemeleri ve İmalat
İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin, 05.02.2012 tarihinde yapılan denetim sonucu
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temin ettiği baz yağı madeni yağ üretim faaliyeti haricinde baz yağı olarak piyasaya sunduğunun
tespit edilmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci
fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 23 üncü ve 24 üncü maddelerine aykırı olması
sebebiyle, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve
soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.
Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza
gönderilmesi, akdi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
10339/32/1-1

—————
14/06/2012 tarihli ve 3883/79 sayılı Kurul Kararı ile, Koçoğlu Petrol Madeni Yağ Boya
Pet. Ürün. Kim. Mad. İlet. Amb. San. Tic. Limited Şirketi’nin, 03/02/2010 tarihinde Uşak Merkez
Güre beldesi, E-96 Karayolu 19 uncu kilometresinde Manisa ili istikametine seyir eden Ayetullah
YAZICI yönetimindeki 45 Y 5421 plakalı tankerle akaryakıt ikmal ederek 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca yürüttüğü
akaryakıt bayilik faaliyeti için bayilik lisansı almadığı tespit edildiğinden “Petrol Piyasasında
Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik”in 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma veya soruşturma prosedürüne
gerek olmaksızın, ilgili tüzel kişinin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.
Söz konusu savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu’na gönderilmesi, aksi takdirde savunmanın dikkate alınmayacağı, 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10339/33/1-1

—————
Kurulun 05/09/2012 tarihli ve 4015-12 sayılı Kararı ile; 05/05/2009 tarih ve BAY/93982/25967 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Samsun Yolu 15. Km Zincirlikuyu Mevkii
(Pafta:1 Parsel:877) Tosya / Kastamonu adresinde faaliyet gösteren Ray-Pet Taşımacılık Maden
Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait istasyonda 10/05/2012 tarihinde yapılan
denetimde, Dörtyol civarı Dalmış İş hanı No:3/22 Cizre / Şırnak adresinde faaliyet gösteren
Altınbilek Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Gıda Nakliyat İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi
Limited Şirketi’nin Ray-Pet Taşımacılık Maden Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi’ne 09/05/2012 tarih ve 689464 sayılı gaz yağı satış faturası düzenlediğinin tespit edildiği,
kişinin lisanssız piyasa faaliyetinde bulunmak suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3
üncü maddesinin birinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 4
üncü fıkrasına aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 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.
10339/34/1-1

—————
Kurul’un 27/08/2012 tarihli ve 4048-32 sayılı Kararı ile; Adar Gres Petrol Madeni Yağ
Kimyevi Maddeler Üretim Pazarlama İmalat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin,
27/12/2011 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, madeni yağ lisansı alma
yükümlülüğünü yerine getirmeden madeni yağ üretimi gerçekleştirerek, 5015 sayılı Kanunun 3
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üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci
maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı hareket ettiği, ilgilinin yazılı savunmasının süresi
içerisinde Kuruma intikal etmediği anlaşıldığından, Adar Gres Petrol Madeni Yağ Kimyevi
Maddeler Üretim Pazarlama İmalat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında,
5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ve
“Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları
Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 739.666,- TL idari para cezası uygulanmasına karar
verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 739.666,-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.
10339/35/1-1

—————
Kurul’un 05/07/2012 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup, 3911/76 sayılı Kurul
Kararı ile; “Ankara Karayolu 27.Km Merkez (J25c-3d Pafta - 939 Parsel) / ESKİŞEHİR”
adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumumuzdan 17/04/2009 tarih ve BAY/939-82/25907
numaralı bayilik lisansı almış Bekiroğlu Petrol Uluslar Arası Taşımacılık Turizm Gıda İnşaat
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2009 yılında lisansına kayıtlı dağıtım şirketi dışında başka
bir kaynaktan akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Kanunun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin
birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d)
bentlerine aykırı hareket etmesi sebebiyle 14/02/2012 tarih ve 3694-10 sayılı Kurul Kararı ile
Bekiroğlu Petrol Uluslar Arası Taşımacılık Turizm Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi’den yazılı savunma istenmiş olması ile Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin
görüşü değerlendirilmiş olup, Bekiroğlu Petrol Uluslar Arası Taşımacılık Turizm Gıda İnşaat
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin lisansına kayıtlı dağıtım şirketi dışında başka bir kaynaktan
akaryakıt ikmal ettiği anlaşılmakta olup, lisans sahibinin 5015 sayılı Kanunun “Bayiler” başlıklı 8
inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci
maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket ettiği, lisans sahibinin yazılı savunmasının süresi
içinde Kuruma intikal etmediği anlaşıldığından Bekiroğlu Petrol Uluslar Arası Taşımacılık
Turizm Gıda İnşaat 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 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca
belirlenen 672.000,-TL idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası gereği 134.400,-TL
olarak uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 134.400,-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 Mahkemelerinde
dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
edilir.
10339/36/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Kurul’un 05/07/2012 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup, 3911/75 sayılı Kurul
Kararı ile; “Afyon-Kütahya Karayolu Üzeri 38 Km. İhsaniye / AFYONKARAHİSAR” adresinde
faaliyet göstermek üzere Kurumumuzdan 09/04/2007 tarih ve BAY/939-82/21828 numaralı
bayilik lisansı almış Denktaş Akaryakıt İnşaat Nakliye Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin
2007 yılında lisansına kayıtlı dağıtım şirketi dışında başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal
etmesinin 5015 sayılı Kanunun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket
etmesi sebebiyle 14/02/2012 tarih ve 3694-9 sayılı Kurul Kararı ile Denktaş Akaryakıt İnşaat
Nakliye Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’den yazılı savunma istenmiş olması ile Denetim
Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup, Denktaş Akaryakıt İnşaat
Nakliye Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin lisansına kayıtlı dağıtım şirketi dışında başka
bir kaynaktan akaryakıt ikmal ettiği anlaşılmakta olup, lisans sahibinin 5015 sayılı Kanunun
“Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket ettiği, lisans sahibinin
yazılı savunmasının süresi içinde Kuruma intikal etmediği anlaşıldığından Denktaş Akaryakıt
İnşaat Nakliye Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı
Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi uyarınca
600.000,- TL idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası gereği 120.000,-TL olarak
uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 120.000,-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 Mahkemelerinde
dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
edilir.
10339/37/1-1

—————
Kurul’un 03/10/2012 tarih ve 4064/25 sayılı Kararı ile; “Asgazsan Asetilen Gazları
Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin lisanssız piyasa faaliyeti (sıkıştırılmış doğal gaz iletim ve
dağıtımı) gerçekleştirerek 4646 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 1 numaralı bendine aykırı
hareket ettiği anlaşıldığından Asgazsan Asetilen Gazları Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne
lisanssız piyasa faaliyeti (sıkıştırılmış doğal gaz iletim ve dağıtımı) gerçekleştirmemesi ve bundan
böyle ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmede gerekli özeni göstermesi için 4646 sayılı
Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca İHTARDA
BULUNULMASINA” karar verilmiştir.
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
10339/38/1-1

