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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/3/2014 tarihli ve 28942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan De-

ğişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi yürürlükten kaldırıl-

mıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının mevcut (d) bendi-

nin (3) numaralı alt bendinde yer alan “Ambar Memuru” ibaresi “Anbar Memuru” şeklinde

değiştirilmiş, “Santral Memuru” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin ikinci fıkrasının

(a) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (b) bendi eklenmiş, diğer bentler buna göre teselsül

ettirilmiştir.

“b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

1) Hukuk Müşaviri,”
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer

alan “haiz olunması,” ibaresi “haiz olunması ve asil olarak görev yapılması,”şeklinde değişti-

rilmiş, aynı fıkranın (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) Teşekkülde en az altı ay hizmetinin bulunması,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Görevde yükselme sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranı-

lacak özel şartlar kadro ve pozisyonlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir.

a) Merkezde Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun

olmak,

2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

3) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli II sayılı cetvelde (Uzman tabip, tabip

ve diş tabibi hariç) Müdür Yardımcısı olarak en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

4) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olmak.

b) Taşrada Müdür kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun

olmak,

2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

3) Müdür Yardımcısı, Grup Başmühendisi, Başmühendis, Başmimar, Teknik Şef veya

Şef pozisyonlarında ayrı ayrı ya da toplam en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

4) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olmak.

c) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak ve avukatlık ruhsatına sahip olmak.

ç) Merkezde Müdür Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun

olmak,

2) Grup Başmühendisi, Başmühendis, Başmimar, Teknik Şef veya Şef pozisyonlarında

ayrı ayrı ya da toplam en az 2 yıl hizmeti bulunmak,

3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak.

d) Sivil Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,
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3) Şef veya Koruma ve Güvenlik Amiri olarak en az 4 yıl çalışmış olmak,

4) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak.

e) Teknik Şef pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) Teknik Uzman pozisyonunda en az 2 yıl, Mühendis veya Mimar pozisyonlarında en

az 5 yıl, 4 yıllık mesleki veya yüksek teknik öğrenim gerektiren unvanlarda en az 5 yıl, 2 veya

3 yıllık mesleki veya yüksek teknik öğrenim gerektiren unvanlarda en az 7 yıl hizmeti bulunmak,

3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak.

f) Şef pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen pozisyonlar (Koruma ve Gü-

venlik Görevlisi hariç) ile Uzman pozisyonunda ayrı ayrı ya da toplam; fakülte veya 4 yıllık

yüksekokul mezunları için en az 5 yıl, 2 veya 3 yıllık yüksekokul mezunları için en az 7 yıl

hizmeti bulunmak,

3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak.

g) Koruma ve Güvenlik Amiri pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi veya Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarında

fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunları için ayrı ayrı ya da toplam en az 5 yıl, 2 veya 3

yıllık yüksekokul mezunları için ayrı ayrı ya da toplam en az 7 yıl hizmeti bulunmak,

3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak.

ğ) Grup Başmühendisi pozisyonuna atanabilmek için;

1) Mühendislik fakültelerinin hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) Mühendis pozisyonunda en az 5 yıl hizmeti bulunmak,

3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak.

h) Başmühendis pozisyonuna atanabilmek için;

1) Mühendislik fakültelerinin hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) Mühendis pozisyonunda en az 5 yıl hizmeti bulunmak,

3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak.

ı) Başmimar pozisyonuna atanabilmek için;

1) Mimar unvanını haiz olmak,

2) Mimar pozisyonunda en az 5 yıl hizmeti bulunmak,
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3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak.

i) Teknik Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun

olmak,

2) Mühendis ve Mimar pozisyonlarında veya 4 yıllık mesleki veya yüksek teknik öğ-

renim gerektiren unvanlarda en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak.

j) Başteknisyen pozisyonuna atanabilmek için;

1) Endüstri meslek lisesi veya teknik liselerin hizmetin gerektirdiği bölümlerinden me-

zun olmak,

2) Teknisyen pozisyonunda en az 8 yıl hizmeti bulunmak,

3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak.

k) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen pozisyonlardan birinde (Ko-

ruma ve Güvenlik Görevlisi hariç) en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak.

l) Muhasebeci pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde be-

lirtilen pozisyonlardan birinde (Koruma ve Güvenlik Görevlisi hariç); fakülte veya 4 yıllık

yükseköğrenim mezunları için en az 3 yıl, 2 veya 3 yıllık yükseköğrenim mezunları için en az

4 yıl hizmeti bulunmak,

3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak.

m) Raportör pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen

pozisyonlardan birinde (Koruma ve güvenlik görevlisi hariç); fakülte veya 4 yıllık yükseköğ-

renim mezunları için en az 2 yıl, 2 veya 3 yıllık yükseköğrenim mezunları için en az 3 yıl, lise

veya dengi okul mezunları için en az 4 yıl hizmeti bulunmak,

3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak.
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n) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonunda en az 5 yıl hizmeti bulunmak,

3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak.

o) Anbar Memuru, Dava Takip Memuru, Haberleşme Memuru, Veznedar, Mutemet,

Daktilograf ve Memur pozisyonlarından birine atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az 2 yıl hizmeti bulunmak,

3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak.

