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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

BİTKİ KARANTİNASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/12/2011 tarihli ve 28131 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Ka-

rantinası Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (aa) ve (bb) bentleri aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş, (cc) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler ek-

lenmiştir.

“aa) Zararlı organizmadan arî alan: İçerisinde belirli bir zararlı organizmanın var ol-

madığı bilimsel olarak kanıtlanan ve uygun olan hallerde bu koşulun resmi olarak sürdürüldüğü

alanı,

bb) Zararlı organizmadan arî üretim yeri: İçerisinde belirli bir zararlı organizmanın var

olmadığı bilimsel olarak kanıtlanan ve uygun olan hallerde bu koşulun resmi olarak belirli bir

süre için sürdürüldüğü üretim yerini,”

“çç) Engelleme;

1) Zararlı organizmayı: İthal edilen bir sevkiyatın gözle muayene ya da test edilmesi

sırasında zararlı organizma tespitini,

2) Sevkiyatı: İthal edilen bir sevkiyatın bitki sağlığı mevzuatına uygunsuzluğu nede-

niyle reddedilmesi veya girişin kontrollü bir şekilde sağlanmasını,

dd) Giriş noktası: Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin ülkenin gümrük bölgesine

ilk kez getirildiği yer olup; hava yoluyla gelişte hava limanı, deniz yoluyla gelişte deniz limanı

ve kara yoluyla gelişte karasal sınırın geçildiği yerde o alandan sorumlu gümrük müdürlüğünün

yerini,
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ee) Sevkiyat: Bir ülkeden başka bir ülkeye taşınan bitki, bitkisel ürün ve diğer madde-
lerin gerektiğinde tek bir Bitki Sağlık Sertifikası kapsamına alınabilen (bir sevkiyat bir ya da
birden fazla ticari mal ya da lottan meydana gelebilir) miktarını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) Ek-5’te listelenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin ülkeye

giriş kapıları Bakanlığın uygun görüşü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak Teb-
liğ ile belirlenir.

(2) Bitki ve bitkisel ürünlerin ülkeden çıkış işlemleri bütün Gümrük İdarelerinden ya-
pılabilir. Ancak alıcı ülkelerin bitki sağlığı gereklilikleri doğrultusunda bazı ülke ve ürünler
için çıkış kapıları Genel Müdürlükçe sınırlandırılabilir.

(3) Bitki sağlığı sınır kontrol noktalarının taşıması gerekli asgari şartlar Bakanlıkça ya-
yımlanan talimatla belirlenir. Bitki sağlığı sınır kontrol noktası olarak onaylanan giriş kapıla-
rının bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin resmi kontrolü için bu talimatta belirtilen asgari
şartlara sahip olması gereklidir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeleri ithal etmek isteyen gerçek

veya tüzel kişiler ya da kanuni temsilcileri, örneği Genel Müdürlükçe belirlenen ithalat başvuru
formu ile müdürlüğe müracaat ederler. Başvuru formu ekinde ihracatçı ülke resmî bitki koruma
servisi tarafından düzenlenmiş Bitki Sağlık Sertifikasının veya Yeniden İhracat (Re-Export)
Bitki Sağlık Sertifikasının aslı, gümrüğe beyan edilen uluslararası taşıma belgelerinin biri ile
ürüne ait faturanın fotokopisi bulunur. İthalatçılar ve bunların kanuni temsilcileri ithalat öncesi
aşağıdaki şartları yerine getirmiş olması gerekir.

a) Tüm ithalatçılar ya da bunların kanuni temsilcileri elektronik bilgi sisteminde kayıt
altına alınarak bir sicil numarası verilir.

b) Tüm ithalatçılar ya da bunların kanuni temsilcileri yakın bir zamanda gelecek bitki,
bitkisel ürün ve diğer maddelerin ithalini, önceden ilgili müdürlüklere bildireceklerdir. Bu bil-
dirim deniz yoluyla nakliyatta sevkiyatın gelişinden en az 24 saat önce; hava yoluyla nakliyatta
sevkiyatın gelişinden en az 4 saat önce; kara yoluyla nakliyatta ise sevkiyatın gelişinden en az
12 saat önce verilmelidir. Bu bildirim ek-10’da yer alan sevkiyat bildirimi formuna uygun ola-
rak sicil numarası eşliğinde, giriş noktasındaki müdürlüğe yapılır.

(2) İthalat kontrolü; sevkiyat veya partinin belge kontrolü, beyan kontrolü ve bitki sağ-
lığı kontrolü olarak üç aşamada yapılır.

a) Belge kontrolü; sevkiyat veya partiye ait müracaat dilekçesi ekinde bulunması gere-
ken belgelerin, tam ve usulüne uygun tanzim edilip edilmediğinin ve ek-3’te belirtilen ülkeye
girişi yasak bitki, bitkisel ürün ve yetiştirme ortamlarının olup olmadığının kontrolüdür.

b) Beyan kontrolü; müracaat dilekçesi ekinde ibraz edilen belgelerin ithal edilmek is-
tenen ürün ile uyumlu olup olmadığının kontrolüdür.

c) Bitki sağlığı kontrolü; belge ve beyan kontrollerinin tamamlanmasından sonra ithal
edilmek istenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin, ambalajlarının ve gerektiğinde nakil
araçlarının ek-1 ile ek-2’de yer alan karantinaya tabi zararlı organizmalardan arî olup olmadığı
ve ek-4’te yer alan özel şartları taşıyıp taşımadığının tespiti ve ek-3’te belirtilen ülkeye girişi
yasak bitki, bitkisel ürün ve yetiştirme ortamlarının olup olmadığının kontrolüdür.
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(3) Bu Yönetmelik kapsamına giren bitki ve bitkisel ürünlerin haricindeki eşyaların ta-

şınmasında kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin resmî kontrolleri, risk esasına göre uygun

sıklıkta azaltılmış kontrol şeklinde gümrük müdürlükleri ile işbirliği içerisinde yapılır.

(4) İnspektör, ithal edilecek bitki ve bitkisel ürünler ile diğer maddelerin resmî kontrolü

sırasında bulduğu zararlı organizmanın ek-1 ve ek-2’deki listelerde yer alan karantinaya tabi

zararlı organizmalardan olup olmadığını laboratuvar testi ile teyit ettirir.

(5) Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeleri içerdiği beyan edilmemiş sevkiyatlarda; bitki,

bitkisel ürün ve diğer maddelerin varlığından kuşkulanmak için makul nedenler olduğu du-

rumlarda, bu Yönetmeliğin şartlarının karşılanmasını sağlamak için, bu sevkiyatlar üzerinde

de resmi kontroller yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Ek-5’te listelenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin beyan ve bitki sağlığı

kontrolünün giriş noktasında yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda belge kontrolü giriş

noktasında yapılarak, ülke içinde başka bir yetkili kontrol yerine transitine izin verilebilir. Bu

gibi durumlarda;

a) İlk giriş noktasındaki inspektörler tarafından, ek-11’de yer alan örneğe uygun ‘Bitki

Sağlığı Dolaşım Belgesi’ bir asıl bir suret olarak doldurulur, onaylanır ve belgenin aslı söz ko-

nusu sevkiyata eşlik eder. Bu belge okunaklı bir şekilde büyük harflerle el yazısıyla ya da elek-

tronik ortamda doldurulur. Söz konusu belge varış noktasındaki ilgili müdürlük tarafından is-

tenir.

b) Beyan ve bitki sağlığı kontrolleri, gümrüklü sahalarda, gümrük gözetimindeki geçici

depolama yerlerinde, izolasyonu sağlanmış olması kaydıyla yedd-i emin sahalarında yapılır.

c) Nakliye sırasında yayılma riski oluşmaması için nakliyeye ilişkin hüküm Müdürlük

denetiminde doldurulur ve imzalanır.

ç) Varış yerindeki kontrolden sorumlu müdürlük, beyan ve bitki sağlığı kontrollerini

gerçekleştirmek amacıyla Bakanlıkça talimatla belirlenen asgari koşulların yerine getirilmesini

ve yeterli tesis, araç ve ekipmanın bulunması ve/veya bulundurulmasını sağlar.

d) Söz konusu sevkiyatlar için kullanılan nakil araçları ya da sevkiyatların ambalajla-

rının, ürünlerin uygun muayene yerlerine (antrepolar, yedd-i emin alanları ve benzeri) geldik-

lerinde taşınması süresince istila ya da enfeksiyona neden olmayacak ve içerikleri değişmeden

kalacak bir şekilde kapatılmış ve mühürlenmiş olması gerekir. Yalnızca gerekçeli hallerde ilgili

müdürlük, söz konusu ürünlerin muayenenin yapılacağı onaylanmış yere nakliyeleri sırasında,

istila ya da enfeksiyona sebep olmaması şartıyla, kapatılmamış ya da mühürlenmemiş sevki-

yatlara izin verebilir.

e) (b) bendinde belirtilen geçici depolama ve yedd-i emin alanlarının; Gümrük Müdür-

lüğünün denetiminde olması, çevresi ile fiziki bağlantısının kesilmiş ve dış ortamdan izole

edilmiş olması, dışarıdan zararlı organizma bulaşmasını engelleyecek şekilde önlem alınmış

olması ve bu alanlara giriş ve çıkışların kontrol altında olması gerekir. İlgili Müdürlük tarafın-

dan yedd-i emin alanlarının uygunluğu kontrol edilir. Uygun olmayan yedd-i emin yerlerinin

neden uygun olmadığı ve alınması gereken ilave tedbirler, Müdürlük tarafından ithalatçıya ve

ilgili Gümrük Müdürlüğüne bildirilir.
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f) Giriş noktası ve varış noktasındaki Müdürlük ile Gümrük Müdürlükleri arasındaki
ithalat yapılması planlanan bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin ambalaj ve bunların nakli-
yesine ilişkin bilgi alışverişinin, Bitki Sağlığı Dolaşım Belgesi’nin yazılı ya da elektronik ortam
kullanılarak etkin bir şekilde yapılması sağlanır.

g) Sevkiyatın ithalatçısı varış yerindeki ilgili Müdürlüğe söz konusu ürünlerin girişini
7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendine uygun olarak önceden bildirmelidir. İthalatçı,
yaptığı bildirimde herhangi bir değişiklik olması durumunda varış yerindeki ilgili Müdürlüğü
bilgilendirmelidir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Resmî kontroller sonucu bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelere ilişkin engelleme

ve bildirim

MADDE 13 – (1) Ülkeye girişi yapılmak istenen bitki ve bitkisel ürünler ile diğer mad-
delerin; ek-1 ve ek-2’de listelenen karantinaya tabi zararlı organizmalarla bulaşık bulunması,
ek-3’te yer alması, ek-4’te belirlenen özel şartları taşımaması ya da belgelerinin eksik olması
veya uygun olmaması ve eksik belgenin temin edilememesi veya belgelerdeki eksikliğin gide-
rilememesi durumunda sevkiyat engellenir. Ürün sahibi ve ilgili gümrük müdürlüğü yazı ile
bilgilendirilir. Bu ürünler; gümrük mevzuatına uygun olarak on gün içinde ihracatçı ülkeye
iade edilir veya imha edilir. İmha işlemi giderleri mal sahibinden karşılanmak üzere inspektör
ve gümrük teşkilatından bir memur ile mal sahibi veya temsilcisinin önünde yapılır.

(2) Ülkeye girişi yapılmak istenen bitki ve bitkisel ürünler ile diğer maddelerin ek-1 ve
ek-2’de yer alan karantinaya tabi zararlı organizmalar dışında, Ülkemizde varlığı bilinen ve
mücadeleye tabi herhangi bir zararlı organizma ile bulaşık bulunması durumunda zararlı orga-
nizma engellenir. Fümigasyon veya dezenfeksiyon işlemi ile zararlı organizmadan arındırılması
mümkün ise giderleri ilgilisi tarafından karşılanmak üzere fümigasyon veya dezenfeksiyon iş-
lemi yapılır. İşlem sonrası yapılan resmî kontrolde zararlı organizmalardan arî bulunması ha-
linde ülkeye girişine izin verilir.

(3) Ülkeye girişine izin verilmeyen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelere ait Bitki Sağ-
lık Sertifikasının ön yüzüne kırmızı mürekkepli yazı ile “Türkiye’ye girişi yasaktır” ibaresi ya-
zılarak iptal edilir ve ilgilisine iade edilir. Ancak birden fazla parti ürünü temsil eden Bitki Sağ-
lık Sertifikasında partinin bir kısmı kabul edilip bir kısmı reddedilecek ise Bitki Sağlık Serti-
fikasının aslı alınarak ilgilisine, “Türkiye’ye girişi yasaktır” ibaresini içeren tasdikli bir sureti
verilir.