—————
Kurul’un 03/10/2012 tarih ve 4064/58 sayılı Kararı ile Başkent Vergi Dairesinin 091 050
0306 vergi numaralı mükellefi “Yeşilova Mahallesi E-90 Karayolu Üzeri No:66 Ş.Koçhisar /
ANKARA” adresinde faaliyet gösteren Abdullah BİNBAŞ’ın Aralık 2011 döneminde Asyam
Akaryakıt Petrol Ürünleri Madeni Yağ Nakliyat Oto Aksesuar İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi’ne toplam 27 adet satış faturası ile yaklaşık 2,5 milyon TL’lik akaryakıt (motorin) satışı
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gerçekleştirerek lisanssız dağıtım faaliyetinde bulunmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci
maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı olduğu değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında
Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca Abdullah BİNBAŞ’ın 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.
10339/39/1-1

—————
Kurul’un 03/10/2012 tarih ve 4064/10 sayılı Kararı ile S.S. Modern Ankara Keresteciler
Sitesi 188 Ada 12 Parsel Sarayköy Kazan / ANKARA adresinde 23/03/2006 tarihli ve MYĞ/6975/16273 numaralı Madeni Yağ Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Arai Gres Yağ Kimya Ve
Petrol Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, 24/04/2012 tarihinde yapılan denetim sonucu alınan
madeni yağ numunelerinin beyan edilen ürünlerden farklı ürünler olması ve yaklaşık %30 mineral
yağ- %70 organik çözücü (kerosen) karışımından oluştuğunun anlaşılması sebebiyle, Madeni
Yağların Ambalajlanması Ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ’in 9 uncu maddesinin birinci ve
ikinci fıkralarına aykırı hareket ettiği ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü
maddesinin 1 inci fıkrası ile aynı maddenin 2 inci fıkrasına aykırı olarak sahip olunan lisansın
verdiği haklar dışında faaliyet gösterdiği 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, Arai Gres Yağ Kimya Ve Petrol Sanayi 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.
10339/40/1-1

—————
Kurul’un 20/09/2012 tarih ve 4037/37 sayılı Kararı ile “Recep Yazıcıoğlu Caddesi Ömer
Tuna Sokak No:2 Mamak / ANKARA” adresinde faaliyet gösteren Ulus Vergi Dairesinin 616
004 6491 vergi numaralı mükellefi Mercan Oto Emlak Petrol Otogaz İnşaat Turizm Ticaret
Limited Şirketi’nin, 25/07/2012 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, 5307 sayılı
Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca yerine getirmesi gereken lisans alma
yükümlülüğünü yerine getirmeden otogaz LPG satışı gerçekleştirerek, 5307 sayılı Kanunun 3
üncü maddesinin birinci fıkrası ile LPG Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci
ve ikinci fıkralarına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Mercan Oto Emlak Petrol Otogaz
İnşaat Turizm 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.
10339/41/1-1

—————
Kurul’un 03/10/2012 tarih ve 4064/50 sayılı Kararı ile BAY/939-82/26564 numaralı
istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Asyam Akaryakıt Petrol Ürünleri Madeni
Yağ Nakliyat Oto Aksesuar İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, “E-90 Karayolu Üzeri
93.Km Bala / ANKARA” adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda 04/02/2012 tarihinde yapılan
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denetimde elde edilen bilgi ve belgeler ile TÜBİTAK MAM’ın 1220P00167001,
1220P00167002, 1220P00167003, 1220P00167004 numaralı analiz raporları ile tespit edildiği
üzere, MYĞ/2566-7/27737 numaralı madeni yağ lisansı sahibi Or-San Petrokimya Nakliye
Plastik İnşaat ve İnşaat Malzemeleri ve İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Limited
Şirketi’nin “I. Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım 5. Cadde 8. Sokak No:14 / SİVAS” adresinde
kurulu madeni yağ üretim tesisi için Kurumumuzdan almış olduğu madeni yağ lisansı kapsamında
madeni yağ üretimi için temin ettiği baz yağı amacı dışında kullanarak Madeni Yağların
Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ hükümleri ile Petrol Piyasası Kanununun
4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası 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, Or-San Petrokimya Nakliye
Plastik İnşaat ve İnşaat Malzemeleri ve İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi 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.
10339/42/1-1

—————
18/07/2012 tarih ve 3933/79 sayılı Kurul kararı ile 03.11.2011 tarihli ve BAY/93982/30206 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Bülent GÜNBERİ’nin; yeterli şart ve seviyede
ulusal marker ihtiva etmeyen akaryakıt ikmal etmek suretiyle, 5015 sayılı Kanununun 18 inci
maddesine ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci
maddesinin (f) bendine aykırı hareket ettiği, teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt
ikmal etmek suretiyle 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 aykırı hareket ettiği, tağşiş
ve/veya hile amacıyla akaryakıta solvent ve yağ karıştırmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci
maddesinin (a) ve (e) bentlerine aykırı hareket ettiği, istasyonun vaziyet planında yer almayan
gizli yeraltı tankı bulundurmak ve yeraltı tankını bölerek gizli bölme oluşturmak suretiyle, Petrol
Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ve 4 üncü maddesinin
üçüncü ve dördüncü fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e)
bendi ile 18 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı hareket ettiği anlaşıldığından,
mezkûr lisans sahibi hakkında; yeterli şart ve seviyede marker içermeyen ve teknik düzenlemelere
aykırı akaryakıt ikmal etmesi ve tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri
akaryakıta katması nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 5728 sayılı Kanun ile
değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) 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 147.933-TL
tutarında, istasyonun vaziyet planında yer almayan bir gizli yeraltı tankı bulundurması ve yeraltı
tankını bölerek gizli bir bölme oluşturması nedeniyle, Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü ve
dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 12.327,-TL olmak
üzere toplamda 160.260,TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
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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 Mahkemelerinde
dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
edilir.
10339/43/1-1

—————
22.07.2010 tarihli ve BAY/939-82/28032 numaralı (10.05.2011 tarihinde iptal edilen)
bayilik lisansı sahibi İz Petrol Nakliyat ve İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin “AydınDenizli Karayolu Zincirlikuyu Mevki / Aydın” adresinde bulunan tesisinden 19.01.2011 tarihinde
alınan numunenin analizi sonucu düzenlenen M-11/133 numaralı muayene raporu ile ulusal
marker seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı olduğu ve akaryakıtta ağır ürün
bulunduğu tespit edilmiş olup;
18/07/2012 tarihli ve 3933-92 sayılı Kurul Kararı ile, teknik düzenlemelere aykırı ve
ulusal marker seviyesi geçersiz akaryakıt ikmalinde bulunulması ve akaryakıta tağşiş/hile amacı
ile ürün katılması nedeniyle, İz Petrol Nakliyat ve İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının a/4 numaralı alt bendi, aynı
maddenin 4 üncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 147.933,- TL idari
para cezası uygulanması kararlaştırılmıştır.
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 Mahkemesinde
dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
edilir.
10339/44/1-1