ö) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ile Bilgisayar İşletmeni pozisyonlarından birine

atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Anbar Memuru, Dava Takip Memuru, Haberleşme Memuru, Veznedar, Mutemet,

Daktilograf ve Memur unvanlarında en az 1 yıl hizmeti bulunmak,

3) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar sertifikası bulunmak veya Kamu

Kurum ve Kuruluşlarınca düzenlenen bilgisayar eğitim programını tamamlamış olmak ya da

örgün eğitim yoluyla bilgisayar dersi aldığını belgelemek,

4) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak.

p) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna atanabilmek için;

1) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirlenen

şartları haiz olmak.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 7/A

maddesi eklenmiştir.

“Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranılacak şartlar

MADDE 7/A – (1) Müşavir kadrosuna atanabilmek için; Teşekkülde Genel Müdür, Ge-

nel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, I.Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı veya Savunma

Sekreteri görevlerinden birinde çalışmış olmak; Başuzman kadrosuna atanabilmek için; Te-

şekkülde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetvelde yer alan görevlerden

birinde çalışmış olmak şartı aranır.

(2) İç denetçi kadrolarına sınavsız atama yapılır. Ancak bu kadrolara yapılacak atama-

larda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde düzenlenen

nitelikleri haiz olmak ve aşağıda belirtilen şartları taşımak gerekir.

a) Lisans mezunu olmak,
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b) En az 5 hizmet yılını doldurmanın yanısıra, Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip ol-

mak ve/veya CIA (Certified Internal Auditor), CISA (Certified Information System Auditor),

CCSA (Certified Control Self Assessment), CGAP (Certified Government Auditing Professional),

CFSA (Certified Financial Services Auditor) ve CRMA (Certification in Risk Management

Assurance) sertifikalarından birine sahip olmak,

c) Kaynakların ekonomiklik, etkinlik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetil-

mediğinin değerlendirilmesi, organizasyon, yöntem ve süreçleri, iç denetimi kapsayan kontrol

süreçleri ile risk yönetimi konularında hizmet gereklerini yerine getirecek tecrübeye sahip ol-

mak.

(3) Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına Ait Genel Yatırım ve Finansman

Programlarında iç denetçi olarak atanacaklar için belirlenen şartların değişmesi halinde yılı

içerisinde yayımlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına Ait Genel Yatırım

ve Finansman Programı ve ilgili diğer mevzuatta yer alan şartlar esas alınır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yazılı sınavda en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar. Sözlü sınava alınacak personel için

yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon

sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, Şube Müdürü ve Müdür

kadrolarına atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması; diğer kadro

veya pozisyonlara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Te-

şekkül internet sitesinde ilan edilir.

(2) Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik vermek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya po-

zisyon sayısı nedeniyle ataması yapılmayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar per-

sonel, Teşekkülce ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirle-

nebilir.
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(4) Başarı sıralaması listesi sınav sonuçlarının kesinleşmesini müteakip beş iş günü

içinde Teşekkülün internet sitesinde ilan edilir. İlan edilen listeye beş iş günü içinde itiraz edi-

lebilir. İtirazlar yirmi iş günü içinde karara bağlanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini mü-

teakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanları

esas alınarak tercihlerine göre iki ay içerisinde atanır.

(2) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple

atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlan-

maması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya

pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten iti-

baren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak mü-

teakip sınava ilişkin duyuruya kadar yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent

eklenmiştir.

“e) Avukat pozisyonundan Hukuk Müşaviri kadrosuna yapılacak atamalarda bu Yönet-

melik hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

15/3/2014 28942
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Canik Başarı Üniversitesinden:

CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/1/2013 tarihli ve 28541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Canik Ba-

şarı Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21 inci madde-

sinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı maddenin ikinci fıkrasında

bulunan not tanımlarından “FD: Devamsız,” tanımı “FD: Ön şart,” olarak, “NA: Devamsız no-

tu,” tanımı “NA: Devamsız,” olarak değiştirilmiştir.