(4) Aşağıda belirtilen nedenlerle engellenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerle
ilgili olarak inspektör tarafından iki iş günü içinde ek-9’da yer alan Bildirim Formu İngilizce
olarak düzenlenir ve mühürlenir, elektronik ortamda ve postayla Genel Müdürlüğe gönderilir.
Genel Müdürlük tarafından ilgili ülkeye engellemeye ilişkin bildirimde bulunulur ve giriş ka-
pılarına bilgi verilir. Bildirim formlarında “TR İl Trafik Kodu-Yılı-Bildirim Sıra No” şeklinde
referans numarası oluşturulur:

a) Herhangi bir zararlı organizma ile bulaşık bulunması,
b) Ek-1 ve ek-2 listelerinde bulunan karantinaya tabi zararlı organizmalar ile bulaşık

bulunması,

Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                                29 Aralık 2013 – Sayı : 28866

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4



c) Ürüne ait belgelerde aşağıda belirtilen eksiklik ve uyumsuzlukların bulunması,
1) Bitki Sağlık Sertifikasının bulunmaması,
2) Bitki Sağlık Sertifikası üzerindeki onaylanmamış değişiklikler ve silinmeler,
3) Sahte Bitki Sağlık Sertifikaları,
4) Bitki Sağlık Sertifikasındaki eksik bilgiler.
ç) İthali yasaklanmış ürünlerin bulunması,
d) Sevkiyatın içinde kısmen yasaklanmış bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin bu-

lunması,
e) Usulüne uygun yapılmayan fümigasyon ve dezenfeksiyon işlemlerinin tespiti.
(5) İthal edilmek istenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin ek-1 ve ek-2’de yer

almayan ve ülkemizde varlığı bilinmeyen herhangi bir zararlı organizma ile bulaşık bulunması
halinde ithaline izin verilmez ve zararlı risk analizi yapılır. Zararlı risk analizi sonuçlandırılın-
caya kadar karantina tedbirleri alınır ve riskli bulunması durumunda ithaline izin verilmez.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Bilimsel materyal ile zararlı organizmaların ülkeye girişi ve/veya ülke içinde
dolaşımı

MADDE 15 – (1) Bilimsel çalışma, deneme ve çeşit ıslahı amacıyla bitki, bitkisel ürün
ve diğer maddeler ile zararlı organizmaların ülkeye girişi ve/veya ülke içinde dolaşımı Bakan-
lıkça yayımlanacak Tebliğ ile belirlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin ek-5’inde yer alan 0901.11.00.00.00 Kafeini alınmamış

kahve (Kavrulmamış olanlar) ve 1801.00.00.00.11 Dane kakao (ham) listeden çıkarılmıştır.
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin ek-6’sı yürürlükten kaldırılmış, ek-3, ek-4 ve ek-9 ekteki

şekilde değiştirilmiş ve ek-10 ile ek-11 eklenmiştir.
MADDE 10 – Bu Yönetmeliğin;
a) 2 nci maddesi ile değiştirilen 6 ncı maddenin birinci fıkrası 5/1/2014 tarihinde,
b) 3 üncü maddesi ile değiştirilen 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri

ile 4, 6 ve 7 nci maddeleri 1/1/2015 tarihinde,
c) 9 uncu maddesi ile değiştirilen ek-3 yayımı tarihinden 3 ay sonra,
ç) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/12/2011 28131

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 17/12/2011 28145
2- 17/5/2012 28295
3- 9/8/2012 28379
4- 14/12/2012 28497
5- 16/1/2013 28530
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Sağlık Bakanlığından:
MADDE BAĞIMLILIĞI TEDAVİ MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; madde bağımlılarının ayakta veya yatarak

tıbbi ve psiko-sosyal tedavileri ile tıbbi rehabilitasyonlarının yapıldığı merkezlerin açılması,
işleyişi, denetlenmesi ve kapatılması ile merkezde çalışacak sağlık personelinin tespiti ve ser-
tifikalandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarına ait yataklı

sağlık tesisleri bünyesinde açılan ayakta veya yatarak hizmet veren madde bağımlılığı tedavi
merkezlerini ve buralarda görev yapacak personeli kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel

Kanununun 3 üncü maddesi ile 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 11/10/2011
tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci, 40 ıncı ve 47 nci maddelerine dayanılarak hazırlan-
mıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ayakta tedavi: Bakanlıkça yetkilendirilmiş ayakta tedavi merkezlerinde, erişkin ve

çocuk-ergen hastaların ayakta yapılan tedavi uygulamalarını,
b) Ayakta tedavi merkezi: Madde bağımlılarının ayakta teşhis, tıbbi ve psiko-sosyal te-

davi ile tıbbi rehabilitasyon hizmetlerinin yapıldığı ruh sağlığı hastalıkları uzmanı bulunan ka-
mu ve özel yataklı sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde kurulan Bakanlıkça faaliyet izni
verilmiş madde bağımlılığı tedavi merkezlerini,

c) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
ç) Detoksifikasyon tedavisi: Vücudun, bağımlılık yapan maddeden arındırılması ve te-

davi sırasında vücudun bu maddelere olan ihtiyacı sonucunda ortaya çıkan yoksunluk belirti-
lerinin giderilmesi için uygulanan müdahale ve tedavi usullerini,

d) Eğitim merkezi: Madde bağımlılığı alanında görev yapacak kişilere eğitim vermek
üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş yataklı tedavi merkezlerini,

e) Genel Müdürlük: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
f) Komisyon: Madde Bağımlılığı Bilim Komisyonunu,
g) Madde bağımlılığı: 12/6/1933 tarihli ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Mura-

kabesi Hakkında Kanun hükümlerine tabi tutulan maddeleri ve kullanımı; bedensel, ruhsal ve
sosyal problemlere sebebiyet veren maddelerin kullanım arzusunun durdurulamaması halini,

ğ) Merkez: Madde bağımlılığı tedavi merkezlerini,
h) Müdürlük: Bakanlık il sağlık müdürlüklerini,
ı) Psiko-sosyal tedavi: Hastanın remisyon süresini uzatmak, yeni psiko-sosyal beceriler

kazanmasını ve topluma entegre olmasını sağlamak, yaşamını yapılandırmasına ve ruhsal so-
runlarının çözümüne yardımcı olmak amacıyla yapılan tedaviyi,

i) Tıbbi rehabilitasyon: Yataklı ve ayakta hizmet veren merkezlerde yapılan detoksifi-
kasyon sonrası ayakta ve/veya yatarak, ilaçlı ve/veya ilaçsız psiko-sosyal tedavileri içeren, ki-
şinin sosyal açıdan düzelmesini hedefleyen tedavi sürecini,

j) Yatırılarak tedavi: Bakanlıkça yetkilendirilmiş yataklı tedavi merkezlerinde, erişkin
ve çocuk-ergen hastaların yatırılarak yapılan tedavi uygulamalarını,
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k) Yataklı tedavi merkezi: Madde bağımlılarının ayakta ve yatarak teşhis, tıbbi ve psi-
ko-sosyal tedavi ve tıbbi rehabilitasyon hizmetlerinin yapıldığı kamu ve özel yataklı sağlık ku-
rum kuruluşlarında kurulan Bakanlıkça faaliyet izni verilmiş madde bağımlılığı tedavi mer-
kezlerini,

l) Yerine koyma tedavisi: Kişinin bağımlı olduğu maddenin yerine geçen ve bağımlı
olduğu madde isteğini engelleyerek, sosyal, fiziksel ve psikolojik zararları azaltmak amacı ile
agonist ya da kısmi agonist bir ilaçla yapılan tedaviyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Madde Bağımlılığı Bilim Komisyonu

Komisyonun teşkili
MADDE 5 – (1) Madde bağımlılığı alanında görüş vermek üzere Bakanlıkça, Madde

Bağımlılığı Bilim Komisyonu teşkil edilir. Komisyon, Genel Müdür veya görevlendireceği bir
daire başkanının başkanlığında;

a) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumundan birer daire
başkanı,

b) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinden ve
tıp fakültelerinin ruh sağlığı ve hastalıkları anabilim dalı öğretim üyelerinden ruh sağlığı ve
hastalıkları uzmanı eğitim görevlisi veya öğretim üyesi ve çocuk ve ergen ruh sağlığı ve has-
talıkları uzmanı olmak üzere toplam yedi kişi,

c) Tıp fakültelerinin tıbbi farmakoloji anabilim dalından veya Türkiye Kamu Hastane-
leri Kurumuna bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinden bir tıbbi farmakoloji uzmanı,

olmak üzere toplam onbir üyeden oluşur.
(2) Komisyon üyeleri iki yıl süre ile görev yaparlar. Yeni komisyon üyeleri seçilinceye

kadar mevcut üyelerin görevi devam eder. Herhangi bir sebeple üyeliğin boşalması halinde,
kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir. Üyeliğe aynı usulle tekrar seçilmek mümkün-
dür. Seçilmiş üyelerden kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın iki defa üst üste veya bir üyelik
döneminde yıllık izin, hastalık ve mazeret izinleri hariç toplam üç defa katılmayan üyenin ko-
misyon üyeliği sona erer.

Komisyonun çalışma usûl ve esasları
MADDE 6 – (1) Komisyon; yılda en az iki defa olmak kaydıyla, ihtiyaca ve Bakanlığın

daveti üzerine, Genel Müdürlük tarafından önceden belirlenmiş toplantı gündemine göre top-
lanır. Toplantı daveti; toplantı tarihi, yeri ve gündemi ile birlikte en az yedi gün önce üyelere
yazılı ve/veya elektronik olarak bildirilir. Bakanlık gerekli hallerde, komisyonu olağan toplan-
tılar dışında da toplantıya davet edebilir.

(2) Komisyon, üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların
salt çoğunluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik olması halinde, Başkanın görüşünün olduğu tarafın
görüşü kabul edilmiş sayılır.

(3) Komisyon kararları, karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
Karara muhalif olanlar, şerh koymak suretiyle kararları imza ederler. Muhalif görüş gerekçe-
sinin karar altında veya ekinde belirtilmesi zorunludur. Bakanlık, gerektiğinde ulusal veya ulus-
lararası alanda madde bağımlılığı tedavisinde uzman olan kişileri veya uzmanlık kuruluşlarının
temsilcilerini, bilimsel görüşlerini almak üzere Komisyona davet edebilir veya bunlardan yazılı
görüş isteyebilir.

Komisyonun görevleri
MADDE 7 – (1) Komisyonun görevleri şunlardır:
a) Madde bağımlılığı tedavisinin gelişimini izleyerek, Bakanlıkça belirlenecek ulusal

stratejiler konusunda görüş bildirmek.
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b) Madde bağımlılığı tedavi usûlleri ile ilgili tanı ve tedavi protokollerini oluşturmak
ve gerektiğinde güncellemesi konusunda görüş bildirmek.

c) Bakanlığın talebi üzerine merkezlerin yıllık faaliyetlerini değerlendirmek, gerekti-
ğinde merkezleri yerinde incelemek ve alınması gereken tedbirler konusunda görüş bildirmek.

ç) Madde bağımlılığı konusunda eğitim verecek merkezleri ve eğitimin kapsamını be-
lirlemek.

d) Bakanlıkça belirlenecek diğer konularda görüş bildirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yataklı ve Ayakta Tedavi Merkezlerinin Kurulması

Kurulma
MADDE 8 – (1) Merkez, sadece kadrosunda ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı bulunan

yataklı tedavi kurum ve kuruluşlarında kurulabilir.
(2) Merkez, Bakanlıktan izin alınması kaydıyla kurulabilir.
(3) Bakanlıkça verilen izin üzerine, kamu ve özel hastaneler bünyesinde merkez kurmak

üzere gerekli düzenlemeler yapılır. Özel hastaneler merkez kurmaya ilişkin tüm düzenlemele-
rini 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetme-
liği çerçevesinde yapar.

(4) Ek-10’da belirtilen uyuşturucu madde testlerini yapacak veya yapılmasını sağlaya-
bilecek kamu ve özel yataklı sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde ayakta tedavi merkezi
veya yataklı tedavi merkezleri olmak üzere merkez kurulabilir.

Planlama
MADDE 9 – (1) Bakanlık gerektiğinde, ilin demografik yapısı, madde bağımlılığı has-

talarının bölgesel dağılımı gibi özellikleri dikkate alarak ülke genelinde merkezler için planlama
yapabilir. Planlamaya ihtiyaç duyulması halinde Bakanlıkça duyuru yapılır.

Ön izin
MADDE 10 – (1) Madde bağımlılığı tedavi merkezi açmak isteyen kurum ya da kuru-

luşlar Bakanlıktan ön izin alır. Bunun için ek-6’da yer alan dilekçe ile müdürlüğe başvurulur.
(2) Yapılan başvuruyu değerlendirmek üzere müdürlük nezdinde bir değerlendirme ko-

misyonu oluşturulur. İl değerlendirme komisyonu; müdür veya görevlendireceği bir müdür
yardımcısının başkanlığında, ilgili şube müdürü, ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı ve bir teknik
eleman olmak üzere en az dört kişiden oluşur. İl değerlendirme komisyonu başvuru dilekçesini
ilin yapısı, ihtiyaçları, hasta potansiyeli gibi konularda değerlendirir. İl değerlendirme komis-
yonu sonucu bir rapor halinde müdürlüğe sunar.

(3) İl değerlendirme komisyonu raporu ve müdürlüğün uygun görüşü ile başvuru Ba-
kanlığa iletilir. Bakanlık tarafından merkez açma talebi bulunan il, ülke genelinde yapılan plan-
lama ve ilgili komisyonun raporuna göre değerlendirme yaparak o ilde merkez açılıp açılma-
yacağına karar verir. Uygun görülen başvurular için Bakanlıkça ön izin verilir.

Başvuru ve faaliyet izni
MADDE 11 – (1) Bakanlıkça, bünyesinde merkez açılmasına ön izin verilen kurum ve

kuruluşlar ek-7’de yer alan belgeler ve ek-8’de yer alan dilekçe ile birlikte izin tarihinden iti-
baren üç ay içerisinde müdürlüğe başvurur, bu süre içerisinde başvurmayanların izinleri iptal
edilir.

(2) Başvuru dosyasının; bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu müdürlük tarafından
öncelikle dosya üzerinde değerlendirilir.

(3) Ek-7’de yer alan başvuru dosyası tam olan merkezler, il değerlendirme komisyonu
tarafından personel, bina, tıbbî donanım ve araç-gereçler ile bu Yönetmeliğin öngördüğü diğer
hususlara uygunluk yönünden yerinde incelenir ve sonuçları bir rapor halinde müdürlüğe su-
nulur.
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(4) Ek-7’de yer alan başvuru dosyası tam olan ve yerinde yapılan incelemede fiziki ko-
şulları uygun bulunan merkezler için Müdürlükçe ek-9’da yer alan madde bağımlılığı tedavi
merkezi faaliyet izin belgesi düzenlenir ve Özel Hastaneler Yönetmeliği gereğince özel hastane
faaliyet izin belgelerinin müdürlükçe düzenlenen ilgili bölümüne eklenir. Bu durumla ilgili
Bakanlığa bilgi verilir.

(5) Yerinde yapılan incelemede fiziki koşulları uygun olmayan merkezlere, eksikliklerin
giderilmesi için üç aya kadar ek süre verilebilir. Bu süre sonunda eksikliklerini gidermeyen
merkezlerin başvuruları gerekçeleri belirtilmek suretiyle müdürlükçe reddedilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yataklı Tedavi Merkezlerinin Sahip Olması Gereken Fiziki Şartlar ve

Personel Durumu

Bina durumu
MADDE 12 – (1) Merkez, madde bağımlılığı tedavisi için ayrılmış en az 10 yatağa sa-

hip, ek-10’da belirtilen uyuşturucu madde testlerini yapabilecek laboratuvarı bünyesinde bu-
lunduran veya bu hizmeti sunan laboratuvarlardan hizmet alan kamu ve özel yataklı sağlık ku-
rum ve kuruluşları bünyesinde kurulur.

(2) Bünyesinde hem erişkin hem de çocuk-ergen tedavi hizmetinin verileceği merkez-
lerde; çocuk-ergen servisi yetişkin servisinden tamamen izole, mümkünse farklı bir binada bu-
lunur. Farklı bir binanın olmaması durumunda giriş ve çıkışı, bahçesi, yemekhanesi ve benzeri
alanları tamamen yetişkin hastalardan izole olur.

Hasta odaları
MADDE 13 – (1) Yataklı tedavi merkezlerinde güvenlik esastır. Merkezin bina, duvar,

pencere ve kapıları ile iç dizaynı hastaların güvenliğini sağlayacak şekilde yapılır. Genel has-
tane içinde açılacak merkezlerin, hastanenin diğer birimleri ile güvenlik açısından giriş çıkış-
larda izolasyonu sağlanır ve klinik giriş kapısı denetim altında tutulur. Hastaların kendine ve
çevresine zarar verme ihtimali göz önüne alınarak alt katlarda olması tercih edilir.