—————
Kurul’un 09/08/2012 tarihli ve 3967-24 sayılı Kararı ile, “Birecik-Şanlıurfa Karayolu
Üzeri 13. Km. Aratdağı Mevkii Birecik/ŞANLIURFA” adresinde faaliyet göstermek üzere
04/02/2008 tarih ve BAY/939-82/23759 sayılı bayilik lisansı alan, ancak 11/10/2011 tarihinde
lisansı iptal edilen Nedim Trans Yağ Petrol Ürünleri San.ve Tic. Ltd. Şti.’nin söz konusu
adresteki akaryakıt istasyonunda 07/10/2010 tarihinde gerçekleştirilen denetim sırasında yapılan
tespite göre anılan lisans sahibinin akaryakıt istasyonunda vaziyet planında yer almayan ilave
tank bulundurmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve
dokuzuncu fıkraları ile 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına ve dördüncü fıkrasının (b) bendine,
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine ve 18 inci maddesinin
üçüncü ve beşinci fıkralarına aykırılık teşkil etmesi; vaziyet planında yer almayan tanktan alınan
numunelerin TÜBİTAK MAM tarafından yapılan analizi sonucunda düzenlenen M-10/4248
numaralı muayene raporundan anlaşıldığı üzere anılan lisans sahibinin yeterli seviyede ulusal
marker içermeyen ve teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali yapmasının 5015
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sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile aynı Kanunun 18 inci
maddesine ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci
maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine; tağşiş
ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıt istasyonunda bulundurmasının
ve akaryakıta katmasının ise 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırılık teşkil etmesi
sebebiyle, 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 anılan firmanın yazılı savunmasının alınması
kararlaştırılmıştır.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, ilan tarihinden itibaren 15 gün
içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ
edilir.

10339/45/1-1

—————
Kurul’un 29/08/2012 tarih ve 3998-22 sayılı kararı ile; “İstasyon Mah. Selanik Cad.
No:1/3 Vezirhan (Parsel:2830 Ada:- Pafta:H24D-01B-D4) BİLECİK” adresinde faaliyette
bulunan 16.11.2011 tarihli ve BAY/939-82/30244 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi
Osmanoğlu Alternatif Yakıt Teknolojileri Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin;
07/01/2012 tarihinde bayisi olduğu dağıtıcı haricinde, Göktaşoğulları Petrol Nakliye İnşaat Sanayi
Ticaret Limited Şirketi’nden akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci
maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin
38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, mezkûr lisans sahibi
hakkında; dağıtıcı harici akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanun’un 19 uncu
maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde belirtilen “ 8 inci maddesinin
ihlali” fiili işlenmesi 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 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 hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
edilir.
10339/46/1-1

—————
Kurul’un 18/07/2012 tarih ve 3933/84 sayılı Kararı ile; “Osman Yılmaz Mah. 602 Sok.
No:21 Gebze/KOCAELİ” adresinde faaliyet gösteren Polikay Atık Yönetimi Gaz Mühendislik ve
İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin işletmesinde 24/03/2009 tarihinde yapılan denetimde,
şirketin kendisine ait olmayan 48 M 7360, 48 M 8160 ve 48 N 1303 plakalı araçlara akaryakıt
ikmal etmesinin lisanssız piyasa faaliyeti kapsamında olması nedeniyle, Petrol Piyasasında
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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 28/03/2012 tarih ve 3755/10 sayılı Kurul Kararına istinaden mezkur şirketin istenilen
yazılı savunması ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup
söz konusu şirketin, kendisine ait olmayan araçlara akaryakıt ikmali yaparak lisanssız piyasa
faaliyetinde bulunmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine
aykırılık teşkil ettiği, ayrıca yasal süre içerisinde yazılı savunmasını sunmadığı anlaşıldığından,
söz konusu şirket hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b)
bendinin (1) numaralı alt bendine ve yine aynı maddenin dördüncü fıkrasına göre 2009 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 56.000 - TL tutarında idari para
cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 56.000, - 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 TC Vakıflar Bankası Ankara
Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait “TR55 0001 5001
5800 7292 2300 32” numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde,
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde 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.
10339/47/1-1

—————
Kurul’un 06/06/2012 tarih ve 3866-11 sayılı Kararı ile, 08/04/2005 tarih ve BAY/474225/10583 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Suyun Petrol İnşaat Nakliyat Taahhüt San. ve
Tic. Ltd. Şti.’nin, 17/12/2009 tarihinde yapılan tespite göre “Siverek-Viranşehir Yolu 1. Km
Siverek/ŞANLIURFA” adresindeki lisanslı akaryakıt istasyonunu Kurul’un izni olmaksızın ŞirinPet Akaryakıt İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne kullandırmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile sahip olduğu bayilik lisansının “Genel
Hükümler” bölümünün 12 nci maddesine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle, 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 anılan firmanın yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, ilan tarihinden itibaren 15 gün
içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ
edilir.
10339/48/1-1

—————
02/08/2012 tarihli ve 3960/76 sayılı Kurul Kararı ile, “Rızaiye Mahallesi Musa Şahin
Bulvarı No:360 OSMANİYE” adresinde faaliyet göstermek üzere 08/12/2005 tarihli ve
BAY/590-94/15198 sayılı istasyonlu bayilik lisans sahibi Şanal Petrol Ticaret Limited Şirketi’nin
15/11/2007 tarihli denetimde, sözleşmeli dağıtıcısı haricinde Ömer Bozaslan’dan akaryakıt temin
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etmek suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasına ve
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı olması
nedeniyle 17/02/2011 tarihli ve 3087/70 sayılı Kurul Kararı uyarınca ilgili lisans sahibinden yazılı
savunma istenilmesi, yapılan inceleme neticesinde tespit edilen hususlar ve konuya ilişkin
Denetim Dairesi Başkanlığı’nın görüşü değerlendirilmiş olup, Şanal Petrol Ticaret Limited Şirketi
hakkında 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının
(a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü uyarınca 120.000, TL tutarındaki
idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 120.000, 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 Vakıflar Bankası Bahçelievler/Ankara
Şubesi (Şube Kodu: 014) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001
5001 5800 7292 2300 32 IBAN numaralı hesaba yatırılabileceği, 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 hususunda, 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 hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10339/49/1-1

—————
Kurul’un 06/06/2012 tarih ve 3866-12 sayılı Kararı ile, Şirin-Pet Akaryakıt İnş. Nak. San.
ve Tic. Ltd. Şti.’nin, 17/12/2009 tarihli tespite göre Suyun Petrol İnşaat Nakliyat Taahhüt San. ve
Tic. Ltd. Şti. adına BAY/474-225/10583 sayılı bayilik lisansına kayıtlı “Siverek-Viranşehir Yolu
1. Km Siverek/ŞANLIURFA” adresindeki akaryakıt istasyonunda lisanssız olarak bayilik
faaliyeti yürütmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına
aykırılık teşkil etmesi sebebiyle, 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 anılan firmanın yazılı
savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, ilan tarihinden itibaren 15 gün
içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ
edilir.