“a)

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Bir dersten S, EX, T, DC, DD ve daha yukarı not alan öğrenci o dersten başarılı

sayılır. Herhangi bir dersten FD, FF, U, NA notu alan öğrenci ise o dersten başarısız sayılır ve

bu dersi tekrarlaması gerekir, ancak FD notu alınan ders ile ön şart yerine getirilmiş kabul

edilir. DD ve DC notu alan bir öğrenci sorumlu geçmiş sayılır, ancak diploma notu CC olursa

sorumluluğu kalkar.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Canik Başarı Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/1/2013 28541

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 1/1/2014 28869
2- 6/11/2014 29167 (2. Mükerrer)
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ, DİPLOMA 

DEFTERİ, MEZUNİYET BELGESİ İLE DİĞER BELGELERİN 

DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/2/2002 tarihli ve 24661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir

Osmangazi Üniversitesi Diploma, Diploma Eki, Diploma Defteri, Mezuniyet Belgesi ile Diğer

Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin (d) fıkrası aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“d) Diplomalar düzenlenirken öğrencinin nüfus cüzdanındaki T.C. kimlik numarası,

adı ve soyadı yazılarak hazırlanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YUNUSEMRE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/1/1996 tarihli ve 22517 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Osmangazi

Üniversitesi Yunusemre Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Eskişehir Osmangazi Üniver-

sitesi Yunus Emre Araştırma Merkezi Yönetmeliği”  olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 2 nci ve 19 uncu maddelerinde yer alan

“Osmangazi Üniversitesi” ibareleri “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci ve 2 nci maddelerinde yer alan “Yunusemre”

ibareleri “Yunus Emre” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 6 – Genel Kurul; Rektör, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı, Sosyal Bilimler

Enstitüsü Müdürü, YUMER Müdür ve Müdür Yardımcıları ile Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih,

Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümlerinden ikişer, İlahiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Eğitim ve

Turizm Fakültelerinden birer olmak üzere Rektör tarafından görevlendirilen on öğretim üye

veya elemanından oluşur.”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Madde 12 – Müdür, 6 ncı maddede sayılan birimlerin öğretim üyeleri arasından üç

yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YAZMA, UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesi Akademik Yazma, Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim or-

ganlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gazi Üniversitesi Akademik Yazma, Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının

görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (GAZİAYM): Gazi Üniversitesi Akademik Yazma, Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Gazi Üniversitesi Rektörünü,
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ç) Üniversite: Gazi Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Gazi Üniversitesinde çalışan akademisyenlerin İn-

gilizce dilinde daha kaliteli yayınlar yapabilmeleri için gerekli araştırmaları yapmak ve bu araş-

tırmalar doğrultusunda akademisyenlerin daha iyi İngilizce akademik yayın yapmasını sağla-

mak amacıyla gerekli faaliyetleri gerçekleştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Akademisyenlerin akademik yazma ile ilgili ihtiyaçlarını belirlemek için ve Akade-

misyenlerin akademik yazma becerilerini geliştirme faaliyetleri ile ilgili araştırmalar yapmak,

b) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda ortaya çıkan verileri ulusal ve uluslar-

arası konferanslarda sunmak ve bu konularla ilgili bilimsel yayın yapmak,

c) Ulusal ve uluslararası düzeyde diğer akademik yazma merkezleriyle birlikte projeler

planlamak ve işbirliği yapmak,

ç) Akademisyenlere, İngilizce olarak yazdıkları metinlerin üzerinden bire bir eğitimler

vermek,

d) Yurt içinde ve yurt dışında kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşu, uluslararası ku-

ruluş ve kişilere, Akademik yazma alanında her türlü sertifika programları, diploma ve post-

diploma programları, lisans, lisansüstü ve doktora eğitim programları ile çalıştaylar planla-

mak,

e) Üniversite akademik personelinin uluslararası bilimsel yayın yapmasını teşvik etmek

ve üretilen bilimsel yayınlara nicelik ve nitelik yönünden katkıda bulunmak,

f) Verilecek olan birebir eğitimler ve düzenlenecek eğitim programları ile ilgili yazılı,

görsel, dijital, online ve benzeri her türlü öğretim materyalleri hazırlamak,

g) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminerler ve konferanslar düzenlemek,

ğ) Ulusal ve uluslararası düzeyde protokol ve sözleşmeler hazırlamak,

h) Düzenlenecek eğitim ve araştırma faaliyetleri için gerekli tüm organizasyonları ger-

çekleştirmek.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda ça-

lışan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından iki yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi

sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim

elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün geçici olarak

görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarından birisi Müdüre vekâlet eder. Vekâlet altı

aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi

bir sebeple görevden ayrılması halinde müdür yardımcılarının görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu üyelerini toplantıya davet

etmek. Yönetimi altındaki birimleri, Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.