(2) Güvenlik açısından pencere çerçeveleri sağlam malzemelerden ve ağır darbelere
dayanıklı olur. Pencere camları kırılmaz ve dış pencerelerinin kısmi açılan emniyet tertibatı
bulunur. Hasta odalarının pencerelerinde güvenliği sağlayacak şekilde ve estetiğe uygun özel
çelik kafesler yapılır.

(3) Hasta oda kapıları dışarıdan müdahale ile açılabilir kilit sistemine sahip olur. Hasta
odalarında hastanın kendine zarar verme ihtimaline karşı banyodaki askılıklar bel hizası altında
tutulur veya otuz kilo üstünde ağırlığı taşıyamaz özelliği olur.

(4) Banyoda kırılmaz özellikli ayna duvara gömülü olur. Banyo ve tuvaletlerin kapıları
dışarıdan müdahale ile açılabilir kilit sistemine sahip olur.

(5) Engelli hastalar için, hasta yatak sayısı otuz ve altında olan merkezlerde en az bir
olmak kaydıyla ve ilave her otuz hasta yatağına bir eklenmek suretiyle, ilgili mevzuata uygun
nitelikte engelli hasta odası tesis edilir.

(6) Tek yataklı hasta odaları en az dokuz metrekare, birden fazla yataklı odalarda ya-
taklar ayrılabilir olur ve hasta yatağı başına yedi metrekare alan olur.

Özellikli bakım ve tedavi odası
MADDE 14 – (1) Merkezlerde, detoksifikasyon tedavisinin yapıldığı ve ortaya çıka-

bilecek komplikasyonların takibi için özellikli bakım ve tedavi odası bulunması gerekir. Mer-
kezler asgari on yataklı açılır. Bunun iki yatağı özellikli tedavi ve bakım yatağı olarak ayrılır
ve yatak en az 12 metrekare olur. Her 15 yatağa bir adet özellikli tedavi ve bakım yatağı eklenir.
Tedavi merkezi hastane binası bünyesinde yer alıyor ise özellikli bakım ve tedavi odası olarak
hastanenin yoğun bakım ünitesi kullanılır. Bu yataklardan birisi gereken hallerde engellilerin
de tedavi edilebileceği şekilde düzenlenir.
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(2) Özellikli bakım ve tedavi odasında, görevli sağlık personelince hastaların sürekli
gözetim ve izlenmesine uygun nitelikte bir mekân oluşturulur ve 13 üncü maddede yer alan
güvenlik tedbirleri sağlanır.

(3) Bu odalarda ek-3’te sayılan tıbbi cihaz ve malzemeler bulundurulur. Bu ünitenin,
hasta ve ziyaretçi alanları ile doğrudan bağlantısı olamaz. Özellikli bakım ve tedavi odalarında
yatan hastalar, hemşire istasyonundan izlenebilecek şekilde, yataklar arası uygun biçimde ve
kişi mahremiyetini sağlayacak şekilde ayrılır.

Poliklinik ve görüşme odası
MADDE 15 – (1) Merkezlerde poliklinik muayene odası, yeterli şekilde aydınlatılan

ve havalandırılan, uzmanlık dalına uygun araç-gereç ve donanıma haiz olur.
(2) Merkezlerde asgari bir adet olmak üzere psikolog ve sosyal çalışmacıların hastalar

ve aileleri ile görüşmek ve test uygulamak üzere kullanacakları yeterli şekilde aydınlatılan ve
havalandırılan en az altı metrekare büyüklüğünde hasta görüşme odası olur.

Çok amaçlı grup terapi alanı
MADDE 16 – (1) Merkezlerde grup terapileri için, genel toplantı ve eğitimlerin yapı-

labileceği en az 20 m² büyüklüğünde gerekli donanıma sahip, yeterli büyüklükte bir alan ayrılır.
Yatak sayısına ve uğraşının özelliğine göre birden fazla grup terapi alanı ve uğraş terapi odası
oluşturulur.

Diğer alanlar
MADDE 17 – (1) Merkezlerde tedavi ekibinin kullanacağı, hasta değerlendireceği ve

rutin toplantılarını yapacakları toplantı odası bulunur.
(2) Bina içinde veya dışında, hastaların en az iki farklı dalda spor yapmasına imkan

sağlayan teknik donanıma haiz spor alanları ayrılır.
(3) Merkezlerde hem hastalar ve hem de personel için ayrı ayrı olmak üzere yeterli sa-

yıda erkek ve kadın tuvaleti ve banyosu bulunur. Tuvalet ve banyo kapılarının dışa doğru açıl-
ması zorunludur. Engelliler için ilgili mevzuata uygun nitelikte, her merkezde asgari bir olmak
kaydı ile ilave her otuz yatak için bir adet olmak üzere ayrı tuvalet ve banyo bulunur. Poliklinik
katında en az bir adet engelli tuvaleti bulunur.

(4) Tıbbî atıklar ve çöpler için 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Tıbbî Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak gerekli tedbirler
alınır.

(5) Merkezlerde çalışan bütün personel için binanın durumuna ve personel sayısına
göre yeterli miktarda çalışma odası, giyinme dolabı, tuvalet ve lavabo bulunur. Nöbet tutan
personel için dinlenme yerleri ayrılır.

(6) Hasta mahremiyeti dikkate alınmak şartıyla, merkezin tüm alanlarını gözetleyebi-
lecek şekilde güvenlik kameraları yerleştirilir ve kamera görüntüleri sürekli takip edilir. Bu
kayıtlar 30 gün süre ile saklanır.

(7) Merkezlerde ilaçların güvenliği sağlanır.
(8) Merkezlerde, emniyet gözetim zincirine uygun şekilde biyolojik materyal alınır ve

uygun saklama alanı oluşturulur.
(9) Yataklı tedavi merkezlerinde asgari olarak ek-2’de belirtilen tıbbi cihaz ve malze-

meler bulundurulur.
Personel durumu
MADDE 18 – (1) Merkezlerde ilgili Tebliğe göre sertifikalı personel çalışabilir. Ancak

görevlendirilecek yeterli sayıda sertifikalı personel bulunmadığı takdirde aynı unvana sahip
personel bu merkezlerde görevlendirilir. Bu durumda görevlendirilen personel açılacak ilk eği-
time tabi tutulur. Merkezlerde asgari olarak, ek-4’teki tabloda yer alan personel bulundurulur.

(2) Merkezlerde, hastaların yaş grubuna ve meslek tercihlerine göre görevlendirilecek
öğretmen, uğraş terapisti yapabilecek spor eğitimcisi, sanat eğitimcisi ve benzeri eğiticiler ile
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tercihen tedavi görmüş ve madde bağımlılığı konusunda eğitilmiş eski madde kullanıcılarından
tedavi ekibi içinde yer almasında yarar görülecek bir kişi görev alır.

(3) Tüm merkezlerde yeterli sayıda memur ve/veya tıbbi sekreter, destek ve güvenlik
personeli bulundurulur.

Personelin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 19 – (1) Hastaların tıbbî açıdan izlenmesinden, tedavilerinin planlanmasından

ve hastalara tıbbî yönden faydalı olacak idarî tedbirlerin belirlenmesinden, sorumlu olmak
üzere ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı sorumlu uzman tabip olarak görev yapar. Çocuk-ergen
bağımlılık tedavi servislerinden çocuk ergen ruh sağlığı uzmanı sorumludur. Ancak çocuk ergen
ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı bulunmaması durumunda ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı
çocuk-ergen servisinden sorumludur.

(2) Her merkezde, tedavi protokolüne göre hastalara tedavi uygulamak, hastaları tıbbî
yönden izlemek, tedavi seansları ile ilgili hastanın dosyasına gözlem notunu kaydetmek, Yö-
netmeliğe uygun idarî ve tıbbî tedbir ve şartları gözetmek, akut komplikasyonlarda ilk müda-
haleyi yapmak ve hizmetin 24 saat boyunca devamlılığını sağlamak ile görevli ruh sağlığı ve
hastalıkları uzmanı veya tabip bulunur. Tedavi protokolleri merkezdeki ruh sağlığı ve hasta-
lıkları uzmanı tarafından belirlenir.

(3) Merkezlerde, hastaların psikolojik sorunlarının çözümlenmesine yardım edecek, çe-
şitli psikolojik test ve ölçekleri uygulayarak hastaların sorunlarının belirlenmesine, hastalara
iletişim becerisi ve problem çözme becerisi kazandırmaya yardımcı olacak psikolog bulundu-
rulur.

(4) Merkezlerde, bireye ve aileye yönelik sosyal hizmet uygulamalarını yürütmekle gö-
revli ve psiko-sosyal tedavi ekibinin bir parçası olarak sosyal çalışmacı bulundurulur.

(5) Merkezlerde, hastanın her türlü tıbbî bakımını sorumlu tabibin ve tabibin tedavi
planına göre yapmak, hastalara eğitim vermek, rutin hasta takiplerini yapmak ve tedavilere
ilişkin kayıtları tutmak ve ilgili mevzuat ile kendilerine verilen diğer görevleri yerine getirmek
üzere hemşire/sağlık memuru bulundurulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Ayakta Tedavi Merkezlerinde Bulundurulması Gereken Bölümler

Poliklinik ve görüşme odası
MADDE 20 – (1) Merkezlerde; poliklinik muayene odası, yeterli şekilde aydınlatılan

ve havalandırılan, uzmanlık dalına uygun araç, gereç ve donanım bulundurulur.
(2) Merkezlerde asgari bir adet olmak üzere psikolog ve sosyal çalışmacıların hastalar

ve aileleri ile görüşmek ve test uygulamak üzere kullanacakları yeterli şekilde aydınlatılan ve
havalandırılan en az altı metrekare büyüklüğünde hasta görüşme odası olur.

Çok amaçlı grup terapi alanı
MADDE 21 – (1) Grup terapileri için, genel toplantı ve eğitimlerin yapılabileceği en

az 10 m² büyüklüğünde gerekli donanıma sahip ve yeterli büyüklükte alan ayrılır.
Personel durumu
MADDE 22 – (1) Merkezlerde, bu konuda eğitim almış sertifikalı personel çalışır. An-

cak görevlendirilecek yeterli sayıda sertifikalı personel bulunmadığı takdirde aynı unvandan
personel bu merkezlerde görevlendirilir. Bu durumda görevlendirilen personel açılacak ilk eği-
time tabi tutulur. Merkezlerde asgari olarak, ek-5’teki tabloda yer alan personel bulundurulur.

(2) Merkezlerde, hastaların yaş grubuna ve meslek tercihlerine göre görevlendirilecek
öğretmen, uğraş terapisti yapabilecek spor eğitimcisi, sanat eğitimcisi ve benzeri eğiticiler ile
tercihen tedavi görmüş ve madde bağımlılığı konusunda eğitilmiş eski madde kullanıcılarından
tedavi ekibi içinde yer almasında yarar görülecek bir kişi görev alır.

(3) Tüm merkezlerde yeterli sayıda memur ve/veya tıbbi sekreter, destek ve güvenlik
personeli bulundurulur.

29 Aralık 2013 – Sayı : 28866                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 39

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 39



ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Eğitim verecek merkezlerin tespiti
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmeliğe göre açılma izni almış olan eğitim ve araştırma has-

taneleri ve üniversite hastaneleri bünyesindeki merkezlere Komisyonun görüşü alınarak Ba-
kanlıkça eğitim merkezi yetkisi verilir.

Kayıt ve bildirim
MADDE 24 – (1) Merkezlere, muayene, teşhis ve tedavi amacıyla başvuran hastalar

ile ilgili olarak yapılan tıbbî ve idarî işlemlere ilişkin kayıtların ilgili mevzuata uygun olarak
düzenli bir şekilde tutulması zorunludur.

(2) Merkezlerde hastalara ilişkin olarak tutulan bütün kayıtların gizliliği esastır. Ancak
merkezlerden istenilen bilgilerin, gizlilik prensibi gözetilmek suretiyle Bakanlığa gönderilmesi
zorunludur.

Merkezlerinin denetlenmesi ve yaptırımlar
MADDE 25 – (1) Merkezler; Bakanlıkça yapılacak olan olağan ve olağan dışı dene-

timler hariç, ek-11’de yer alan madde bağımlılığı tedavi merkezleri denetleme formu esas alı-
narak biri ruh sağlığı hastalıkları uzmanı olmak kaydıyla en az iki kişiden oluşan denetim eki-
bince iki yılda bir kez müdürlükçe denetlenir.

(2) Müdürlük denetim ekipleri tarafından yapılan denetimlerde tespit edilen eksiklikler
ile orantılı olarak merkezlere eksikliklerin giderilmesi için altı aya kadar süre verilir. Süre so-
nunda eksikliklerin tam olarak giderilemediği durumlarda müdürlükçe üç aya kadar ek süre
verilir. Bu durum hastanenin mesul müdürüne/başhekimliğe yazılı olarak bildirilir. Belirlenen
süreler zarfında eksikliklerin giderilmesi zorunludur. Müdürlükçe yapılan işlemler, ayrıca rapor
halinde Bakanlığa sunulur.

(3) Ek-11’de yer alan madde bağımlılığı tedavi merkezleri denetleme formuna göre ya-
pılan denetim sonucunda, tespit edilen eksiklikler ile orantılı olarak eksikliklerin giderilmesi
için müdürlükçe bir ay ile altı ay arası süre verilir. Verilen süre sonunda gerekli düzenlemelerin
yapılmadığı, faaliyete esas kriterlerin kaybedildiği ve/veya hastaların tanı, tedavi ve takibinin
olumsuz etkilendiğinin tespit edildiği durumlarda müdürlük tarafından rapor tutularak Bakan-
lığa gönderilir. Bakanlık, Müdürlükçe gönderilen raporu incelemek suretiyle faaliyet izninin
iptal edilip edilmeyeceğine karar verir.

(4) Faaliyet izinleri iptal edilen merkezlerde tedavi gören hastalar, hastaların tedavileri
aksatılmaksızın müdürlük tarafından, sağlık güvencelerine göre veya hastaların talebi doğrul-
tusunda diğer merkezlere nakledilir.

(5) Merkezler, standart tedavi yöntem ve protokolleri dışındaki hiçbir tedavi şeklini Ba-
kanlığın izni olmadan uygulayamaz.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 26 – (1) 16/2/2004 tarihli ve 25375 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mad-

de Bağımlılığı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Mevcut merkezlerin uyumu
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce madde ba-

ğımlılığı tedavisi yapmakta olan merkezler, bu Yönetmeliğin fiziki ve bina standartlarına ilişkin
hükümlerini beş yıl, diğer şartlarını da iki yıl içerisinde sağlar. Uyum sağlayıncaya kadar mev-
cut merkezler ek-1’de belirtilen ilaç raporunu düzenleyebilir. Belirlenen süre sonunda bu Yö-
netmeliğe uygun hale gelmeyen merkezlerin faaliyet izinleri Bakanlıkça iptal edilir.

Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 431)

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkânlar çerçeve-

sinde mükelleflerin önemli bir bölümü, basit muhasebe programlarından kurumsal kaynak
planlama sistemlerine kadar oldukça geniş bir yelpazede bulunan yazılımları, vergi ile ilgili
olay ve işlemlerin takip edilmesi amacı ile kullanmaktadır. Artan faaliyet hacimlerinin de doğal
sonucu olan bu durum, vergi ile ilgili kayıtların niteliğini değiştirmekte, neticede vergi denetim
süreçleri ile ilgili yeni usul ve esasların belirlenmesini zorunlu kılmaktadır.

(2) Vergi denetim faaliyetlerinin gelişen teknolojilere uygun bir şekilde yürütülebilmesi
amacı ile belirlenen konulara ilişkin kayıtların elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası
ve ibraz edilmesine (Kayıt Saklama Gereksinimleri) dair usul ve esaslar bu Tebliğin konusunu
teşkil etmektedir.

Yetki
MADDE 2 – (1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci

maddesinin birinci fıkrasının birinci bendinde, Maliye Bakanlığının, mükellef ve meslek grup-
ları itibarıyla muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye, mezkûr Kanuna göre tutulmakta olan
defter ve belgeler ile bunlara ilaveten tutulmasını veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter
ve belgelerin mahiyet, şekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye, bunlarda değişiklik
yapmaya; bedeli karşılığında basıp dağıtmaya veya üçüncü kişilere bastırıp dağıtmaya veya
dağıttırmaya, bunların kayıtlarını tutturmaya bu defter ve belgelere tasdik, muhafaza ve ibraz
zorunluluğu getirmeye veya kaldırmaya, yine mezkûr Kanuna göre tutulacak defter ve düzen-
lenecek belgelerin tutulması ve düzenlenmesi zorunluluğunu kaldırmaya yetkili olduğu hükme
bağlanmıştır.

(2) Ayrıca söz konusu maddenin birinci fıkrasının üçüncü bendinde, Maliye Bakanlı-
ğının, tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fiş veya
elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında saklanması hususunda
izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu şekilde tutulacak defter ve kayıtların kopyalarının
Maliye Bakanlığında veya muhafaza etmekle görevlendireceği kurumlarda saklanması zorun-
luluğu getirmeye, bu konuda uygulama usul ve esaslarını belirlemeye yetkili olduğu hükme
bağlanmıştır.

(3) Öte yandan mezkûr Kanunun mükerrer 242 nci maddesinin ikinci fıkrası ile Maliye
Bakanlığı, elektronik defter, kayıt ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, mu-
hafazası ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi uygu-
lamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, elektronik ortamda tutulmasına ve düzenlenme-
sine izin verilen defter ve belgelerde yer alması gereken bilgileri internet de dâhil olmak üzere
her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında Maliye Bakanlığına aktarma zorunluluğu
getirmeye, bilgi aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esas-
ları tespit etmeye, mezkûr Kanun kapsamına giren işlemlerde elektronik imza kullanım usul
ve esaslarını düzenlemeye ve denetlemeye yetkili kılınmıştır. Söz konusu fıkrada ayrıca, Vergi
Usul Kanunu ve diğer vergi kanunlarında defter, kayıt ve belgelere ilişkin olarak yer alan hü-
kümlerin elektronik defter, kayıt ve belgeler için de geçerli olduğu; Maliye Bakanlığının, elek-
tronik defter, belge ve kayıtlar için diğer defter, belge ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslardan
farklı usul ve esaslar belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.
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(4) Son olarak yine aynı Kanunun 175 inci maddesinin son fıkrasında, Maliye Bakan-
lığının, muhasebe kayıtlarını bilgisayar programları aracılığıyla izleyen mükellefler ile bu bil-
gisayar programlarını üreten gerçek ve tüzel kişilerce uyulması gereken kuralları ve bilgisayar
programlarının içermesi gereken asgarî hususlar ile standartları ve uygulamaya ilişkin usul ve
esasları belirlemeye yetkili olduğu hükmü yer almaktadır.

İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt Saklama Gereksinimleri

Kapsama giren mükellefler
MADDE 3 – (1) Aşağıda yer alan mükellefler, Tebliğ ekinde yer alan konular itibarıyla

belirlenen asgari içeriklere uygun kayıtları, elektronik ortamda oluşturmak ve istenildiğinde
ibraz etmek üzere elektronik ortamda muhafaza etmek zorundadırlar. Bu kapsamda oluşturu-
lacak kayıtların, söz konusu mükelleflerin tüm faaliyetlerine ilişkin olarak hazırlanması mec-
buridir.

a) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu ekinde yer alan
(I) sayılı liste kapsamında ÖTV mükellefiyeti olanlar ile ÖTV mükellefiyeti olmasa dahi aşa-
ğıdaki faaliyetlerde bulunanlar;

1) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında bayilik, taşıma,
dağıtıcı, depolama (deniz taşıtları dâhil), madeni yağ, serbest kullanıcı, ihrakiye teslimi, iletim,
rafinerici ve işleme lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar,

2) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında CNG, de-
polama, toptan satış, dağıtım, iletim, ithalat ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip
olanlar,

3) 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu
kapsamında dağıtıcı, depolama, taşıma ve otogaz bayilik lisanslarından herhangi birisine sahip
olanlar,

b) Özel Tüketim Vergisi Kanunu ekinde yer alan (III) sayılı listenin B cetvelinde yer
alan ürünlerle ilgili olarak,

1) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Tütün Ticareti Yetki Belgesi almış
gerçek ve tüzel kişiler,

2) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Üretim ve Faaliyet Uygunluk Bel-
gesi almış gerçek ve tüzel kişiler,

3) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Üretim ve Faaliyet Uygunluk Bel-
gesi almış gerçek ve tüzel kişilerin mamullerinin, Toptan Satış Belgesi sahibi mükelleflere pa-
zarlama ve dağıtımını gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler.

(2) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsa-
mındaki kurum, kuruluşlar, kamu iktisadi kuruluşları ve sermayesinin yüzde 50 veya daha faz-
lası kamuya ait olan kurum ve kuruluşlar yukarıda belirlenen kapsamın dışındadır.

Kayıtların oluşturulması, muhafazası ve ibrazı
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ ile belirlenen usul ve esaslara uygun kayıtların, elektronik

ortamda oluşturulması ve istenildiğinde ibraz edilmek üzere yine elektronik ortamda muhafaza
edilmesi zorunludur. Tebliğ ekinde belirlenen konulara ilişkin kayıtlar, Tebliğ ekinde belirlenen
asgari içeriğe sahip olacak şekilde ve yasal defterlerin tutulduğu para birimi kullanılarak oluş-
turulur. Ancak mükellefler, ihtiyaç duymaları halinde söz konusu kayıtlara, belirlenen asgari
içeriğe ilave bilgiler de ekleyebilirler. Bu durumda, muhafaza ve ibraz yükümlülüğü ilave bil-
gileri de kapsar.

(2) Mükellefler, bu Tebliğ kapsamındaki kayıtlara ilişkin oluşturma işlemini, işlemlerin
yasal defterlere kaydedilmesi ile birlikte tamamlamak zorundadır.
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Bilgi sisteminin özellikleri
MADDE 5 – (1) Tebliğ ekinde yer alan konulara ilişkin kayıtların elektronik ortamda

oluşturulması ve istenildiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza edilmesi sırasında kullanılacak
olan bilgi sisteminin (yazılım ve donanım) taşıması gereken asgari özellikler aşağıda yer al-
maktadır.

a) Bu Tebliğ kapsamında belirlenen usul ve esaslara uygun nitelikteki kayıtları oluşturup
istenildiğinde ibraz edilecek şekilde muhafaza edebilmelidir.

b) Muhafaza edilen kayıtların kontrol, denetim, inceleme veya başka bir nedenle kısmen
veya tamamen istenilmesi durumunda, istenilen kayıtların aşağıda yer alan ve yaygın olarak
kullanılan dosya formatlarından en az birisi ile kaydedilebilmesi konusunda gerekli imkânlara
sahip olmalıdır.

1) .xls - Microsoft Excel dosyası,
2) .xlsx - Microsoft Excel dosyası,
3) .txt - Düz metin dosyası,
4) .csv - Virgül ile ayrılmış değer dosyası,
5) .xml - Genişletilebilir işaretleme dili dosyası.
c) Yetkililer tarafından istenilmesi durumunda, muhafaza edilen kayıtlara erişimin sağ-

lanması ve ihtiyaç duyulan kayıtların kopyalarının çıkarılması konusunda yeterli imkânlara sa-
hip olmalıdır.

(2) Mükellefler, Tebliğ ekinde yer alan konulara ilişkin kayıtların oluşturulması ve mu-
hafazası sırasında, istedikleri yazılımları ve donanımları kullanabilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sorumluluk ve Cezai Müeyyide

Sorumluluk ve ceza uygulaması
MADDE 6 – (1) Oluşturulan kayıtlarda yer alması gereken asgari unsurlar ile söz ko-

nusu kayıtların elektronik ortamda muhafazası ve istenildiğinde ibrazına ilişkin olarak bu Tebliğ
ile getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında, Vergi Usul Kanununun ceza hükümleri tatbik
olunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Diğer Hükümler

Uygulanacak diğer hükümler
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğde yer alan esaslara uygun olarak oluşturulan kayıtlar, vergi

kanunları çerçevesinde istenildiğinde ibraz edilmek üzere elektronik ortamda muhafaza edilmek
zorundadır.

(2) Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü, oluşturulan kayıtlara ilişkin her türlü dosya, veri-
tabanı dosyası, saklama ortamı ve görüntüleme araçlarını kapsamakta olup, elektronik kayıtlara
istenildiğinde kolaylıkla erişebilmeyi, anlaşılabilir ve eksiksiz bir biçimde görüntüleyebilmeyi
ve okunabilir kâğıt baskılarını üretebilmeyi sağlayacak biçimde yerine getirilmelidir.

(3) Muhafaza ve ibraz işleminin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye
Cumhuriyeti kanunlarının geçerli olduğu yerlerde yapılması zorunludur. Elektronik ortamda
oluşturulan kayıtların muhafazası, mükelleflere ait bilgi işlem sistemlerinde gerçekleştirilir.

(4) Gerekli görülen durumlarda Maliye Bakanlığı, bu Tebliğ kapsamında üretilen ka-
yıtların ibrazını, belirlenecek standartlara uygun olarak mükelleflere ait bilgi işlem sistem veya
sistemlerine sürekli erişimin sağlanması da dâhil olmak üzere farklı yöntemler kullanmak su-
retiyle isteyebilir. Bu kapsamda kullanılacak yöntem ve teknolojiler ile ibraz yükümlülüğünün
yerine getirilmesi ile ilgili süreçler, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir. Bilgi işlem sistemine
erişim ile ilgili yetki, sektörler, mükellef grupları ve/veya faaliyet hacimleri itibarıyla kullanı-
labilir.
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(5) Bu Tebliğ kapsamındaki kayıtlara ilişkin olarak mükellefler, Maliye Bakanlığı veya
vergi incelemesine yetkili olanların talebi üzerine, ilgili bilgi sistem veya sistemlerinin bulun-
duğu adres veya adreslerde inceleme ve tespit yapılabilmesi için gerekli olacak her türlü teknik
ve fiziki imkânı (uygun donanım ve yazılımlar, terminallere ulaşım izinleri ve uzman personel
gibi) sağlamak zorundadır.

(6) Mükellefler, bu Tebliğ kapsamındaki kayıtların oluşturulması sırasında kullanılan
bilgi işlem sistemlerinin sağlıklı bir biçimde çalışabilmesi ile ilgili her türlü önlemi almak zo-
rundadırlar.

(7) Maliye Bakanlığı, bu Tebliğ kapsamında belirlenen esaslar çerçevesindeki kayıtların
oluşturulması için kullanılacak bilgi sistemlerine yönelik, başta elektronik imza ve mali mühür
kullanımı ile veri aktarımına ilişkin standartlar olmak üzere her türlü standardı belirlemeye ve
kullanım zorunluluğu getirmeye yetkilidir. Maliye Bakanlığı bu yetkisini, sektörler, mükellef
grupları ve/veya faaliyet hacimleri itibarıyla kullanabilir.

Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ 1/7/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
Tebliğ olunur.

EK

ASGARİ KAYIT SAKLAMA GEREKSİNİMİ BELİRLENEN KONULAR

Satış kayıtları
MADDE 1 – (1) Satılan mal veya sunulan hizmetler dolayısıyla (iadeler dâhil) düzen-

lenen fatura ve fatura yerine geçen belgelere ilişkin oluşturulacak elektronik kayıtlarda, asgari
olarak aşağıdaki unsurlara yer verilmesi gerekmektedir.

a) Yevmiye tarihi,
b) Yevmiye numarası,
c) Belge tarihi,
ç) Belge seri-sıra no (Belgelerin, kurumsal kaynak planlama yazılımlarında takibi için

ayrı bir referans numarası kullanan mükellefler için belge üzerinde yer alan referans numarası),
d) Alıcının adı veya unvanı,
e) Alıcının soyadı,
f) Alıcıya (Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılanlar) ait

vergi kimlik numarası (gerçek kişi mükellefler için TCKN),
g) Ürün Kodu,
ğ) Satılan her bir mal veya sunulan her bir hizmetin cinsi (ad, marka, model ve benzeri

ayırt edici özellikler),
h) Satılan her bir mal cinsine ilişkin miktar,
ı) Ölçü birimi (lt, adet, kg, saat vb.),
i) Satılan her bir mal veya sunulan her bir hizmet cinsine ilişkin birim fiyat,
j) Satılan her bir mal veya sunulan her bir hizmet cinsine ilişkin tutar,
k) Her bir vergi türü itibarıyla satış belgesi üzerinde gösterilmesi gereken vergisel yü-

kümlülükler (KDV, ÖTV vb.) ile söz konusu yükümlülüklere ilişkin tecil, istisna, mahsup ve
benzeri unsurlar,

l) Belge üzerinde yer alan indirim ve iskonto gibi unsurlar,
m) Belge toplam tutarı.
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(2) Ödeme Kaydedici Cihazlar tarafından düzenlenen belgeler ile ilgili olarak oluştu-
rulacak kayıtlar, düzenlenen belge üzerinde yer alan bilgiler ile sınırlıdır.