10339/50/1-1

—————
Kurulun 05.09.2012 tarihli ve 4015-23 sayılı Kararı ile; 21.03.2005 tarih ve BAY/462534/07730 sayılı bayilik lisansı kapsamında “Çatılıbük Köyü Mustafakemalpaşa/Bursa” adresinde
faaliyet gösteren Türköz Akaryakıt Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 08.02.2012
tarihinde marker seviyesi geçerli olmayan ve teknik düzenlemede yer alan özelliklere aykırı
akaryakıt ikmalinde bulunduğunun ve akaryakıta tağşiş ve/veya hile amacıyla katılabilecek
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ürünleri kattığının İnönü-PAL’in söz konusu numuneye ilişkin 28.02.2012 tarihli ve 2012-0272
numaralı motorin analiz raporu ile tespit edilmiş olması nedeniyle ilgili lisans sahibi tüzel kişinin,
marker seviyesi geçerli olmayan ve teknik düzenlemede yer alan özelliklere aykırı akaryakıt
ikmalinin Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci
maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında
Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve
(f) bentlerine; akaryakıta tağşiş ve/veya hile amacıyla katılabilecek ürünleri katmasının, 5015
sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından Türköz
Akaryakıt Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında Kanunun 19 uncu maddesinin
ikinci fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu
Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri
gereğince belirlenen 815.555,-TL tutarlarındaki idari para cezasının, mezkur Kanunun 19 uncu
maddesinin dördüncü fıkrası gereğince 163.111,-TL tutarında idari para cezası olarak
uygulanması kararlaştırılmıştır.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111,-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.

10339/51/1-1

—————
05/07/2012 tarihli ve 3911/6 sayılı Kurul Kararı ile, “Gazi Mustafa Kemal Paşa Mah.
Namık Kemal Bulvarı No:97 Çerkezköy/TEKİRDAĞ” adresinde faaliyet göstermek üzere
“İTS/TDG-40” no lu İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Ulucan Mühendislik Tesisat
Taahhüt Otogaz İnşaat Makine Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin, iç tesisatlarının bir kısmını
sertifikası bulunmayan TİMUR İnş. Tes. Ltd. Şti’ne bir kısmını ise ilgili firmanın yetkisiz kişilere
yaptırmasının 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasına,
Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 37 nci maddesi ve 652 sayılı
Kurul Kararı’nın 7 nci maddesine aykırı olduğu anlaşıldığından, Ulucan Mühendislik Tesisat
Taahhüt Otogaz İnşaat Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne bundan böyle ilgili mevzuat
hükümlerine uygun hareket etmede titizlik göstermesi için 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası
Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca ihtarda bulunulmasına karar verildiği
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10339/52/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
MYĞ/1136-3/21739 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Akb Kimya İthalat İhracat Nakliye
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin; 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimleri yapma
yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-37 sayılı Kurul Kararı ile
istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş
olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarına
ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Akb Kimya İthalat İhracat Nakliye Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b)
bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011
Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para
cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10340/1/1-1

—————
MYĞ/561-25/14627 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Mar Oil Yağ İmalat İthalat İhracat
Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2006, 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait
bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans
sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve
yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi
Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve
3659-65 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi
Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2006, 2007, 2008, 2009 ve 2010
yıllarına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Mar Oil Yağ İmalat İthalat İhracat
Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin
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ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu
Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri
gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca
lisansının iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10340/2/1-1

—————
MYĞ/1982-3/25621 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Seroil Petrol Ürünleri İthalat İhracat
ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimleri yapma
yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-85 sayılı Kurul Kararı ile
istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş
olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2009 ve 2010 yıllarına ait
bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Seroil Petrol Ürünleri İthalat İhracat ve Pazarlama
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci
fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi
Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince
308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının
iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10340/3/1-1

—————
MYĞ/500-59/11946 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Bayraklı Tüketim Malları
Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.’nin 2006, 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimleri yapma
yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
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maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-47 sayılı Kurul Kararı ile
istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş
olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2006, 2009 ve 2010 yıllarına ait
bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Bayraklı Tüketim Malları Pazarlama Sanayi ve
Ticaret Ltd. Şti. hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin
(3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası
uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10340/4/1-1

—————
MYĞ/1886-1/25333 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Amut Petrol Ürünleri ve Kimyevi
Maddeler Üretim İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2009 ve 2010 yıllarına ait
bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans
sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve
yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi
Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve
3659-40 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi
Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2009 ve 2010 yıllarına ait
bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Amut Petrol Ürünleri ve Kimyevi Maddeler
Üretim İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19
uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri
gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca
lisansının iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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
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Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55
0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10340/5/1-1

—————
MYĞ/1130-6/21649 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Evrensel Sanayi Yağları Kimyevi
Maddeler Akaryakıt Nakliye Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Kurumumuza 2009
ve 2010 yıllarına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi
nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak
ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası
Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012
tarih ve 3659-52 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim
Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2009 ve 2010 yıllarına ait
bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Evrensel Sanayi Yağları Kimyevi Maddeler
Akaryakıt Nakliye Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19
uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası
Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ
hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi
uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10340/6/1-1

—————
MYĞ/1450-1/23638 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Marsu Kimya İthalat İhracat
Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimleri
yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015
sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4
üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9
uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-66 sayılı Kurul Kararı
ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş
olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
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- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarına
ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Marsu Kimya İthalat İhracat Nakliye Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b)
bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011
Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para
cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10340/7/1-1

—————
MYĞ/535-35/13948 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Ormancılar Orman ve Petrol
Ürünleri İnşaat Nakliyat Gıda Turizm ve Tic. Ltd. Şti.’nin 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimleri
yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015
sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4
üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9
uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-71 sayılı Kurul Kararı
ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş
olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2009 ve 2010 yıllarına ait
bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Ormancılar Orman ve Petrol Ürünleri İnşaat
Nakliyat Gıda Turizm ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci
fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi
Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince
308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının
iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10340/8/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
MYĞ/551-30/14409 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Alper Balcı - Kumsal Petrol Madeni
Yağ Üretim ve Depolama Sanayi’nin 2005, 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimleri
yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015
sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4
üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9
uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-39 sayılı Kurul Kararı
ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş
olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2005, 2007, 2008, 2009 ve 2010
yıllarına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Alper Balcı - Kumsal Petrol Madeni
Yağ Üretim ve Depolama Sanayi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci
fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi
Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince
308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının
iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10340/9/1-1

—————
MYĞ/515-8/12444 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Nevzat Çoban Bağdat Petrol’ün
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine
getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun
“Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının
(f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği
gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-69 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve
konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ve
2010 yıllarına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Nevzat Çoban Bağdat Petrol
hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt

27 Aralık 2012 – Sayı : 28510

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 129

bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para
Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve
Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10340/10/1-1

—————
MYĞ/1304-3/22920 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Şah-Oil İmalat Yağ İthalat İhracat
Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimleri
yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015
sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4
üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9
uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-88 sayılı Kurul Kararı
ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş
olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarına
ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Şah-Oil İmalat Yağ İthalat İhracat Nakliye
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci
fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi
Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince
308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının
iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10340/11/1-1

—————
MYĞ/1393-2/23379 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Gözde Madeni Yağlar İmalat İthalat
İhracat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait
bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans
sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve
yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi
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Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve
3659-57 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi
Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarına
ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Gözde Madeni Yağlar İmalat İthalat İhracat
Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin
ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu
Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri
gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca
lisansının iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10340/12/1-1

—————
MYĞ/1503-6/23876 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Mihenk Kimya Madeni Yağ İmalatı
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimleri yapma
yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-67 sayılı Kurul Kararı ile
istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş
olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait
bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Mihenk Kimya Madeni Yağ İmalatı Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b)
bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011
Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para
cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.
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Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10340/13/1-1