ç) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, diğer araştırma ve uy-

gulama merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan Merkeze ilişkin programlar ve

faaliyetlerle ilgili koordinasyonu sağlamak.

d) Eğitim programlarının başarıyla ve amaca uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli

önlemleri alarak gerekli işlemleri gerçekleştirmek.

e) Eğitim programlarının düzenlenmesinde ve Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak,

ulusal ve uluslararası düzeyde görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak veya hazırlatmak, proje

önerilerinde bulunmak.

f) Merkezin, bütçeyle ilgili önerilerini hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayını ta-

kiben Rektörün onayına sunmak; onaylanan çalışma programlarını uygulamak.
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g) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunda görüşülmesini müteakip Rek-

törlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Müdürün önerisi

üzerine Rektör tarafından görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi üyeden

oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri iki yıldır. Süresi bitmeden ayrılan üyenin ye-

rine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye aynı usulle görevlendirilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim kurulu; başkanın çağrısı üzerine

yılda en az iki kez olağan ya da gerekli hallerde olağanüstü olmak üzere salt çoğunlukla toplanır

ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Üst üste iki kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplan-

tısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin genel strateji ve politikalarını oluşturmak, düzenlenecek çeşitli program-

larla ilgili faaliyetleri değerlendirmek.

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programları hazırlamak ve uygulanmasını sağ-

lamak.

c) Merkezin faaliyetleri konusunda kararlar almak.

ç) Merkezin, bütçeyle ilgili önerilerini görüşmek ve Rektöre sunulmak üzere son halini

vermek.

d) Müdür tarafından hazırlanan yıl sonu faaliyet raporunu görüşmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek

personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
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15/3/2015 

Orta sayfa 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

15 Mart 2015 

PAZAR 
Sayı : 29296 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
İpsala Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No  : 2013/171 

Karar No : 2014/491 

Mahkememizin 2013/171 Esas, 2014/491 sayılı kararı ile 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet 

suçundan 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/1-1. cümle, TCK. 62 CMK 231, 231/7, 

231/8 maddeleri gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 5 YIL 

SÜREYLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA, dair, sanık Paul ve Rosa Marıe 

oğlu, 16/04/1944 İsviçre doğumlu, İsviçre uyruklu FRIEDRICH WITSCHI’nın yokluğunda 

verilen karar, sanığın yabancı uyruklu olmasından ve bu sebeple kararın tüm aramalara rağmen 

bulunamamış ve karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. ve devamı maddeleri gereğince iş bu kararın 

Resmi Gazete’de ilanen Tebliğine, 

2 - İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı tebliğden itibaren 7 gün 

içerisinde Mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine verilecek bir beyanın tutanağa 

geçirilmesi yoluyla Edirne Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yoluna başvurabileceği, 

itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 1133 

————— 
Esas No  : 2013/121 

Karar No : 2013/253 

Mahkememizin 2013/121 Esas, 2013/253 sayılı kararı ile 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet 

suçundan 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/1-1. cümle, TCK. 62 CMK 231, 231/7, 

231/8 maddeleri gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 5 YIL 

SÜREYLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA, dair, sanık Arıstoel ve Zoıa oğlu, 

11/04/1976 Tetrıtskaro doğumlu, Yunanistan uyruklu, OLEG KARAGEZOV’un yokluğunda 

verilen karar, sanığın yabancı uyruklu olmasından ve bu sebeple kararın tüm aramalara rağmen 

bulunamamış ve karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. ve devamı maddeleri gereğince iş bu kararın 

Resmi Gazete’de ilanen Tebliğine, 

2 - İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı tebliğden itibaren 7 gün 

içerisinde Mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine verilecek bir beyanın tutanağa 

geçirilmesi yoluyla Edirne Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yoluna başvurabileceği, 

itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 1134 
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İstanbul Anadolu 10. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2007/349 

Karar No : 2014/461 

Davacı : K.H. 

Katılan : TÜRKİYE JOKEY KULUBÜ 

Vekili : Av.HASAN ÖNAL, Av.AHMET YILDIZ 

Sanık : ZUHAL ERDOĞAN (KESKİN), Cahit ve Ayser kızı, 13/09/1968 

İSTANBUL doğumlu, SAKARYA, AKYAZI, Buğdaylı mah/köy 

nüfusunda kayıtlı. Kolej Sok. No:l Kardeşler Apt. Kızıltoprak 

Kadıköy/İSTANBUL adresinde oturur. Dul, 1 çocuklu, fotoğrafçı, aylık 

geliri 1000 TL, ilkokul mezunu, sabıkasız, TC Vatandaşı. TC Kimlik 

No:21011197596 

Suç : Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma 

Suç Tarihi : 27/09/2005 

Suç Yeri : Prof. Dr. Hulusi Behçet Cad. Hora Apt. No:2-6/4 Caddebostan 125 nolu 

Çiftehavuzlar Ganyan Bayi/Kadıköy 

Karar Tarihi : 23/09/2014 

Yukarıda açık kimliği yazılı olan sanık hakkında mahkememizde açılan kamu davasının 

yapılan açık duruşması sonunda; 