(3) Mükellefler, satış belgelerine ilişkin kayıtlarda mal ve hizmet tanımlamaları için
kullanacakları ifadelerin tekilliğini sağlamak, diğer bir ifade ile aynı mal veya hizmet cinsi için
birden fazla isim ve kod kullanmamak konusunda gerekli önlemleri almak zorundadır.

Alış kayıtları
MADDE 2 – (1) Temin edilen mal veya hizmetler dolayısıyla (iadeler dahil) alınan fa-

tura ve fatura yerine geçen belgelere ilişkin oluşturulacak elektronik kayıtlarda, asgari olarak
aşağıdaki unsurlara yer verilmesi gerekmektedir.

a) Yevmiye tarihi,
b) Yevmiye numarası,
c) Belge tarihi,
ç) Belge seri-sıra no,
d) Satıcının adı veya unvanı,
e) Satıcının soyadı,
f) Satıcıya ait vergi kimlik numarası (gerçek kişi mükellefler için TCKN),
g) Ürün Kodu,
ğ) Alınan her bir mal veya hizmetin cinsi (ad, marka, model ve benzeri ayırt edici özel-

likler),
h) Alınan her bir mal cinsine ilişkin miktar,
ı) Ölçü birimi (lt, adet, kg, saat vb.),
i) Alınan her bir mal veya sunulan her bir hizmet cinsine ilişkin birim fiyat,
j) Alınan her bir mal veya sunulan her bir hizmet cinsine ilişkin tutar,
k) Her bir vergi türü itibarıyla alış belgesi üzerinde gösterilmesi gereken vergisel yü-

kümlülükler (KDV, ÖTV vb.) ile söz konusu yükümlülüklere ilişkin tecil, istisna, mahsup ve
benzeri unsurlar,

l) Belge toplam tutarı.
(2) Ödeme Kaydedici Cihazlar tarafından düzenlenen belgeler ile ilgili olarak oluştu-

rulacak kayıtlar, düzenlenen belge üzerinde yer alan bilgiler ile sınırlıdır.
(3) Mükellefler, alış belgelerine ilişkin kayıtlarda yer alan mal ve hizmet tanımlamaları

için kullanacakları ifadenin tekilliğini sağlamak zorundadır.
Dönem başı ve dönem sonu mal stoklarına ilişkin envanter kayıtları
MADDE 3 – (1) Dönem başı ve dönem sonu mal (ilk madde malzeme, yarı mamul,

mamul, ara girdi ve ticari mal) mevcutlarına ilişkin kayıtların, her bir mal cinsi ile ilgili olmak
üzere asgari;

a) Ürün kodu,
b) Cinsi (ad, marka, model ve benzeri ayırt edici özellikler),
c) Ölçü birimi (lt, adet, kg vb.),
ç) Miktar,
d) Varsa üretim süreci tamamlanmayan yarı mamullerin tamamlanma yüzdesi,
e) Birim maliyet,
f) Toplam tutar
bilgilerini ihtiva edecek şekilde tutulması gerekmektedir.
(2) Mükellefler, envanterlerine ilişkin kayıtlarda yer alan mal tanımlamaları için kulla-

nacakları ifadenin tekilliğini sağlamak zorundadır.
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İthalat kayıtları
MADDE 4 – (1) İthalat işlemleri ile ilgili olarak oluşturulacak elektronik kayıtlarda,

asgari olarak aşağıdaki unsurlara yer verilmesi gerekmektedir;
a) Yevmiye tarihi,
b) Yevmiye numarası,
c) Belge tarihi,
ç) Belge seri-sıra no,
d) Satıcının adı veya unvanı,
e) Satıcının soyadı,
f) Satıcının ülkesi,
g) Satıcının kodu,
ğ) İthalatın gerçekleştirildiği gümrük idaresi,
h) Fiili ithalat tarihi,
ı) Fiili ithalat miktarı,
i) Gümrük beyannamesi tescil tarihi,
j) Gümrük beyannamesi tescil numarası,
k) İthal edilen malın G.T.İ.P. numarası,
l) Ürün kodu,
m) İthal edilen her bir mal veya sunulan her bir hizmetin cinsi (ad, marka, model ve

benzeri ayırt edici özellikler),
n) İthal edilen her bir mal cinsine ilişkin brüt miktar,
o) İthal edilen her bir mal cinsine ilişkin net miktar,
ö) Ölçü birimi (lt, adet, kg vb),
p) İthal edilen her bir mal veya sunulan her bir hizmet cinsine ilişkin birim fiyat,
r) İthal her bir mal veya sunulan her bir hizmet cinsine ilişkin toplam tutar,
s) İthalat işlemleri ile ilgili her bir vergi türü itibarıyla vergi yükümlülükleri (KDV,

ÖTV gibi.),
ş) Belge toplam tutarı,
t) İthalat bedelinin ödendiği hesaba ilişkin bankanın adı/şubesi ve IBAN’ı.
(2) Mükellefler, ithalat işlemlerine ilişkin kayıtlarda yer alan mal ve hizmet tanımla-

maları için kullanacakları ifadenin tekilliğini sağlamak zorundadır.
İhracat kayıtları
MADDE 5 – (1) İhracat işlemleri ile ilgili olarak oluşturulacak elektronik kayıtlarda,

asgari olarak aşağıdaki unsurlara yer verilmesi gerekmektedir.
a) Yevmiye tarihi,
b) Yevmiye numarası,
c) Belge tarihi,
ç) Belge seri-sıra no,
d) Alıcı adı veya unvanı,
e) Alıcı soyadı,
f) Alıcının ülkesi,
g) Alıcının kodu,
ğ) İhracatın gerçekleştirildiği gümrük idaresi,
h) Fiili ihracat tarihi,
ı) Gümrük beyannamesi tescil tarihi,
i) Gümrük beyannamesi tescil numarası,
j) İhraç edilen malın G.T.İ.P. numarası,
k) Ürün kodu,
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l) İhraç edilen her bir mal veya sunulan her bir hizmetin cinsi (ad, marka, model ve
benzeri ayırt edici özellikler),

m) İhraç edilen her bir mal cinsine ilişkin brüt miktar,
n) İhraç edilen her bir mal cinsine ilişkin net miktar,
o) Ölçü birimi (lt, adet, kg vb),
ö) İhraç edilen her bir mal veya sunulan her bir hizmet cinsine ilişkin birim fiyat,
p) İhraç edilen her bir mal veya sunulan her bir hizmet cinsine ilişkin toplam tutar,
r) Belge toplam tutarı,
s) İhracat bedelinin ödendiği hesaba ilişkin bankanın adı/şubesi ve IBAN’ı.
(2) Mükellefler, ihracat işlemlerine ilişkin kayıtlarda yer alan mal ve hizmet tanımla-

maları için kullanacakları ifadenin tekilliğini sağlamak zorundadır.
Üretim kayıtları
MADDE 6 – (1) Gerçekleştirilen üretim faaliyetlerinin, envanter ve randıman teknikleri

kullanılarak kontrolüne yönelik olmak üzere oluşturulacak kayıtlarda asgari olarak aşağıdaki
unsurlara yer verilmesi gerekmektedir;

a) Üretim girdileri için;
1) Dönem başlangıcı,
2) Dönem bitişi,
3) Girdi malın ürün kodu,
4) Girdi malın cinsi (ad, marka, model ve benzeri ayırt edici özellikler),
5) Miktarı,
6) Ölçü birimi (lt, adet, kg vb),
7) Birim maliyet,
8) Toplam maliyet.
b) Üretim çıktıları için;
1) Dönem başlangıcı,
2) Dönem bitişi,
3) Üretilen malın ürün kodu,
4) Üretilen malın cinsi (ad, marka, model ve benzeri ayırt edici özellikler),
5) Miktarı,
6) Ölçü birimi (lt, adet, kg vb),
7) Birim maliyet,
8) Toplam maliyet.
c) Üretim süreci için;
1) Mamul ya da yarı mamulü üretebilmek için kullanılması gereken ilk madde ve mal-

zeme, yarı mamuller ile üretim süreci sonunda elde edilecek ürünlerin miktar bilgileri ile tarif
edildiği ürün reçeteleri,

2) Hammadde, malzeme ve mamuller ile ilgili olarak stok, sevk ve üretim süreçlerinde
oluşan fire ve zayiatın cinsi, miktarı ve ürün kodu.

(2) Üretim süreci tamamlanmayan yarı mamullere ait kayıtlar çıktılar arasına dâhil edil-
meden ayrı takip edilecektir.

(3) Mükellefler, üretimlerine ilişkin kayıtlarda yer alan mal ve hizmet tanımlamaları
için kullanacakları ifadenin tekilliğini sağlamak zorundadır.

Diğer kayıtlar
MADDE 7 – (1) Tebliğin üçüncü maddesinde ifade edilen mükelleflerden Özel Tüketim

Vergisi Kanunu ekinde yer alan (I) ve (III) sayılı listelerdeki mallar dolayısıyla mükellefiyeti
bulunanlar, söz konusu mallarla ilgili oluşturacakları kayıtlarında, ilgili malların Gümrük Tarife
İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.) bilgilerine de yer vermek zorundadırlar.
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29/12/2013 
Orta safya 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

29 Aralık 2013 

PAZAR 
Sayı : 28866 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

ESAS NO : 2012/18546 

SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik 

SUÇ T. : 20/03/2006 

SANIK : Cihan TOPÇU: Mustafa, Hesna oğlu, 1974 D.lu, İsmet Paşa Mah. Tuna 

Cad. No: 59/1 İç Kapı No: 1 Bayrampaşa/İstanbul adresinde oturur. 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesinden 

verilen 03/03/2009 gün ve 2006/1335 E. 2009/118 K. sayılı hükmün sanık tarafından temyiz 

edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. Maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen son 

fıkrası hükmü gereğince Yargıtay C. Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden 

Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın 

yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay C. Başsavcılığının Bozma isteyen 14/06/2012 

gün ve 11/2012/138781 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 

 10377 

————— 

ESAS NO : 2013/1502 

SUÇ : İİK'nun 333/a ve 345/a maddelerine muhalefet etmek 

SUÇ T. : 04/07/2011 

SANIK : Ufuk UYANIK: Ahmet, Emel oğlu, 1958 D.lu, Wılly Brant Sokak No: 7/10 

Sayfı Apt: Çankaya/Ankara adresinde oturur. 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Ankara 14. İcra Ceza Mahkemesinden verilen 

24/11/2011 gün ve 2011/252 E. 2011/368 K. sayılı hükmün müşteki vekili tarafından temyiz 

edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. Maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen son 

fıkrası hükmü gereğince Yargıtay C. Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden 

Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın 

yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay C. Başsavcılığının Bozma isteyen 05/01/2013 

gün ve İcra Bölümü/2012/158429 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 

 10376 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

Esas No : 2012/29089 

Suç : Vergi usul kanununa muhalefet 

Suç T. : 17/11/2009 

Sanık : Hakan KIRBAŞ Halil, Nuriye oğlu, 1979 D.lu, 584 sokak No: 20 Konak/İzmir 

adresinde oturur. 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında İzmir(Kapatılan) 22. Asliye Ceza 

Mahkemesinden verilen 28/10/2009 gün ve 2009/246 E. 2009/793 K. sayılı hükmün katılan vekili 

tarafından temyiz edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. Maddesi ile CMUK.nun 316. 

maddesine eklenen son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay C. Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa 

tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. 

maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay C. Başsavcılığının 

Bozma isteyen 02/11/2012 gün ve 11/2010/153780 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş 

sayılacağı ilan olunur. 10647/1-1 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNI 

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU ve 4458 SAYILI GÜMRÜK 

KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 501,96 TL. ile en çok 95.075,64 TL. arasında değişen; 

07/01/2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 51,00 TL., en 

çok 9.508,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto, arazi taşıtı, kamyonet, kapalı 

kasa kamyonet, otobüs, römork atv motorsiklet, dorse, moblet, oto camı ve motorsikletten oluşan 

40 adet araç; açık artırma suretiyle, Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Yolu No: 1 

Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 08/01/2014 tarihinde saat 09.30'da satışa 

sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 

www.gtv.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (212) (465 80 14) numaralı 

telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik 

numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik 

numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil 

olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına 

katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartı, 

elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00 TL. 

bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 10570/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİKLER 

Aşağıda 2012 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan BİRİNCİ SINIF 

NOTERLİKLER münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 

NOTERLERDEN BU NOTERLİKLERE atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay 

içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları 

gerekmektedir. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde 

Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. 

İlan olunur. 

SIRA NO NOTERLİĞİN ADI 2012 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ 

1 ANKARA YİRMİYEDİNCİ NOTERLİĞİ 817.610,20.-TL. 

2 BEYOĞLU KIRKYEDİNCİ NOTERLİĞİ 557.131,25.-TL. 

3 BORNOVA BEŞİNCİ NOTERLİĞİ 922.173,67.-TL. 

4 EYÜP BEŞİNCİ NOTERLİĞİ  1.241.012,93.-TL. 

5 HATAY BEŞİNCİ NOTERLİĞİ  1.050.709,72-TL. 

6 KADIKÖY YİRMİNCİ NOTERLİĞİ 787.860,76.-TL. 

7 ZEYTİNBURNU BEŞİNCİ NOTERLİĞİ 706.065,89.-TL. 

 10593/1-1 

————— 
MÜNHAL NOTERLİKLER 

Aşağıda 2012 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan İKİNCİ SINIF noterlikler 

münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE 

İKİNCİ SINIF noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay 

içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları 

gerekmektedir. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde 

Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. 

İlan olunur. 

SIRA NO NOTERLİĞİN ADI 2012 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ 

  1 BAFRA ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ  279.794,60.-TL. 

  2 ÇAYCUMA İKİNCİ NOTERLİĞİ 220.393,32.-TL. 

  3 GEREDE NOTERLİĞİ  305.677,99.-TL. 

  4 KARS BİRİNCİ NOTERLİĞİ  339.484,22.-TL. 

  5 KARS ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 354.030,09.-TL. 

  6 KEMALPAŞA İKİNCİ NOTERLİĞİ  418.184,23.-TL. 

  7 MANAVGAT İKİNCİ NOTERLİĞİ  569.363,40.-TL. 

  8 MANAVGAT DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ  488.413,42.-TL. 

  9 NEVŞEHİR ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ  381.284,66.-TL. 

10 OSMANİYE DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 459.318,94.-TL. 

11 SANDIKLI NOTERLİĞİ  415.223,20.-TL. 

12 SEFERİHİSAR NOTERLİĞİ  423.346,13.-TL. 

13 SİLİVRİ İKİNCİ NOTERLİĞİ  393.841,70.-TL. 

14 TEKİRDAĞ ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ  391.809,92.-TL. 

15 TEKİRDAĞ BEŞİNCİ NOTERLİĞİ 390.588,55.-TL. 

16 UŞAK BEŞİNCİ NOTERLİĞİ  342.218,86.-TL. 

 10594/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİKLER 

Aşağıda 2012 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan ÜÇÜNCÜ SINIF noterlikler 

münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF, 

İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ 

SAHİPLERİNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 

ve istekli oldukları her noterlik için ayrı dilekçe vermek suretiyle Bakanlığımıza veya 

bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir. 