—————
MYĞ/2463-4/27373 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Arma Madeni Yağ Lastik Petrol
Ürünleri Taşımacılık Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2010 yılına ait bildirimleri
yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015
sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4
üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9
uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-43 sayılı Kurul Kararı
ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş
olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2010 yılına ait bildirimlere ilişkin
eksiklikleri tamamlamayan Arma Madeni Yağ Lastik Petrol Ürünleri Taşımacılık Turizm Sanayi
ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının
(b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca
2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari
para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar
verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10340/14/1-1

—————
MYG/1347-6/23165 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Anadolu Kimya Petrol Ürünleri
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimleri yapma
yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-41 sayılı Kurul Kararı ile
istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş
olup;
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- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarına
ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Anadolu Kimya Petrol Ürünleri Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b)
bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011
Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para
cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10340/15/1-1

—————
MYĞ/2066-5/25889 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi General Madeni Yağ Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi’nin 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine
getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun
“Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının
(f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği
gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-54 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve
konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2009 ve 2010 yıllarına ait
bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan General Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3)
numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası
uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10340/16/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
MYĞ/1219-7/22307 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Gizem Kimya İthalat İhracat
Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimleri
yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015
sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4
üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9
uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-55 sayılı Kurul Kararı
ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş
olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarına
ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Gizem Kimya İthalat İhracat Nakliye Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b)
bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011
Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para
cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10340/17/1-1

—————
İHR/1393-5/23382 sayılı İhrakiye Teslimi lisansı sahibi Atılım Petrolcülük Denizcilik
Nakliye İnşaat Taahhüt ve Turizm Limited Şirketi’nin 2010 yılına ait bildirimleri yapma
yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-113 sayılı Kurul Kararı ile
istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş
olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2010 yılına ait bildirimlere ilişkin
eksiklikleri tamamlamayan Atılım Petrolcülük Denizcilik Nakliye İnşaat Taahhüt ve Turizm
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Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin
(3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası
uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10340/18/1-1

—————
İHR/843-8/18735 sayılı İhrakiye Teslimi lisansı sahibi İstanbul Havacılık Ticaret Limited
Şirketi’nin 2006, 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine
getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun
“Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının
(f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği
gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-121 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve
konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2006, 2007, 2008, 2009 ve 2010
yıllarına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan İstanbul Havacılık Ticaret Limited
Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3)
numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası
uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10340/19/1-1

—————
İHR/774-5/17269 sayılı İhrakiye Teslimi lisansı sahibi Doğuş Denizcilik Petrol Ticaret
Limited Şirketi’nin 2006, 2007, 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü
yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin
dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine
aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-116 sayılı Kurul Kararı ile istenen
yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;
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- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2006, 2007, 2009 ve 2010 yıllarına
ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Doğuş Denizcilik Petrol Ticaret Limited Şirketi
hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt
bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para
Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve
Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10340/20/1-1

—————
İHR/2499-1/27501 sayılı İhrakiye Teslimi lisansı sahibi Batı Marmara Akaryakıt Madeni
Yağ Lpg Turizm-İhrakiye İnşaat Nakliyat İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin
2010 yılına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi
nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak
ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası
Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012
tarih ve 3659-114 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim
Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2010 yılına ait bildirimlere ilişkin
eksiklikleri tamamlamayan Batı Marmara Akaryakıt Madeni Yağ Lpg Turizm-İhrakiye İnşaat
Nakliyat İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19
uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri
gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca
lisansının iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10340/21/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
İHR/2468-2/27390 sayılı İhrakiye Teslimi lisansı sahibi Üm-Har Akaryakıt Madeni Yağ
Lpg Turizm İhrakiye İnşaat Nakliyat İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2010
yılına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle,
lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve
yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi
Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve
3659-124 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi
Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2010 yılına ait bildirimlere ilişkin
eksiklikleri tamamlamayan Üm-Har Akaryakıt Madeni Yağ Lpg Turizm İhrakiye İnşaat Nakliyat
İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19
uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri
gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca
lisansının iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10340/22/1-1

—————
İHR/531-336/13884 sayılı İhrakiye Teslimi lisansı sahibi Akpet Petrol Ürünleri
Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti.’nin 2005, 2006, 2007 ve 2010 yıllarına ait bildirimleri
yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015
sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4
üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9
uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-112 sayılı Kurul
Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü
değerlendirilmiş olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2005, 2006, 2007 ve 2010 yıllarına
ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Akpet Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi Ve
Ticaret Ltd. Şti. hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin
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(3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası
uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10340/23/1-1

—————
İHR/923-5/19942 sayılı İhrakiye Teslimi lisansı sahibi İnanç Can Akaryakıt Taşımacılık
Gıda Otomotiv İnşaat Madencilik Tekstil Elektronik Hayvancılık Ticaret Limited Şirketi’nin
2006, 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine
getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun
“Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının
(f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği
gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-120 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve
konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2006, 2007, 2008, 2009 ve 2010
yıllarına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan İnanç Can Akaryakıt Taşımacılık Gıda
Otomotiv İnşaat Madencilik Tekstil Elektronik Hayvancılık Ticaret Limited Şirketi hakkında,
5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve
Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları
Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun
20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10340/24/1-1

—————
MYĞ/1578-3/24215 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Bimka Petrol Makine Danışmanlık
Nakliye İnşaat Taahhüt Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi Afyon Şubesi’nin 2008, 2009 ve
2010 yıllarına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi
nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak
ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası
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Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012
tarih ve 3659-48 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim
Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait
bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Bimka Petrol Makine Danışmanlık Nakliye İnşaat
Taahhüt Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi Afyon Şubesi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19
uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası
Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ
hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi
uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10340/25/1-1

—————
İŞL/1682-1/24794 sayılı İşleme lisansı sahibi Unvan Tur Turizm Taşımacılık
Organizasyon İnşaat Emlak Otomotiv Petrol Ürünleri Tic. Ve San. Ltd. Şirketi’nin 2010 yılına ait
bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans
sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve
yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi
Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve
3659-109 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi
Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2010 yılına ait bildirimlere ilişkin
eksiklikleri tamamlamayan Unvan Tur Turizm Taşımacılık Organizasyon İnşaat Emlak Otomotiv
Petrol Ürünleri Tic. Ve San. Ltd. Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin
ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu
Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri
gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca
lisansının iptaline karar verilmiştir.
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Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10340/26/1-1

—————
İŞL/1212-5/22192 sayılı İşleme lisansı sahibi Şahin Bio Mazot Ve Yağ Sanayi Ticaret
Limited Şirketi’nin 2010 yılına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit
edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin
temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol
Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle
25.01.2012 tarih ve 3659-106 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin
Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2010 yılına ait bildirimlere ilişkin
eksiklikleri tamamlamayan Şahin Bio Mazot Ve Yağ Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında,
5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve
Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları
Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun
20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10340/27/1-1

—————
İŞL/904-6/15225 sayılı İşleme lisansı sahibi Paksoy Ticaret Ve Sanayi Anonim
Şirketi’nin 2010 yılına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit
edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin
temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol
Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle
25.01.2012 tarih ve 3659-104 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin
Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,

Sayfa : 140

RESMÎ GAZETE

27 Aralık 2012 – Sayı : 28510

- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2010 yılına ait bildirimlere ilişkin
eksiklikleri tamamlamayan Paksoy Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi hakkında, 5015 sayılı
Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol
Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları
Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun
20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10340/28/1-1