Sanığın bayisi olduğu müdahil kulüp adına tahsil ettiği 7.954.99 TL’yi yapılan ihtara 

rağmen kulübe ödemeyerek hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu işlediği sabit 

olduğundan eylemine uyan TCK 155/2, 61 maddeleri gereğince suçun işleniş şekli sanığın kişiliği 

uğranılan zararın miktarı göz önüne alınarak cezanın alt sınırdan tayini ile takdiren 1 yıl hapis ve 

günlüğü 20 TL'den 5 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına 

Sanığın yargılama aşamasında zararı karşıladığı dikkate alınarak sanığa verilen cezada 

TCK 168/2 maddesi gereğince 1/2 oranında indirim yapılarak sanığın 6 ay hapis ve günlüğü 20 TL 

den 2 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına 

Sanığın duruşmadaki hal ve tavrı lehine indirim sebebi kabul edilerek sanığa verilen 

cezada TCK 62 maddesi gereğince 1/6 oranında indirim yapılarak sonuçta sanığın 5 ay hapis ve 

günlüğü 20 TL'den TCK 50/1-a maddesi gereğince 1 gün karşılığı olan 20 TL adli para cezası ile 

cezalandırılmasına 

Sanığın pişman olduğu ve tekrar suç işlemeyeceği kanaatine varıldığı dikkate alınarak 

CMK 231 maddesi gereğince sanık hakkında yukarıda verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ 

ERTELENMESİNE, 

Sanığın CMK 231/8 maddesi gereğince 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına, 

CMK 231/8-c bendi gereğince herhangi bir yükümlülük yüklenmesine yer olmadığına, Sanığın 

denetim süresi içerisinde kasten bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin 

yükümlülüğüne aykırı davranması halinde CMK 231/11 maddesi gereğince hükmün 

açıklanacağına aksi takdirde CMK 231/10 maddesi gereğince hükmün ortadan kaldırılarak 

davanın düşmesine karar verileceğine ve bu hususun kendisine ihtarına (ihtarat yapılamadı), 

1500 TL maktu vekalet ücretinin sanıktan alınarak müdahil kulübe verilmesine, 

13.00 TL mahkeme masrafının sanıktan tahsiline karar verilen sanık ZUHAL ERDOĞAN 

(KESKİN) tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 

Sanığın gıyabında, Cumhuriyet Savcısının huzuru ile talebe uygun olarak kararın tebliğ 

tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek dilekçe veya mahkeme kaleminde zapta 

geçirilecek beyanla Yargıtay'da temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar. 

İlan olunur. 2049/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU İLE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA 

MÜCADELE KANUNUN 16/1. MADDESİ UYARINCA AÇIK  

ARTIRMA SURETİYLE EŞYALAR SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1- Satışa esas bedeli en az 10,62 TL ile en çok 553.480,10 TL arasında değişen; 

30.03.2015 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,06 TL. en çok 

55.348,01 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 95 Kalem muhtelif eşya (Hoparlör, 

Çakmak, Kulaklık, Cep telefonu, Kol Saati, Fotokopi Makinası, Kayış vs.); açık artırma suretiyle, 

Bahçekapı Mah. Okul Sok. No: 7 Şaşmaz/Ankara adresindeki ihale salonunda 31/03/2015 

tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya hakkında daha detaylı bilgiye 

www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (312) (243 13 04, (05), (06), 

(07) dahili 116 - 131 - 153 - 162 numaralı telefonlardan 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 10,00 TL bedel karşılığı 

Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 2193/1-1 
—— • —— 

34 ADET ROTERVAN MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - Teşekkülümüz ünitelerinin ihtiyacı 34 Adet Rotervan Makinesi Satınalma ve İhale 

Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 

temin edilebilir. 

a - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 25.03.2015 günü saat 14.00'e kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 

bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14.00'de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3'ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır. 