Başvuruda bulunan ve belge numarası 9000’in altında olan belge sahiplerinin başvuru 

dilekçelerine 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sabıka kaydı, sağlık 

raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan hakkında soruşturma ya da disiplin cezası olup, 

olmadığına ilişkin belge, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve Cumhuriyet Başsavcılıklarından temin 

edilebilecek beyannameyi eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir 

ay içinde tamamlamayan kişilerin istemi dikkate alınmaz. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler ve ekleri başvurma 

süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde dikkate alınmaz. 

Aynı kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra 

vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır. 

İlan olunur. 

SIRA 

NO NOTERLİĞİN ADI İLİ 

2012 YILI 

GAYRİSAFİ GELİRİ 

  1 AKYURT BİRİNCİ NOTERLİĞİ ANKARA 408.872,22.-TL. 

  2 ALTUNHİSAR NOTERLİĞİ NİĞDE 31.514,96.-TL. 

  3 AYDINCIK NOTERLİĞİ MERSİN 56.236,68.-TL. 

  4 BAHÇESARAY NOTERLİĞİ VAN 15.606,97.-TL. 

  5 BALYA NOTERLİĞİ BALIKESİR 46.116,10.-TL. 

  6 BEYAĞAÇ NOTERLİĞİ DENİZLİ 31.528,09.-TL. 

  7 BİTLİS İKİNCİ NOTERLİĞİ  149.597,44.-TL. 

  8 BOZKURT NOTERLİĞİ DENİZLİ 49.544,01.-TL. 

  9 ÇAMLIYAYLA NOTERLİĞİ MERSİN 28.064,55.-TL. 

10 ÇAVDIR NOTERLİĞİ BURDUR 77.797,42.-TL. 

11 DEMİRÖZÜ NOTERLİĞİ BAYBURT 24.873,76.-TL. 

12 DURAĞAN NOTERLİĞİ SİNOP 57.882,53.-TL. 

13 EMİRGAZİ NOTERLİĞİ KONYA 38.409,43.-TL. 

14 ENEZ NOTERLİĞİ EDİRNE 58.428,97.-TL. 

15 GEVAŞ NOTERLİĞİ VAN 112.553,93.-TL. 

16 İKİZDERE NOTERLİĞİ RİZE 19.237,25.-TL. 

17 KABATAŞ NOTERLİĞİ ORDU 30.067,76.-TL. 

18 KALECİK NOTERLİĞİ ANKARA 56.173,39.-TL. 

19 KANGAL NOTERLİĞİ SİVAS 136.821,68.-TL. 

20 KEBAN NOTERLİĞİ ELAZIĞ 21.959,44.-TL. 

21 KOÇARLI NOTERLİĞİ AYDIN 102.601,24.-TL. 

22 KORGAN NOTERLİĞİ ORDU 85.743,10.-TL. 

23 KULP NOTERLİĞİ DİYARBAKIR 31.918,82.-TL. 

24 KUYUCAK NOTERLİĞİ AYDIN 174.382,80.-TL. 

25 MUŞ ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ  325.878,56.-TL. 

26 OLTU NOTERLİĞİ ERZURUM 174.070,47.-TL. 

27 ORHANELİ NOTERLİĞİ BURSA 112.588,69.-TL. 

28 PINARBAŞI NOTERLİĞİ KASTAMONU 30.464,09.-TL. 
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SIRA 

NO NOTERLİĞİN ADI İLİ 

2012 YILI 

GAYRİSAFİ GELİRİ 

29 PINARBAŞI NOTERLİĞİ KAYSERİ 152.195,33.-TL. 

30 POSOF NOTERLİĞİ ARDAHAN 29.380,85.-TL. 

31 SARAYÖNÜ NOTERLİĞİ KONYA 127.990,42.-TL. 

32 SELİM NOTERLİĞİ KARS 69.747,00.-TL. 

33 SENİRKENT NOTERLİĞİ ISPARTA 76.758,01.-TL. 

34 SİLOPİ ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ ŞIRNAK 257.237,57.-TL. 

35 ŞAVŞAT NOTERLİĞİ ARTVİN 73.424,49.-TL. 

36 ŞUHUT NOTERLİĞİ AFYONKARAHİSAR 147.499,68.-TL. 

37 TARAKLI NOTERLİĞİ SAKARYA 29.860,49.-TL. 

38 TORUL NOTERLİĞİ GÜMÜŞHANE 50.057,78.-TL. 

39 YAĞLIDERE NOTERLİĞİ GİRESUN 66.779,55.-TL. 

40 YAYLADAĞI NOTERLİĞİ HATAY 64.574,48.-TL. 

41 YEŞİLOVA NOTERLİĞİ BURDUR 87.271,91.-TL. 

 10595/1-1 

————— 
MÜNHAL NOTERLİKLER 

Aşağıda 2012 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan birinci sınıf Yenimahalle 

Üçüncü Noterliği 23.02.2014, Mersin Dördüncü Noterliği 25.02.2014, Kadıköy İkinci Noterliği 

28.02.2014, Kütahya İkinci Noterliği 01.03.2014 ve Sincan Üçüncü Noterliği 07.03.2014 

tarihlerinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 

NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 

Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde 

Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur. 

 

SIRA NO NOTERLİĞİN ADI 2012 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ 

1 KADIKÖY İKİNCİ NOTERLİĞİ 693.949,86.-TL. 

2 KÜTAHYA İKİNCİ NOTERLİĞİ 1.047.993,14.-TL. 

3 MERSİN DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.049.742,77.-TL. 

4 SİNCAN ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 832.954,53.-TL. 

5 YENİMAHALLE ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.382.179,70.-TL. 

 10596/1-1 

————— 
MÜNHAL NOTERLİK 

2012 yılı gayri safi geliri 521.265,69.-TL. olan ikinci sınıf Giresun Üçüncü Noterliği 

05.03.2014 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE 

İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren 

bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları 

gerekmektedir. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde 

Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur. 

 10597/1-1 
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Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden: 

YASAKLAMA KARARI İPTAL İLANI 
“Çatısan Temizlik Hizmetleri Hambaliye Ormancılık Peyzaj Sosyal Hizmetler Personel 

Hizmetleri Gıda İnşaat Tekstil Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi” ile şirket müdürü 
“Hasan YORULMAZ” hakkında 02.11.2013 tarih ve 28809 sayılı Resmi Gazete'de İhalelere 1 yıl 
süre ile katılmaktan Yasaklama Kararı ilan edilmişti. 

Çatısan Temizlik Hizmetleri Hambaliye Ormancılık Peyzaj Sosyal Hizmetler Personel 
Hizmetleri Gıda İnşaat Tekstil Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Hasan 
YORULMAZ hakkında Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda 
bulunması nedeni ile Kamu davası açıldığı ve yargılama sonuna kadar ihalelere katılamayacağı; 
ancak bu durumda olanlara "yasaklama" kararı verilemeyeceği kanunda belirtilmiştir. Buna 
rağmen, Çatışan Temizlik Hizmetleri Hambaliye Ormancılık Peyzaj Sosyal Hizmetler Personel 
Hizmetleri Gıda İnşaat Tekstil Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Hasan 
YORULMAZ sehven yasaklanmıştır. 

Dolayısı ile, “İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı” Yönetim Kurulumuzun 
26.12.2013 tarih ve 2733/19-4 sayılı kararı ile kaldırılmıştır. 10664/1-1 

—— • —— 
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: İzmir Türk Koleji Eğitim ve Bağışçılar Vakfı  
VAKFEDENLER: Yiğit TATIŞ, Atila SEZGİN, Banu TATIŞ, Denise Sarah TATIŞ, 

Tatış Turizm Yatırım Özel Eğitim ve Öğretim İşletmeciliği Tic. A.Ş. Tatış Eğitim ve Öğretim 
İşletmeciliği Tic.ve San. A.Ş, İzmir Özel Türk Lisesi Mezunları Derneği 

VAKFIN İKAMETGAHI: İZMİR  
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU İzmir 10.Asliye Hukuk Mahkemesinin 11/10/2013 tarih ve E.2013/147, K.2013/492 
sayılı kararı  

VAKFIN AMACI: İzmir Özel Türk Koleji bünyesinde var olan ve kurulacak okul öncesi, 
ilkokul, ortaokul, lise, yüksekokul ve üniversite seviyelerindeki eğitim ve öğretim kurumlarının 
‘Tatış Eğitim Kurumları” sürekliliğine, gelişmesine katkıda bulunmak, mensup ve mezunları 
arasında sosyal dayanışmaya katılımcı bir dinamizm kazandırmak, Türk toplumunun küresel, 
bilimsel ve sosyal gelişimine hizmet vermek, verimli, etkin ve yüksek düzeyde eğitim 
hizmetlerinin yerine getirilmesine katkıda bulunmak, eğitim çerçevesi içinde katılımcı bir sivil 
toplum hareketi yaratmaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 770.000.-TL. Nakit (Yüzellibin Türk Lirası) 
YÖNETİM KURULU: Yiğit TATIŞ, Atila SEZGİN, Banu TATIŞ,  
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan her türlü mal ve hakları mütevelli heyetinin uygun göreceği bir başka 
kuruluşa devredilecektir.  

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 10591/1-1 
—— • —— 

Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, "Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile "Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler)" uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Öğretim Üyeliğine müracaat eden adayların, ilanda açıklama olarak belirtilen şartları 
sağlamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları taşımaları 
gerekmektedir. 

Öğretim Üyesi Kadrolarına müracaat edecek adaylar, http://pdb.dpu.edu.tr/ adresinde yer 
alan dilekçe ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, ilanın gazetede yayın tarihinden itibaren 15 gün 
içerisinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunacaklardır. Posta ile 
yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

 

Birimi Bölümü 

Anabilim 

Dalı Unvanı 

Kadro 

Derecesi 

Kadro 

Adedi Açıklama 

Fen-

Edebiyat 

Fakültesi 

Biyokimya 

 Profesör 1 1 

Dioksoakridin Türevlerinin Karbonik 

Anhidraz Enzimi üzerinde İnhibisyon 

çalışmaları yapmış olmak. 

 Doçent 3 1 

Akridinlerin, karbonik anhidraz inhibitör 

izoformları ve biyolojik aktiviteleri 

üzerine çalışmaları olmak. 

 10663/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul’un 13/11/2013 tarihli ve 4705/19 sayılı Kararı ile; DRM Havacılık Denizcilik 

İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci 

fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası 

Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 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 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.  10567/1/1-1 

————— 

Kurul’un 13/08/2013 tarihli ve 4552/27 sayılı Kararı ile; Em-Ma Petrol Ürünleri Nakliyat 

Ticaret Limited Şirketi hakkında; Lisansına kayıtlı dağıtım şirketi dışında başka bir kaynaktan 

akaryakıt ikmal etmesi sebebiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 

ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi 

Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 

815.555,-TL tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin dördüncü ve altıncı fıkrası hükümleri 

gereği 326.222,-TL olmak üzere, Teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi sebebiyle, 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) 

numaralı alt bendi “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında 

Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 339.814,-TL tutarındaki 

idari para cezasının aynı maddenin dördüncü ve altıncı fıkrası hükümleri gereği 67.962,-TL 

olmak üzere, Akaryakıtı amacı dışında kullanması (gazyağını piyasaya motorin olarak ikmal 

etmesi) sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) 

bendinin (3) numaralı alt bendi “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 

Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 339.814,-TL 

tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin dördüncü ve altıncı fıkrası hükümleri gereği 

67.962,-TL olmak üzere, Toplamda 462.146,-TL idari para cezası uygulanmasına karar 

verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 462.146,-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. 10567/2/1-1 

————— 

Kurul’un 12/09/2013 tarihli ve 4607/29 sayılı Kararı ile; Em-Ma Petrol Ürünleri Nakliyat 

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 2012 

Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 815.555,-TL 

tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin dördüncü ve altıncı fıkrası hükümleri uyarınca 

326.222,-TL olarak uygulanmasına karar verilmiştir. 
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Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 326.222,-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. 10567/3/1-1 

————— 

Kurul’un 03/10/2013 tarihli ve 4642/92 sayılı Kararı ile; Eta Madeni Yağ Müstahzarları 

Ve Kimyevi Maddeler İthalat İhracat İmalat Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 

hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) 

bendinin (2) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 

Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 339.814,-TL tutarında 

idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814,-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. 10567/4/1-1 

————— 

Kurul’un 12/09/2013 tarihli ve 4607-39 sayılı Kararı ile Gürsoy Akaryakıt Otogaz Petrol 

Ürünleri Madencilik Ticaret Limited Şirketi hakkında 5307 sayılı Kanunun “İdari Para Cezaları” 

başlıklı 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 2 numaralı alt bendi ve “Sıvılaştırılmış 

Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında 

Tebliğ” hükümleri uyarınca 339.814,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814,-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. 10567/5/1-1 

————— 

Kurul’un 13/11/2013 tarihli ve 4705/17 sayılı Kararı ile; Kulu Grup Akaryakıt Ürünleri 

Otomotiv Taşımacılık İnşaat Taahhüt Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında; 

Teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi, lisansına kayıtlı dağıtım şirketi dışında 

başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal etmesi, akaryakıtı amacı dışında kullanması (gazyağını 

piyasaya motorin olarak ikmal etmesi), istasyonunda gizli yer altı tankı, düzenek ve tertibatı 

bulundurması ve istasyonda fiyat ilan panosu bulundurmaması sebebiyle, 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile 

(b) bendinin (3) numaralı alt bendi, aynı maddenin üçüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 

19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri 

uyarınca toplam 326.219,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 
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Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 326.219,-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. 10567/6/1-1 

————— 

Kurul’un 12/09/2013 tarihli ve 4607-40 sayılı Kararı ile Mercan Oto Emlak Petrol Otogaz 

İnşaat Turizm Ticaret Limited Şirketi hakkında 5307 sayılı Kanunun “İdari Para Cezaları” başlıklı 

16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 2 numaralı alt bendi ve “Sıvılaştırılmış Petrol 

Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” 

hükümleri uyarınca 339.814,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814,-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. 10567/7/1-1 

————— 

Kurul’un 03/10/2013 tarihli ve 4642/17 sayılı Kararı ile; Raman Akaryakıt Dağıtım 

Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi, 

aynı maddenin altıncı fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 

Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 339.814,-TL 

tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin altıncı fıkrası hükümleri uyarınca 679.628,-TL 

olarak uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 679.628,-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. 10567/8/1-1 

————— 

Kurul’un 13/08/2013 tarihli ve 4552/29 sayılı Kararı ile; Zahter Oto Aksesuar Petrol ve 

Petrol Ürünleri Akaryakıt Madeni Yağ İnşaat Nakliyat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 

hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt 

bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para 

Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 339.814,-TL idari para cezasının, aynı 

maddenin dördüncü fıkrası gereği 67.962,-TL olarak uygulanmasına karar verilmiştir. 
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Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962,-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.  10567/9/1-1 

————— 

Kurul’un 13/11/2013 tarihli ve 4705/11 sayılı Kararı ile; Zahter Oto Aksesuar Petrol ve 

Petrol Ürünleri Akaryakıt Madeni Yağ İnşaat Nakliyat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 

hakkında lisansına kayıtlı dağıtım şirketi dışında başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal etmesi 

sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 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” hükümlerince belirlenen 815.555,-TL 

tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri gereği 163.111,-TL 

olmak üzere, Otomasyon sistemine bağlı olmayan tankları ve pompaları piyasa faaliyetine konu 

etmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) 

bendinin (3) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 

Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 339.814,-TL 

tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri gereği 67.962,-TL 

olmak üzere, Toplamda 231.073,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 231.073,-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.  10567/10/1-1 

————— 

Kurul’un 13/08/2013 tarihli ve 4552/75 sayılı Kararı ile; ABC Grup Akaryakıt Petrol 

Ürünleri Nakliye Gıda İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin; Otomasyon sistemi 

bağlı olmayan yer altı tanklarını piyasa faaliyetine konu etmesi eyleminin 1240 sayılı Kurul 

Kararının 5 inci maddesi hükümleri ile 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci 

fıkrası hükümlerine aykırılık teşkil ettiği, 2011 ve 2012 yılı içerisinde lisansına kayıtlı dağıtım 

şirketi haricinde başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal etmesinin 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 aykırılık teşkil ettiği, 2011 ve 2012 yılı içerisinde 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 

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, ABC Grup 

Akaryakıt Petrol Ürünleri Nakliye Gıda İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin 

yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen 

tebliğ olunur.  10567/11/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul’un 13/11/2013 tarihli ve 4705/21 sayılı Kararı ile; 04/02/2013 tarihli denetimde 

tespit edildiği üzere, “Anadolu Bulvarı No:185 Ostim / ANKARA” adresinde kurulu tesisinde 

kullanıcılara otogaz LPG ikmali yaparak lisanssız otogaz bayilik faaliyeti gerçekleştiren, 

Yenimahalle Vergi Dairesinin 448 010 2348 vergi numaralı mükellefi, Gürsoy Akaryakıt Otogaz 

Petrol Ürünleri Madencilik Ticaret Limited Şirketi’nin, 5307 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 

birinci fıkrasında belirtilen otogaz bayilik lisansı alma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek söz 

konusu Kanun hükmüne aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları 

(LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca Gürsoy 

Akaryakıt Otogaz Petrol Ürünleri Madencilik 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. 10567/12/1-1 

————— 

Kurul’un 13/08/2013 tarihli ve 4552/74 sayılı Kararı ile; BAY/939-82/29309 numaralı 

bayilik lisansı sahibi Kulu Grup Akaryakıt Ürünleri Otomotiv Taşımacılık İnşaat Taahhüt Gıda 

Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin, 01/10/2012 tarihli denetimde tespit edildiği üzere, 

BAY/939-82/28161 numaralı bayilik lisansı sahibi Ah-Pet Çoruk Akaryakıt Ürünleri Nakliyat 

Gıda Ticaret Limited Şirketi’ne yeniden satış amaçlı akaryakıt ikmali gerçekleştirmesinin 5015 

sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve Petrol Piyasası 

Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendinde yer alan düzenlemelere aykırılık teşkil 

ettiği değerlendirildiğinden Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi 

uyarınca Kulu Grup Akaryakıt Ürünleri Otomotiv Taşımacılık İnşaat Taahhüt Gıda Sanayi ve Dış 

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. 10567/13/1-1 

————— 

Kurul’un 13/08/2013 tarihli ve 4552/19 sayılı Kararı ile; Alaşehir Vergi Dairesinin 624 

039 6906 vergi numaralı mükellefi Musra Petrol İnşaat Tekstil Turizm Nakliyat Sanayi Ticaret 

Limited Şirketi’nin, 13/12/2012 tarihli denetimde tespit edildiği üzere, 5015 sayılı Kanunun 19 

uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen “Lisans 

almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına ve/veya işletimine başlanması ile bunlar 

üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması” fiilini işlediği değerlendirildiğinden, 

“Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma 

prosedürüne gerek olmaksızın, Musra Petrol İnşaat Tekstil Turizm Nakliyat 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. 10567/14/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul’un 03/04/2013 tarih ve 4351-118 sayılı Kararı ile, MYG/3096-2/29060 sayılı 

madeni yağ lisansı sahibi Konartek Petrol Ürünleri Boya Kimya Otomotiv Nakliye Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi’nin, lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az % 50 olan 

Kapasite Raporunu 12/11/2012 tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun tespit edilmiş 

olması ve bu durumun 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile aynı 

Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci 

maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesine aykırılık 

teşkil ettiği değerlendirildiğinden, ilgili tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması 

kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın onbeş gün içinde Kuruma 

gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 10567/15/1-1 

————— 

Kurul’un 03.07.2013 tarih ve 4485-11 sayılı Kararı uyarınca; “KÖSE MADENİ 

YAĞLAR PET. PETR. ÜRÜN. GIDA SAN. TİC. LTD. ŞİRKETİ’nin (lisans alınmasını 

gerektiren faaliyeti) lisans almaksızın 2012 yılında değişik tarihlerde süreklilik arz edecek şekilde 

Yeni Mahalle Cezaevi Karşısı Ankara Asfaltı No.1 İzmit/ Kocaeli adresinde faaliyet gösteren 

Akser Akaryakıt Ve Servis İst. İşl. Ltd. Şti.’ne dağıtım yapması ve akaryakıt ikmal ettiğinin tespit 

edilmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi ne aykırı 

olduğundan firma hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) 

bendinin (1) numaralı alt bendi Uyarınca 2012Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında 

Tebliğ” hükmü ile aynı maddenin dördüncü fıkrası gereği 815.555-TL idari para cezası 

uygulanmasına, karar vermiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 815.555-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.  10567/16/1-1 

————— 

Kurul’un 12/11/2013 tarih ve 4696-86 sayılı Kararı ile, MYĞ/2552-5/27681 sayılı madeni 

yağ lisansı sahibi Me-Sa Petrol ve Madeni Yağ Ürünleri Üretim Depolama Nakliye Ticaret ve 

Sanayi Limited Şirketi’nin lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az %50 olan 

Kapasite Raporunu 01/08/2012 tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun tespit edilmiş 

olmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile aynı Kanunun 20 

nci maddesinin birinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci 

ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesine aykırılık teşkil etmesi 

sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile 

“Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 

Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 67.962,-TL. tutarında idari para cezası uygulanması; yanı 

sıra, anılan lisans sahibinin 03/04/2013 tarih ve 4351-87 sayılı Kurul Kararı ile kendisine tanınan 

15 günlük süre içerisinde Kuruma lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az % 50 olan 

Kapasite Raporunu sunmayarak ilgili mevzuat hükmüne aykırılığı gidermemesi sebebiyle de 5015 
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sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci 

maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendi ile madeni yağ lisansının “Genel Hükümler” başlıklı 

bölümünün 8 inci maddesi uyarınca sahibi olduğu 06/05/2010 tarih ve MYĞ/2552-5/27681 sayılı 

madeni yağ lisansının iptal edilmesi kararlaştırmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgilinin lisansı iptal edildiğinden piyasa faaliyetinde 

bulunamayacağının ve 67.692, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler 

Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği 

tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube Kodu:14) 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 yetkili idare 

mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması 

halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 

tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para 

cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili 

vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 10567/17/1-1 

————— 

Kurul’un 03/04/2013 tarih ve 4351-93 sayılı Kararı ile, MYĞ/2566-5/27735 sayılı madeni 

yağ lisansı sahibi Metyağ Kimya Madeni Yağlar Akaryakıt Ürünleri Turizm İnşaat Taahhüt 

Tekstil Gıda Taşımacılık Hayvancılık Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 

lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az % 50 olan Kapasite Raporunu 12/11/2012 

tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun tespit edilmiş olması ve bu durumun 5015 

sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile aynı Kanunun 20 nci maddesinin 

birinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci 

fıkralarına ve aynı Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği 

değerlendirildiğinden, ilgili tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın onbeş gün içinde Kuruma 

gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 10567/18/1-1 

————— 

Kurul’un 03/10/2013 tarih ve 4642-100 sayılı Kararı ile, MYĞ/2626-4/27942 sayılı 

madeni yağ lisansı sahibi Necmettin Selimoğlu-Marka Kimya’nın lisansa konu tesise ait Üretim 

Yetkinlik Puanı en az %50 olan Kapasite Raporunu 01/08/2012 tarihi itibariyle Kuruma ibraz 

etmemiş olduğunun tespit edilmiş olmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve 

ikinci fıkraları ile aynı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğinin Geçici 11 

inci maddesine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 

uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 

Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 67.962,-TL. tutarında 

idari para cezası uygulanması; yanı sıra, anılan lisans sahibinin 03/04/2013 tarih ve 4351-96 sayılı 

Kurul Kararı ile kendisine tanınan 15 günlük süre içerisinde Kuruma lisansa konu tesise ait 

Üretim Yetkinlik Puanı en az % 50 olan Kapasite Raporunu sunmayarak ilgili mevzuat hükmüne 

aykırılığı gidermemesi sebebiyle de 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası, Petrol 
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Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendi ile madeni yağ 

lisansının “Genel Hükümler” başlıklı bölümünün 8 inci maddesi uyarınca sahibi olduğu 

01.07.2010 tarih ve MYĞ/2626-4/27942 sayılı madeni yağ lisansının iptal edilmesi 

kararlaştırmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgilinin lisansı iptal edildiğinden piyasa faaliyetinde 

bulunamayacağının ve 67.692, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler 

Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği 

tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube Kodu:14) 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 yetkili idare 

mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması 

halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 

tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para 

cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili 

vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 10567/19/1-1 

————— 

Kurul’un 03/10/2013 tarih ve 4642-27 sayılı Kararı ile, MYĞ/2566-7/27737 sayılı madeni 

yağ lisansı sahibi Or-San Petrokimya Nakliye Plastik İnşaat ve İnşaat Malzemeleri ve İmalat 

İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı 

en az %50 olan Kapasite Raporunu 01/08/2012 tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun 

tespit edilmiş olmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile aynı 

Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci 

maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesine aykırılık 

teşkil etmesi sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü 

fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak 

Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 67.962,-TL. tutarında idari para cezası 

uygulanması; yanı sıra, anılan lisans sahibinin 03/04/2013 tarih ve 4351-90 sayılı Kurul Kararı ile 

kendisine tanınan 15 günlük süre içerisinde Kuruma lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik 

Puanı en az % 50 olan Kapasite Raporunu sunmayarak ilgili mevzuat hükmüne aykırılığı 

gidermemesi sebebiyle de 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası, Petrol Piyasası 

Lisans Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendi ile madeni yağ lisansının 

“Genel Hükümler” başlıklı bölümünün 8 inci maddesi uyarınca sahibi olduğu 20/05/2010 tarih ve 

MYĞ/2566-7/27737 sayılı madeni yağ lisansının iptal edilmesi kararlaştırmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgilinin lisansı iptal edildiğinden piyasa faaliyetinde 

bulunamayacağının ve 67.692, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler 

Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği 

tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube Kodu:14) 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 yetkili idare 

mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması 

halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 
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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.  

 10567/20/1-1 

————— 

Kurul’un 03/10/2013 tarihli ve 4642-93 sayılı Karar’ı ile Saray Mah. Modern Keresteciler 

Sitesi 5.Cad No.14 Sarayköy Kazan/Ankara” adresinde faaliyette bulunan 14.01.2010 tarih 

MYĞ/2396-7/27078 sayılı Madeni Yağ Lisansı sahibi Öztürk N-F Gres Madeni Yağ ve Kimya 

Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, Solventaş Teknik Depolama A.Ş.’ye ait A tipi genel 

antrepodan 25.01.2012 tarihli 593823 nolu antrepo çıkış kontrol fişinde belirtilen 19.920 kg Sn-

150 Base Oil cinsi eşyayı; firmanın Saray Mah. Modern Keresteciler Sitesi 5.Cad No.14 Sarayköy 

Kazan/Ankara adresindeki tesislere tahliye etmek üzere teslim alarak Deri Organize sanayi 

Bölgesi 10. Yol C-3 Parsel No:3 Tuzla/İSTANBUL adresindeki Aydem Kimyasal Ürünler Dış. 