—————
İŞL/1144-4/21770 sayılı İşleme lisansı sahibi Şahini Zahirecilik Nakliyat Ticaret Sanayi
Limited Şirketi’nin 2010 yılına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit
edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin
temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol
Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle
25.01.2012 tarih ve 3659-107 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin
Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2010 yılına ait bildirimlere ilişkin
eksiklikleri tamamlamayan Şahini Zahirecilik Nakliyat Ticaret Sanayi Limited Şirketi hakkında,
5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve
Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları
Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun
20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10340/29/1-1

—————
İŞL/1101-11/21419 sayılı İşleme lisansı sahibi Ali Erol Akça Akaryakıt Nakliyat Dış
Ticaret Sanayi Limited Şirketi’nin 2010 yılına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine
getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun
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“Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının
(f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği
gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-94 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve
konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2010 yılına ait bildirimlere ilişkin
eksiklikleri tamamlamayan Ali Erol Akça Akaryakıt Nakliyat Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi
hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt
bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para
Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve
Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10340/30/1-1

—————
İŞL/1115-6/21525 sayılı İşleme lisansı sahibi Albio Biodizel Enerji Sanayi Ve Ticaret
Ltd.Şirketi’nin 2010 yılına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit
edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin
temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol
Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle
25.01.2012 tarih ve 3659-93 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin
Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2010 yılına ait bildirimlere ilişkin
eksiklikleri tamamlamayan Albio Biodizel Enerji Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şirketi hakkında, 5015
sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol
Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları
Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun
20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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
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Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55
0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10340/31/1-1

—————
İŞL/1212-7/22194 sayılı İşleme lisansı sahibi Caner Gıda Tekstil İnşaat Enerji Kimya
San. Ve Tic. Ltd.Şti’nin 2010 yılına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin
tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans
sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f)
bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği
gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-97 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve
konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2010 yılına ait bildirimlere ilişkin
eksiklikleri tamamlamayan Caner Gıda Tekstil İnşaat Enerji Kimya San. Ve Tic. Ltd.Şti
hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt
bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para
Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve
Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10340/32/1-1

—————
İŞL/1567-2/24173 sayılı İşleme lisansı sahibi Beges Yağ Ve Enerji Sanayi Ticaret
Limited Şirketi’nin 2010 yılına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit
edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin
temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol
Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle
25.01.2012 tarih ve 3659-96 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin
Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2010 yılına ait bildirimlere ilişkin
eksiklikleri tamamlamayan Beges Yağ Ve Enerji Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015
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sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol
Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları
Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun
20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10340/33/1-1

—————
İŞL/1101-10/21418 sayılı İşleme lisansı sahibi Aks-En Alternatif Enerji Teknolojileri
San. Ve Tic. A.Ş’nin 2010 yılına bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit
edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin
temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol
Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle
25.01.2012 tarih ve 3659-92 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin
Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2010 yılına ait bildirimlere ilişkin
eksiklikleri tamamlamayan Aks-En Alternatif Enerji Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş. hakkında,
5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve
Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları
Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun
20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10340/34/1-1

—————
İŞL/1239-7/22437 sayılı İşleme lisansı sahibi Eko Bıodıesel Sanayi Ticaret Limited
Şirketi’nin 2010 yılına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit
edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin
temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol
Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle
25.01.2012 tarih ve 3659-99 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin
Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;
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- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2010 yılına ait bildirimlere ilişkin
eksiklikleri tamamlamayan Eko Bıodıesel Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı
Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol
Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları
Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun
20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10340/35/1-1

—————
DEP/476-153/10873 sayılı Depolama lisansı sahibi Gören Petrol Depoculuk Ve Nakliyat
San. Ve Tic. Ltd. Şti’nin 2010 yılına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin
tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans
sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f)
bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği
gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-135 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve
konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2010 yılına ait bildirimlere ilişkin
eksiklikleri tamamlamayan Gören Petrol Depoculuk ve Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 5015
sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol
Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları
Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun
20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10340/36/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
DAĞ/476-149/10871 sayılı Dağıtıcı lisansı sahibi Gören Petrol Depoculuk ve Nak. San.
ve Tic. Ltd. Şti.’nin 2005, 2006, 2007, 2009 ve 2010 yıllarına ait bildirimleri yapma
yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-128 sayılı Kurul Kararı ile
istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş
olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2005, 2006, 2007, 2009 ve 2010
yıllarına ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Gören Petrol Depoculuk ve Nak. San.
ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin
(3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası
uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10340/37/1-1

—————
DAĞ/446-266/01987 sayılı Dağıtıcı lisansı sahibi Yuropet Akaryakıt Dağıtım Paz. Petrol
Ür. İht. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 2005, 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait bildirimleri yapma
yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-133 sayılı Kurul Kararı ile
istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş
olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2005, 2006, 2007 ve 2008 yıllarına
ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Yuropet Akaryakıt Dağıtım Paz. Petrol Ür. İht.
İhr. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b)
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bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011
Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para
cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10340/38/1-1

—————
MYĞ/1642-5/24585 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Pür-yak Madeni Yağ İmalat
Pazarlama Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2008 ve 2009 yıllarına ait bildirimleri
yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015
sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4
üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9
uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-83 sayılı Kurul Kararı
ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş
olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2008 ve 2009 yıllarına ait
bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Pür-yak Madeni Yağ İmalat Pazarlama Dağıtım
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci
fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi
Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince
308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının
iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10340/39/1-1

—————
MYĞ/555-30/14556 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Ankara Madeni Yağ Petrol Ürünleri
Otomotiv Turizm Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2005 ve 2006 yıllarına ait
bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans
sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve
yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi
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Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve
3659-42 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi
Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2005 ve 2006 yıllarına ait
bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Ankara Madeni Yağ Petrol Ürünleri Otomotiv
Turizm Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19
uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri
gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca
lisansının iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10340/40/1-1

—————
MYĞ/911-7/19825 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Uran Madeni Yağ ve Taşımacılık
Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin 2006, 2007, 2008 ve 2009 yıllarına ait bildirimleri yapma
yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-90 sayılı Kurul Kararı ile
istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş
olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2006, 2007, 2008 ve 2009 yıllarına
ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Uran Madeni Yağ ve Taşımacılık Sanayi
Ticaret Anonim Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b)
bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011
Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para
cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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
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Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55
0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10340/41/1-1

—————
MYĞ/515-222/12646 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Sistem Grup Otomotiv
Prodüksiyon Reklam ve Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 2006 ve 2007 yıllarına ait
bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans
sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve
yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi
Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve
3659-87 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi
Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2006 ve 2007 yıllarına ait
bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Sistem Grup Otomotiv Prodüksiyon Reklam ve
Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin
ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu
Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri
gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca
lisansının iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir
10340/42/1-1

—————
MYĞ/561-26/14628 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Ra-Met Bakır ve Sanayi
Hammaddeleri Dış Ticaret A.Ş.’nin Kurumumuza 2006 yılına ait bildirimleri yapma
yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-84 sayılı Kurul Kararı ile
istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş
olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
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- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2006 yılına ait bildirimlere ilişkin
eksiklikleri tamamlamayan Ra-Met Bakır ve Sanayi Hammaddeleri Dış Ticaret A.Ş.hakkında,
5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve
Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları
Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun
20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir
10340/43/1-1