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma 

ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 

serbesttir.  2210/1-1 
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BUHAR KAZANLARI VE BUHAR TÜRBİNLERİ İÇİN MUHTELİF VENTİL ALIMI İŞİ 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: 

İhale kayıt No : 2015/29712 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 14   06100 Yenişehir/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : Tel.: (0312) 458 55 00 - 458 57 73 

  Faks : (0312) 458 58 00 - 458 58 01 

c) Elektronik posta adresi : hacar@turkseker.gov.tr 

2 - İhale konusu malın  

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı : Şirketimize bağlı muhtelif Şeker Fabrikalarında mevcut 

buhar kazanları ve buhar türbinlerinde kullanılmak üzere 

yüksek basınç ve ısıya dayanıklı detayları teknik 

şartnamede yazılı muhtelif özelliklerde; 

  - 9 kalemde  37 adet Düz Ventil, 

  - 1 kalemde    2 adet Yüzey Blöf Ventili 

  - 1 kalemde    4 adet Seviye Göstergesi Blöf Ventili, 

  - 1 kalemde    2 adet Geri Tepme Ventili, 

  - 2 kalemde    2 adet Yaylı Emniyet Ventili 

  olmak üzere toplam 47 adet Muhtelif Ventil satın 

alınacaktır.  

b) Teslim yeri : Ventiller tek parti halinde Ankara Şeker Fabrikası 

Merkez Ambarına (Etimesgut/Ankara) teslim edilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Odası (6. Kat)  

b) Son teklif verme (ihale) 

     tarihi ve saat : 30 Mart 2015 Pazartesi günü, saat 14:00 

4 - İhale; şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

5 - İhale dokümanı; T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No. 14 

Yenişehir/Ankara adresinde görülebilir ve TL. 25,- (Y.Yirmibeş Türk Lirası) karşılığında aynı 

adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

6 - Teklifler 30.03.2015 Pazartesi günü, saat 14:00’e kadar Mithatpaşa Cad. No: 14 

(06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv 

Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki 

gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır) 

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle iş kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

8 - İstekliler, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 2216/1-1 
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RİZE-MODERN KÜÇÜK SANAYİ SİTESİNE AİT II. ETAP  

29 İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Rize-Modern Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Rize-Modern Küçük Sanayi Sitesine ait II. 

Etap 29 işyeri yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin 

tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Çarşı Mah. Şehitler Cad. Ekşiler iş Merkezi Kat 5 No: 9 

RİZE 

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 29 adet işyeri yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Rize 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır.  

d) İşin süresi : 30/11/2016 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2015 B.F. ile) : 15.070.000.-TL  

f) Geçici Teminatı :   1.054.900.- TL 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. 

No: 154   8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 31/03/2015 - Saat 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale 

konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş 

deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer 

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir. 

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler. 

a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname. 

b - Anahtar Teknik Personel 

İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 1 adet 

İnş. Mühendisi veya Mimar anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar teknik personelin 

deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır.  
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6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler. 

a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.  

b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar. 

İsteklilerden, 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi.  

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge 

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

F) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

İ) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa 

Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, 

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen 

veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez.  

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul 

edilmez. 

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat 826 nolu odasında veya Rize-

Modern Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Çarşı Mah. Şehitler Cad. Ekşiler iş 

Merkezi Kat 5 No: 9 RİZE adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   

8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur.  

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.  

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır.  

11 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 2153/2-2 
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TAŞINMAZLAR KİRAYA VERİLECEKTİR 

Kızılcahamam Jeotermal A.Ş. Yönetim Kurulundan: 

Mülkiyeti Kızılcahamam Jeotermal Turizm Sağlık eğitim İnşaat Seyehat Temizlik Sanayi 

ve Ticaret Anonim Şirketine ait 725 ada 2 nolu parselde bulunan Yabanabat Termal tesisleri 

içerisindeki 2 adet Türk Hamamı, 4 adet özel aile kabini, 1 adet yüzme havuzu 2 adet fin hamamı ve 

2 adet sauna 08/04/2015 tarihinde saat: 14:00’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi 

gereğince Açık Teklif Usulü ile 10 yıllığına ihalesi yapılacak olup; İhaleye ait şartname bedeli 

mukabilinde şirketimiz muhasebe servisinden alınabilir  

İlgililere ilan olunur. 2204/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ufuk Üniversitesinden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve 

Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı 

ile öğretim üyesi alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu 

hükümlerine tabi olmak üzere) 

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracakların Fakülte/Bölüm/Anabilim Dalını belirtir bir 

dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını 

gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (4 takım) dosyalarını vermeleri 

gerekmektedir.  

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 

Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir.  

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr 

adresinden ulaşılabilir. 