Tic.ve San. Ltd. Şti. firmasına ait tesislere boşalttığı anlaşıldığından, Kurumdan almış olduğu 

madeni yağ lisansı kapsamında madeni yağ üretimi için temin ettiği baz yağı amacı dışında 

kullanarak ticari faaliyete konu etmesinin Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci 

ve ikinci fıkrası ile Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ 

hükümlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından mezkûr tüzel kişi hakkında lisansın verdiği 

haklar dışında faaliyette bulunma eylemi sebebiyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 

ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 

Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince 

belirlenen 339.814,-TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 

(VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 

5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim 

tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma 

hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  

 10567/21/1-1 

————— 

12/11/2013 tarih ve 4696-69  sayılı Kurul Kararı ile, BAY/939-82/29809 sayılı bayilik 

lisansı sahibi Parkpet Akaryakıt Dinlenme Tesisleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 

05/01/2013 ve 07/01/2013 tarihlerinde sözleşmeli dağıtıcısı haricinde Yurdum Petrol Ürünleri 

Dinlenme Tesisleri Gıda Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden akaryakıt temin ederek 

sözleşmesi dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmali yapmasının 5015 sayılı Kanunun 8 inci 

maddesinin birinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) 

bentlerine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle ilgili lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Kanunun 6455 

sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi hükmü gereğince 170.000, -

TL. tutarında idari para cezası uygulanmasını kararlaştırmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 170.000, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube 

Kodu:14) 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 
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üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı 

aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para 

cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum 

hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 

konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 10567/22/1-1 

————— 

Kurul’un 03/10/2013 tarih ve 4642-25 sayılı Kararı ile, MYĞ/2214-2/26464 sayılı madeni 

yağ lisansı sahibi Petroil Madeni Yağ Pazarlama İmalat İthalat İhracat Nakliye Danışmanlık ve 

Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az %50 olan 

Kapasite Raporunu 01/08/2012 tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun tespit edilmiş 

olmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile aynı Kanunun 20 

nci maddesinin birinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci 

ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesine aykırılık teşkil etmesi 

sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile 

“Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 

Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 67.962, -TL. tutarında idari para cezası uygulanması; yanı 

sıra, anılan lisans sahibinin 03/04/2013 tarih ve 4351-72 sayılı Kurul Kararı ile kendisine tanınan 

15 günlük süre içerisinde Kuruma lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az % 50 olan 

Kapasite Raporunu sunmayarak ilgili mevzuat hükmüne aykırılığı gidermemesi sebebiyle de 5015 

sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci 

maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendi ile madeni yağ lisansının “Genel Hükümler” başlıklı 

bölümünün 8 inci maddesi uyarınca sahibi olduğu 21/08/2009 tarih ve MYĞ/2214-2/26464 sayılı 

madeni yağ lisansının iptal edilmesi kararlaştırmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgilinin lisansı iptal edildiğinden piyasa faaliyetinde 

bulunamayacağının ve 67.692, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler 

Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği 

tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube Kodu:14) 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 yetkili idare 

mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması 

halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 

tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para 

cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili 

vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 10567/23/1-1 

————— 

Kurul 26/09/2013 tarih ve 4630/21 sayılı Kararı ile, 30.05.2011 tarihli ve BAY/939-

82/29523 sayılı bayilik lisansı sahibi Prestij Akaryakıt Grubu İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret 

Limited Şirketi’nin 11/07/2012 tarihinde yapılan denetimde alınan motorin numunelerinin 

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi laboratuvarınca yapılan analizler neticesinde düzenlenen 
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10.08.2012 tarihli ve 1220P00714005 numaralı analiz raporu ile tespit edildiği üzere ilgili teknik 

düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmek suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 

üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik 

Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci 

maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği ve süresinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, 

Prestij Akaryakıt Grubu İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı 

Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt 

bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 

Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri 

gereğince belirlenen 67.962.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962.-TL (Altmışyedibindokuzyüzaltmışiki TL) 

tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası 

ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar 

Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 

0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı 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 Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz 

konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda 

kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya 

taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde 

yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 

7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 10567/24/1-1 

————— 

Kurulun 13/08/2013 tarih ve 4552/69 sayılı Kararı uyarınca; dağıtıcı lisansı sahibi Raman 

Akaryakıt Dağıtım Nak. Pet. Ür. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin, 05/02/2013 tarihli tespite göre, 

“Taşlıca Köyü Murtiçi Mevkii Akseki / ANTALYA” adresinde faaliyet göstermek üzere 

10/10/2011 tarih ve BAY/939-82/30096 numaralı bayilik lisansı bulunan BLN Akaryakıt 

Taşımacılık Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. unvanlı bayisinin otomasyon sistemini çalıştırmadan 

faaliyet göstermesi dolayısıyla durumunun 5015 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası 

yanında, 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) 

bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile 

Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci 

maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, yazılı savunmasının 

alınması kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen 

tebliğ olunur. 10567/25/1-1 

————— 

Kurul 13/08/2013 tarih ve 4552/62 sayılı Kararı ile; “Uşak-İzmir Karayolu 

28.Km.Çamyazı Köyü Pafta: K22d.07c Parsel: 612 / UŞAK” adresinde, 10/06/2011 tarih ve 

BAY/939-82/29611 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında fiil tarihi itibariyle Z Petrol 

Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bayisi olarak faaliyet gösteren Mys Petrol ve 

Petrol Ürünleri Nakliyat İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin lisansına konu akaryakıt 

istasyonda «Tespit_Tarihi»3 tarihinde gerçekleştirilen denetimde tespit edildiği üzere, Z Petrol 
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Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin kendi tescilli markası altında faaliyet 

gösteren BAY/939-82/29611 numaralı bayilik lisansı sahibinin akaryakıt istasyonunun otomasyon 

sistemine müdahale edilmesine engel olacak gerekli önlemleri almamış olması ve müdahaleye 

kayıtsız kalması ve/veya otomasyon sisteminde oluşan arızayı 1240 sayılı Kurul Kararında 

belirtilen süre içerisinde gidermemiş olması eyleminin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 

birinci ve ikinci fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci maddesi hükümlerine 

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, Z Petrol Enerji 

Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi 

Başkanlığının yetkilendirilmesine karar vermiştir. 

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. 10567/26/1-1 

————— 

Kurul’un 03/10/2013 tarih ve 4642-23 sayılı Kararı ile, MYĞ/2552-2/27679 sayılı madeni 

yağ lisansı sahibi Selçuklu Madeni Yağ Kimyasal Maddeler Paketleme Nakliye ve Plastik Sanayi 

Ticaret Limited Şirketi’nin lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az %50 olan 

Kapasite Raporunu 01/08/2012 tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun tespit edilmiş 

olmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile aynı Kanunun 20 

nci maddesinin birinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci 

ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesine aykırılık teşkil etmesi 

sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile 

“Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 

Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 67.962,-TL. tutarında idari para cezası uygulanması; yanı 

sıra, anılan lisans sahibinin 03/04/2013 tarih ve 4351-86 sayılı Kurul Kararı ile kendisine tanınan 

15 günlük süre içerisinde Kuruma lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az % 50 olan 

Kapasite Raporunu sunmayarak ilgili mevzuat hükmüne aykırılığı gidermemesi sebebiyle de 5015 

sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci 

maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendi ile madeni yağ lisansının “Genel Hükümler” başlıklı 

bölümünün 8 inci maddesi uyarınca sahibi olduğu 06/05/2010 tarih ve MYĞ/2552-2/27679 sayılı 

madeni yağ lisansının iptal edilmesi kararlaştırmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgilinin lisansı iptal edildiğinden piyasa faaliyetinde 

bulunamayacağının ve 67.692, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler 

Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği 

tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube Kodu:14) 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 yetkili idare 

mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması 

halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 

tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para 

cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili 

vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 10567/27/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul’un 03/10/2013 tarih ve 4642-24 sayılı Kararı ile, MYĞ/1181-8/21994 sayılı madeni 

yağ lisansı sahibi Sistem Grup Otomotiv Prodüksiyon Reklam ve Pazarlama Sanayi Ticaret 

Limited Şirketi’nin lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az %50 olan Kapasite 

Raporunu 01/08/2012 tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun tespit edilmiş olmasının 

5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile aynı Kanunun 20 nci 

maddesinin birinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve 

ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesine aykırılık teşkil etmesi 

sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile 

“Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 

Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 67.962,-TL. tutarında idari para cezası uygulanması; yanı 

sıra, anılan lisans sahibinin 03/04/2013 tarih ve 4351-56 sayılı Kurul Kararı ile kendisine tanınan 

15 günlük süre içerisinde Kuruma lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az % 50 olan 

Kapasite Raporunu sunmayarak ilgili mevzuat hükmüne aykırılığı gidermemesi sebebiyle de 5015 

sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci 

maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendi ile madeni yağ lisansının “Genel Hükümler” başlıklı 

bölümünün 8 inci maddesi uyarınca sahibi olduğu 03/05/2007 tarih ve MYĞ/1181-8/21994 sayılı 

madeni yağ lisansının iptal edilmesi kararlaştırmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgilinin lisansı iptal edildiğinden piyasa faaliyetinde 

bulunamayacağının ve 67.692, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler 

Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği 

tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube Kodu:14) 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 yetkili idare 

mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması 

halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 

tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para 

cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili 

vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 10567/28/1-1 

————— 

Kurul’un 12/11/2013 tarih ve 4696-84 sayılı Kararı ile, 17/01/2013 tarih ve 4241-11 sayılı 

Kurul Kararı ile sahibi olduğu MYĞ/1682-3/24796 sayılı madeni yağ lisansı sona erdirilen Tar-

Yak Petrol Tarım Gıda İnşaat Nakliyat Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin, lisansa 

konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az % 50 olan Kapasite Raporunu 01/08/2012 tarihi 

itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun tespit edilmiş olmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin 

birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesine aykırılık teşkil 

etmesi sebebiyle ilgili kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile 

“Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 

Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 67.962, -TL. tutarında idari para cezası uygulanması 

kararlaştırmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.692, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube 

Kodu:14) 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 
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üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı 

aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para 

cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum 

hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 

konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 10567/29/1-1 

————— 

Süleyman Demirel Caddesi, Kemal Sunal Sokak, Semerkant Rezidans No:1 D:606 

Büyükçekmece/ İSTANBUL adresli, 15/09/2011 tarihli ve İHR/3419-2/30014 numaralı ihrakiye 

teslimi lisansı sahibi Tezer İnşaat İhrakiye Temizlik Gıda Madencilik Nak. San. ve Tic. Ltd. 

Şti.’nin; 12/01/2012 tarihli tespite göre, Beşminare Turizm Taşımacılık Petrol Gıda İnş. San. ve 

Tic. Ltd. Şti.’ne Jet A1 yakıtı temin etmesi nedeniyle yazılı savunma yapılması için 31/07/2013 

tarihli ve 28724 sayılı Resmi Gazetede ilanen tebligat yapılmış olmasına karşılık Kurumumuza 

süresi içinde herhangi bir yazılı savunma ulaşmamış olup Kurulun 28/08/2013 tarihli ve 4572-72 

sayılı Kararı ile; 

a) Tezer İnşaat İhrakiye Temizlik Gıda Madencilik Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 

5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 

“Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 

Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 339.814.-TL tutarında idari para cezası 

uygulanmasına, 

b) Tezer İnşaat İhrakiye Temizlik Gıda Madencilik Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, 5015 

sayılı Kanunun 20 nci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında kanuna karşı hile ve gerçek dışı 

beyanda bulunduğu anlaşıldığından, 15/09/2011 tarihli ve İHR/3419-2/30014 numaralı ihrakiye 

teslimi lisansının iptal edilmesine 

karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, lisans iptal edildiğinden piyasa faaliyeti 

gösterilmemesi ve 339.814.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler 

Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilanen tebliğ 

edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba 

yatırılabileceği ve aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava 

açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  

 10567/30/1-1 

————— 

Kurul’un 03/10/2013 tarih ve 4642-103 sayılı Kararı ile, MYG/2901-1/28661 sayılı 

madeni yağ lisansı sahibi Vizyon Grup Madeni Yağ Petrol Ürünleri Kimya Nakliyat İthalat 

İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az 

%50 olan Kapasite Raporunu 01/08/2012 tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun tespit 

edilmiş olmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile aynı 

Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci 

maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesine aykırılık 

teşkil etmesi sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü 

fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak 

Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 67.962,-TL. tutarında idari para cezası 

uygulanması; yanı sıra, anılan lisans sahibinin 03/04/2013 tarih ve 4351-110 sayılı Kurul Kararı 
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ile kendisine tanınan 15 günlük süre içerisinde Kuruma lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik 

Puanı en az % 50 olan Kapasite Raporunu sunmayarak ilgili mevzuat hükmüne aykırılığı 

gidermemesi sebebiyle de 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası, Petrol Piyasası 

Lisans Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendi ile madeni yağ lisansının 

“Genel Hükümler” başlıklı bölümünün 8 inci maddesi uyarınca sahibi olduğu 02.12.2010 tarih ve 

MYG/2901-1/28661 sayılı madeni yağ lisansının iptal edilmesi kararlaştırmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgilinin lisansı iptal edildiğinden piyasa faaliyetinde 

bulunamayacağının ve 67.692, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler 

Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği 

tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube Kodu:14) 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 yetkili idare 

mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması 

halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 

tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para 

cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili 

vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 10567/31/1-1 

————— 

Kurul’un 12/11/2013 tarih ve 4696-70 sayılı Kararı ile, sahibi olduğu 07/03/2012 tarih ve 

BAY/939-82/30679 bayilik lisansı 12/12/2012 tarihinde sona erdirilen Yurdum Petrol Ürünleri 

Dinlenme Tesisleri Gıda Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 05/01/2013 ve 

07/01/2013 tarihlerinde “Gündoğdu Köyü Terme / SAMSUN” adresinde 28/07/2011 tarih ve 

BAY/939-82/29809 sayılı istasyonlu bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Parkpet Akaryakıt 

Dinlenme Tesisleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne akaryakıt satışı gerçekleştirdiğinin 

tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırılık teşkil 

etmesi sebebiyle, Yurdum Petrol Ürünleri Dinlenme Tesisleri Gıda Nakliye Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin 

ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (f) bendi hükümleri gereğince 

70.000, -TL. tutarında idari para cezası uygulanmasını kararlaştırmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube 

Kodu:14) 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 yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para 

cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum 

hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 

konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 10567/32/1-1 
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Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/138479 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

TÜRKİYE ŞEKER 

FABRİKALARI A.Ş.- 

ANKARA ŞEKER 

FABRİKASI 

İl/İlçe Ankara/Etimesgut 

Adresi 
Ayaş Yolu 18. Km. 

Etimesgut/ANKARA 
Tel-Faks 0 312 244 90 55 / 0 312 244 90 78 

Posta Kodu 067796 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Özkayalar Ekmek ve Unlu 

Mamulleri Gıda İnşaat 

Pazarlama Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi 

 

Adresi 

Yakacık Mah. 3586 Cad. 

No:97/A  

Yenimahalle/ANKARA 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6990047538  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 128532  

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay (6) Yıl (  ) 
7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 10665/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/130052 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Ankara Orman Bölge Müdürlüğü / 

Çankırı Orman Fidanlık 

Müdürlüğü 

İl/İlçe Çankırı/Merkez 

Adresi 
Abdulhalik Renda Mah. Refik 

Saydam Cad. No: 55 Çankırı 
Tel-Faks 0376 212 60 70 - 0376 212 62 00 

Posta Kodu 18200 E-Mail serapmenemencioğlu@ogm.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Hisarlı İnşaat Ormancılık Oto. 

Gıda Turizm Taşımacılık Sanayi 

ve Ticaret Limited Şirketi 

Musa ATA 

Adresi 

Buğday Pazarı Mah. Atatürk 

Bulvarı Şeyh İsmail Rumi İşhanı A 

Blok Kat 1 No: 5 Çankırı/Merkez 

Buğday Pazarı Mah. Atatürk Bulvarı 

Şeyh İsmail Rumi İşhanı A Blok  

Kat 1 No: 5 Çankırı / Merkez 

T.C. Kimlik No.  21046659632 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Çankırı V.D. - 463 045 1619  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 2/2798  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10671/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Bitki Karantinası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği

TEBLİĞ

— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 431)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