—————
MYĞ/1815-5/25157 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Ortadoğu Madeni Yağları İthalat
İhracat Nakliyat Alternatif Enerji ve Petrol Ürünleri İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin
2009 yılına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi
nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak
ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası
Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012
tarih ve 3659-73 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim
Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2009 yılına ait bildirimlere ilişkin
eksiklikleri tamamlamayan Ortadoğu Madeni Yağları İthalat İhracat Nakliyat Alternatif Enerji ve
Petrol Ürünleri İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19
uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri
gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca
lisansının iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10340/44/1-1

—————
MYĞ/544-43/14262 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Mys Yağ İmalat İthalat İhracat
Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2005, 2006 ve 2007 yıllarına ait bildirimleri yapma
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yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-68 sayılı Kurul Kararı ile
istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş
olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2005, 2006 ve 2007 yıllarına ait
bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Mys Yağ İmalat İthalat İhracat Nakliye Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b)
bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011
Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para
cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10340/45/1-1

—————
DAĞ/980-1/20618 sayılı Dağıtıcı lisansı sahibi Koçak Petrol Tic. A.Ş.’nin 2006, 2007 ve
2008 yıllarına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi
nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak
ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası
Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012
tarih ve 3659-131 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim
Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait
bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Koçak Petrol Tic. A.Ş. hakkında, 5015 sayılı
Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol
Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları
Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun
20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL)
tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası
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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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10340/46/1-1

—————

MYĞ/515-7/12443 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Öz-Pet Madeni Yağ Petro Kimya
Ürünleri Plastik ve Tem. Ür. Mot. Araçlar İnş. Mal. Gıda Teks. Ür. İmal. Tic. İth. ve İhr. Paz.
San. Tic. Ltd. Şti.’nin 2006 ve 2007 yıllarına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine
getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun
“Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının
(f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği
gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-74 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve
konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2006 ve 2007 yıllarına ait
bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Öz-Pet Madeni Yağ Petro Kimya Ürünleri Plastik
ve Tem. Ür. Mot. Araçlar İnş. Mal. Gıda Teks. Ür. İmal. Tic. İth. ve İhr. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.
hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt
bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para
Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve
Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10340/47/1-1

—————

MYĞ/566-45/14721 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Güney Maden Petrol Ürünleri Gıda
Turizm Nakliyat İnşaat Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.’nin 2005, 2006,
2007 ve 2008 yıllarına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit
edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin
temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol
Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle
25.01.2012 tarih ve 3659-59 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin
Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
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- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2005, 2006, 2007 ve 2008 yıllarına
ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Güney Maden Petrol Ürünleri Gıda Turizm
Nakliyat İnşaat Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. hakkında, 5015 sayılı
Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol
Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları
Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun
20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10340/48/1-1

—————
MYĞ/561-27/14629 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Hilal Madeni Yağ ve Petrol
Ürünleri Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2005, 2006 ve 2007 yıllarına ait
bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans
sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve
yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi
Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve
3659-61 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi
Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2005, 2006 ve 2007 yıllarına ait
bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Hilal Madeni Yağ ve Petrol Ürünleri Nakliyat
İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin
ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu
Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri
gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca
lisansının iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10340/49/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
MYĞ/1749-3/25018 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Oksisan Madeni Yağ Akaryakıt
Taşımacılık Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin Kurumumuza 2008 ve 2009 yıllarına ait
bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans
sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve
yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi
Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve
3659-70 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi
Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2008 ve 2009 yıllarına ait
bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Oksisan Madeni Yağ Akaryakıt Taşımacılık
Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci
fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi
Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince
308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının
iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10340/50/1-1

—————
MYG/1642-1/24580 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Lider Madeni Yağlar İmalat İthalat
İhracat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2008 ve 2009 yıllarına ait bildirimleri
yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015
sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4
üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9
uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-64 sayılı Kurul Kararı
ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş
olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2008 ve 2009 yıllarına ait
bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Lider Madeni Yağlar İmalat İthalat İhracat Nakliye
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Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci
fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi
Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince
308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının
iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10340/51/1-1

—————
MYĞ/535-31/13944 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Hikmet Alkan Petrol Ürünleri
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2005, 2006 ve 2007 yıllarına ait bildirimleri yapma
yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-60 sayılı Kurul Kararı ile
istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş
olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2005, 2006 ve 2007 yıllarına ait
bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Hikmet Alkan Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin
(3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası
uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10340/52/1-1

—————
İHR/500-48/11935 sayılı İhrakiye Teslimi lisansı sahibi Aegean Petrol Tic. A.Ş.’nin
2005, 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin
tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans
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sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f)
bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği
gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-111 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve
konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2005, 2006, 2007 ve 2008 yıllarına
ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Aegean Petrol Tic. A.Ş. hakkında, 5015 sayılı
Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol
Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları
Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun
20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10340/53/1-1

—————
İHR/531-235/13802 sayılı İhrakiye Teslimi lisansı sahibi Irmak Petrol Ticaret Limited
Şirketi’nin 2005, 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine
getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun
“Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının
(f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği
gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-119 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve
konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2005, 2006, 2007 ve 2008 yıllarına
ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Irmak Petrol Ticaret Limited Şirketi hakkında,
5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve
Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları
Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun
20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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

Sayfa : 156

RESMÎ GAZETE

27 Aralık 2012 – Sayı : 28510

Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55
0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10340/54/1-1

—————
İHR/485-21/11279 sayılı İhrakiye Teslimi lisansı sahibi EB Petrol ve Denizcilik Ticaret
Limited Şirketi’nin 2005, 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü
yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin
dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine
aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-117 sayılı Kurul Kararı ile istenen
yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2005, 2006, 2007 ve 2008 yıllarına
ait bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan EB Petrol ve Denizcilik Ticaret Limited Şirketi
hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt
bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para
Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve
Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10340/55/1-1

—————
İHR/1115-11/21530 sayılı İhrakiye Teslimi lisansı sahibi Mersin Marin Denizcilik Petrol
Turizm Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2007 ve 2008 yıllarına ait
bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans
sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve
yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi
Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve
3659-122 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi
Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
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- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2007 ve 2008 yıllarına ait
bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Mersin Marin Denizcilik Petrol Turizm Nakliyat
İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin
ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu
Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri
gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca
lisansının iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10340/56/1-1

—————
MYĞ/523-199/13133 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Full Oil Madeni Yağlar İmalat
İthalat İhracat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2005 ve 2006 yıllarına ait
bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans
sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve
yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi
Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve
3659-53 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi
Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2005 ve 2006 yıllarına ait
bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Full Oil Madeni Yağlar İmalat İthalat İhracat
Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin
ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu
Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri
gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca
lisansının iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10340/57/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
MYĞ/563-23/14663 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Asvel Petrol Ürünleri İnşaat
Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2006 ve 2007 yıllarına ait bildirimleri yapma
yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-45 sayılı Kurul Kararı ile
istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş
olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2006 ve 2007 yıllarına ait
bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Asvel Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyecilik Sanayi
ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının
(b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca
2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari
para cezası uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar
verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10340/58/1-1

—————
MYĞ/590-27/15131 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Akel İnşaat Ticaret ve Sanayi
Limited Şirketi’nin 2006 yılına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit
edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin
temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol
Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle
25.01.2012 tarih ve 3659-38 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin
Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2006 yılına ait bildirimlere ilişkin
eksiklikleri tamamlamayan Akel İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı
Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol
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Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları
Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun
20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10340/59/1-1

—————
MYĞ/555-37/14563 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Efa Otomotiv-Petrol Ürünleri
Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’nin 2006 ve 2007 yıllarına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine
getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun
“Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının
(f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği
gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-50 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve
konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2006 ve 2007 yıllarına ait
bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Efa Otomotiv-Petrol Ürünleri Sanayi ve Tic. Ltd.
Şti. hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3)
numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası
uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10340/60/1-1

—————
MYĞ/866-14/19396 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Petka Madeni Yağ Sanayi Ve
Ticaret Limited Şirketi’nin 2006 ve 2007 yıllarına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine
getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun
“Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının
(f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği
gerekçesiyle 25.01.2012 tarih ve 3659-77 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve
konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;
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- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2006 ve 2007 yıllarına ait
bildirimlere ilişkin eksiklikleri tamamlamayan Petka Madeni Yağ Sanayi Ve Ticaret Limited
Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3)
numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası
uygulanmasına ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-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, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10340/61/1-1

—————
26/07/2012 tarihli ve 3953-9 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile EmirdağSivrihisar Karayolu 13. Km. Aşağıkepen Köyü Avcıören Mevkii (Pafta: 56, Parsel: 1999)
Sivrihisar-Eskişehir adresinde faaliyet gösteren 20/05/2010 tarihli ve BAY/939-82/27741 sayılı
istasyonlu bayilik lisansı sahibi Alışık Petrol Nakliye Gıda Turizm Madencilik İthalat ve İhracat
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonundan 04/04/2012 tarihinde alınan
numunelere ilişkin, TÜBİTAK MAM’ın 6343-001 ve 6343-003 sayılı analiz raporlarına göre,
istasyonda tağşişe yarayan ürün bulundurmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci
maddesinin (e) bendine aykırı olması nedeniyle yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.
Anılan Kurul kararı uyarınca yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15
gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen
tebliğ edilir.
10340/62/1-1

—————
Kurulun 20.09.2012 tarihli ve 4037-14 sayılı Kararı ile; Erzurum Yolu Üzeri Bayburt
adresinde 10.03.2005 tarih ve BAY/450-570/02557 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında
faaliyet gösteren CEMAL KONCA’nın; Nisan 2012 ayında söz konusu adreste (Özkoç Petrol
Ürün. İnş. Taah. Gıda Oto Ürün. Turz. İth. İhr. Ltd. Şti’nden) dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmal
etmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci
fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d)
bentlerine aykırı olması sebebiyle, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi
uyarınca, 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.
10340/63/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 14.07.2011 tarih ve 3327-16 sayılı
Kararına binaen yazılı savunması talep edilmesine rağmen Doğuş Denizcilik Petrol Ticaret
Limited Şirketi’ nin yasal süresi içerisinde yazılı savunmasını yapmadığı anlaşılmış olup,
soruşturma konusu ile ilgili olarak Kurul’ un almış olduğu 14.06.2012 tarih ve 3883-16 sayılı
kararı ile;
a- Doğuş Denizcilik Petrol Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi
Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükmü gereğince belirlenen
61.638- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,
b- Doğuş Denizcilik Petrol Ticaret Limited Şirketi’ ne verilmiş olan 31.05.2006 tarihli ve
İHR/774-5/17269 sayılı ihrakiye teslimi lisansının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci
maddesi gereğince iptal edilmesine karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 61.638- TL tutarındaki idari para cezasının
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan
tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde
açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı
hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası
uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde
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.
10340/64/1-1

—————
Kurulun 09/08/2012 tarihli ve 3967/18 sayılı Kararı ile; 13.04.2012 ile 20.04.2012
tarihlerinde yapılan denetimlerde tespit edildiği üzere, “Karaman Ayrancı Karayolu 44. Km.
Uzunören Mevkii, Höyükburun Köyü Ayrancı, KARAMAN” adresinde faaliyet gösteren
22.08.2008 tarihli ve LPG-BAY/941-54/08178 numaralı LPG otogaz bayilik lisansı sahibi Garzan
Petrol Nakliyat Kuyumculuk İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, söz konusu
tesisi Çağan Grup İnşaat Nakliyat Pazarlama Ürünleri Gıda, İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited
Şirketi’ne kullandırarak sahip olduğu otogaz bayilik lisansının “Genel Hükümler” başlıklı 1 inci
bölümünün 7 nci maddesinde yer alan; “Lisans kapsamında faaliyete devam etmek ve bu suretle
tesisi satın almak isteyen gerçek veya tüzel kişinin, satış işlemi gerçekleşmeden önce Kurumdan
lisans alınması zorunludur. Tesisi satın alan gerçek veya tüzel kişinin lisansı, satış işlemlerinin
tamamlanması ve bu lisansın sona ermesi ile yürürlüğe girer.” hükmüne aykırı hareket ettiği, bu
minvalde söz konusu eylemin, 5307 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin sırasıyla birinci
fıkrasındaki, “Lisans, sahibine lisansta yer alan faaliyetin yapılması ile bu konularda taahhütlere
girişilmesi haklarını verir.” ve ikinci fıkrasında belirtilen “Lisans ile tanınan haklar; bu Kanunun,
ilgili diğer mevzuatın ve lisansta yer alan kayıtlı hususların yerine getirilmesi koşuluyla
kullanılır.” hükümlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmış olup, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)
Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma Ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul Ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 24 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma
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prosedürüne gerek olmaksızın, Garzan Petrol Nakliyat Kuyumculuk İthalat İhracat Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi’nin, 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.
10340/65/1-1

—————
Kurul’un 15/08/2012 tarihli ve 3979-44 sayılı Kararı ile; “Halil Tiryaki ve Oğulları
Kayadibi Cennet Bahçe Ticaret Turizm Limited Şirketi’nin istasyonunda sorumlu müdür
çalıştırmayarak 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik
Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının
(h) bendine, 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının altıncı bendine, 14 üncü maddesine aykırı hareket
ettiği, yazılı savunmada belirtilen hususların 5307 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırı faaliyet
gösterilmesini haklı gösterecek gerekçeler olamayacağı, anlaşıldığından Halil Tiryaki ve Oğulları
Kayadibi Cennet Bahçe Ticaret Turizm Limited Şirketi hakkında 5307 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ve “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)
Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı
Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri
uyarınca 67.962,-TL idari para cezası uygulanmasına” karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962,-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.
10340/66/1-1

—————
Kurul’un 05/07/2012 tarihli ve 3911-69 sayılı Kararı ile; PAL-11-487-768, PAL-11-487769, PAL-11-487-770, PAL-11-487-771 numaralı analiz raporları ile tespit edildiği üzere, Pet-Ta
Petrol Ürünleri İnşaat Tekstil Gıda Maddeleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin
akaryakıt istasyonunda akaryakıta tağşiş / hile amacıyla karıştırılabilecek ürün bulundurmasının
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı olduğu, Lisans sahibinin
yazılı savunmasının süresi içerisinde Kuruma intikal etmediği, anlaşıldığından Pet-Ta Petrol
Ürünleri İnşaat Tekstil Gıda Maddeleri Taşımacılık 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.
10340/67/1-1
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