 

FAKÜLTESİ ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI ADEDİ 

TIP FAKÜLTESİ 
Göz Hastalıkları  Yardımcı Doçent 1 

Nükleer Tıp Yardımcı Doçent 1 

EĞİTİM 

FAKÜLTESİ 

Eğitim Bilimleri Bölümü /Rehberlik 

ve Psikolojik Danışmanlık 
Yardımcı Doçent 1 

 2217/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2007/906 Esas sayılı dosyasının 

kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle 

Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere 

Dair Kanun Hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri 

gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 2207/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul’un 04/12/2014 tarihli ve 5347-168 sayılı Kararı ile; “Giriş Mahallesi Denetko Yol 

Kavşağı Burhaniye / Balıkesir” adresinde faaliyet gösteren 18/03/2005 tarihli ve BAY/458-

454/06062 lisans numaralı Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret 

Limited Şirketi’nin 2010 ve 2012 yıllarında lisansına kayıtlı dağıtım şirketi dışında başka bir 

kaynaktan (Musra Petrol İnşaat Tekstil Turizm Nakliyat San.Tic.Ltd.Şti.) akaryakıt ikmal 

etmesinin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile 

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırılık teşkil etmesi 

nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt 

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

2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 

163.111,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 
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Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

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

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. 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 Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü 

fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 

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

yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

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

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

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 2208/1/1-1 

————— 
Kurul’un 04/12/2014 tarihli ve 5347-172 sayılı Kararı ile; “Kurfallı Köyü (Parsel:1158) 

Bergama İzmir” adresinde faaliyet gösteren 09/10/2009 tarihli ve BAY/939-82/26655 lisans 

numaralı Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’nin 

2011 ve 2012 yıllarında lisansına kayıtlı dağıtım şirketi dışında başka bir kaynaktan (Öy-Dur 

Petrol Ürünleri ve Madeni Yağ Ticareti Buket ÜNAL) akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı 

Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 5015 sayılı 

Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin 

dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında 

Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 163.111,-TL 

tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

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

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. 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 Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü 

fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 

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

yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

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

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

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 2208/2/1-1 

————— 
Kurul’un 04.12.2014 tarih ve 5347-151 sayılı Kararı ile; 

“13.05.2011 tarihli ve BAY/939-82/29449 sayılı bayilik lisansı sahibi ASOPET Petrol 

Nakliye Turizm İnşaat Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’nin Merzifon-Samsun Devlet Karayolu 8. 

Km. Çavundur Köyönü Mevkii Merzifon/Amasya adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda 

10.10.2012 tarihinde istasyonunda yürütülmekte olan adli soruşturmalara dayalı olarak verilen 

mahkeme kararlarına istinaden istasyonda gizli düzenek, gizli tank tespitine yönelik 10-

20/10/2012 tarihleri arasında yapılan kazı çalışmaları neticesinde ve yapılan denetimde; Tağşiş 

ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin akaryakıta katılması ve istasyonunda 
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bulundurulması, Ulusal marker seviyesi geçersiz ve ilgili teknik standartlara aykırı akaryakıt 

ikmali, Vaziyet planında olmayan gizli tank ve düzenek kullanmak, fiillerinin tespit edilmesi 

sebebiyle firma hakkında; 

a) Tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin akaryakıta katılması ve 

Ulusal marker seviyesi geçersiz ve ilgili teknik standartlara aykırı akaryakıt ikmal etmesi 

sebebiyle 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” hükmü ile aynı maddenin dördüncü fıkrası gereği 163.111-TL,  

b) Vaziyet planında olmayan gizli tank kullanması sebebiyle 5015 sayılı Kanunun 19 

uncu maddesinin üçüncü fıkrası Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında 

Tebliğ” hükümleri ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince 

13.592.- TL; olmak üzere toplam 175.703 ,- TL idari para cezası uygulanmasına,” karar 

verilmiştir . 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 175.703 ,- 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.  2208/3/1-1 

————— 
Kurul’un 10.12.2014 tarih ve 5355-30 sayılı Kararı ile; 

“Emek Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi No:134 Kartepe/Kocaeli adresinde 15.10.2009 

tarih ve BAY/939-82/26677 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren 

BAHADIR PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ’ne ait istasyonda 06.11.2013 tarihinde yapılan denetimde alınan numunelerin marker 

seviyesi geçersiz ve numunenin teknik düzenlemede yer alan özelliklere (aykırı) olduğu 

TUBİTAK MAM’ ın düzenlemiş olduğu, 20.11.2013 tarih ve 1320P01408001 sayılı Motorin 

Muayene Raporu ile, tespit edildiği, dolayısı ile ilgili tüzel kişinin, Ulusal marker seviyesi 

geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal edilmesi sebebiyle firma hakkında; 

Ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi 

nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt 

bendi gereğince 1.000.000,-TL, idari para cezası uygulanmasına, 

Yukarıda belirtilen idari para cezası ile ilgili olarak, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele 

Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından biri olması sebebiyle bu fiiller için 

verilen idari para cezalarına karşı yargı yoluna başvurulması 5015 sayılı Kanunun 19 uncu 

maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağına,” karar verilmiştir . 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.000.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir.  2208/4/1-1 

————— 
Rize Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ekipleri tarafından 17.10.2012 tarihinde 

yapılan denetimlerde; “Aşağı Tatlısu Mah. İkizdere Yolu Üzeri Kalkandere/RİZE” adresinde 

kurulu LPG-BAY/785-84/04522 lisans numaralı Yeksan Petrol ve Otogaz İnş. Nak. Tur. Gıda 
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San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’ne ait otogaz istasyonunda sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit 

edildiği ve bu durumun Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası 

Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (h) bendine, 7 nci 

maddesinin 2 nci fıkrasının (6) nolu bendine ve Kanunun 14 üncü maddesine, Sıvılaştırılmış 

Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “LPG Otogaz Bayilik Lisansı Sahiplerinin 

Yükümlülükleri” başlıklı 26 ncı maddesinin 1/h bendine ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 

Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesine aykırı olması nedeniyle, 

04/12/2014 tarihli ve 5347/209 sayılı Kurul Kararı ile numaralı Yeksan Petrol ve Otogaz İnş. 

Nak. Tur. Gıda San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. hakkında 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 

Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı 

maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ve “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve 

Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 

2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca belirlenen 

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 ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın 

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

Şubesi /ANKARA nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 

5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 

Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, 

Kurul Kararı aleyhine idari mahkemelerde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari 

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

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

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

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

Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 

sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 2208/5/1-1 

————— 
Kurul’un 17/07/2014 tarihli ve 5126-35 sayılı Kararı ile; “Susurluk-Balıkesir Karayolu 

14.Km.Hürriyet Mevkii Demirkapı Köyü No:366 Susurluk / Balıkesir” adresinde faaliyette 

bulunan 27/03/2012 tarihli ve BAY/939-82/30745 sayılı bayilik lisansı sahibi Destan Petrol 

Nakliye Otomotiv Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 01/03/2013-30/04/2013 

tarihleri arasında lisansına kayıtlı dağıtım şirketi dışında başka bir kaynaktan (Gülaçtı Akaryakıt 

Seramik Nakliyat Tekstil Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden) akaryakıt ikmal etmesinin 

5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) 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 yazılı savunmasının alınması kararlaştırmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden 

itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde 

gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ edilir. 2208/6/1-1 

————— 
20/11/2014 tarihli ve 5315/77 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile 

Kurumdan 01/08/2012 tarihli ve LPG-BAY/941-54/12993 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı alan 

Dilekpınar Petrol İnşaat Nakliyat Gıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 



15 Mart 2015 – Sayı : 29296 RESMÎ GAZETE Sayfa : 27 

 

“Kurtuluş Mahallesi, Harici Sur Mevkii (Ada:306, Pafta:N.40.D.21, Parsel:14) Birecik/ 

ŞANLIURFA” adresinde yer alan tesiste 23/05/2012 tarihinde yapılan tespite göre, söz konusu 

tesis için lisans aldığı 01/08/2012 tarihinden önce otogaz LPG ikmal etmek suretiyle lisanssız 

olarak bayilik faaliyetinde bulunması nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (b) bendi uyarınca bayilik lisansı alma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5307 sayılı 

Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen 

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

bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması” hükmüne aykırı hareket ettiği, 

değerlendirildiğinden, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön 

Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü 

maddesi uyarınca Dilekpınar Petrol İnşaat Nakliyat Gıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi hakkında ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu hazırlanmasına gerek 

olmaksızın soruşturmaya doğrudan yazılı savunma alınmak suretiyle başlanması için Denetim 

Dairesi Başkanlığının yetkilendirilmesine, karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen 

tebliğ edilir.  2208/7/1-1 

————— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 28.05.2014 tarih ve 5040/12 sayılı 

Kararına binaen yazılı savunması istenilmesine rağmen yasal süresi içerisinde yazılı savunmasını 

yapmaması üzerine soruşturma konusu husus Kurul tarafından tekrar değerlendirilmiş ve Kurul 

25.12.2014 tarih ve 5388/52 sayılı kararı ile, Eskar Temizlik İhrakiye Petrol Turizm Nakliyat 

Gıda İnşaat Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000- TL tutarında idari 

para cezası uygulanmasına ve Eskar Temizlik İhrakiye Petrol Turizm Nakliyat Gıda İnşaat 

Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ ne verilmiş olan 28.03.2012 tarihli ve İHR/3752-

2/30753 sayılı ihrakiye teslimi lisansının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 inci maddesi 

gereğince iptal edilmesine karar vermiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 70.000- TL tutarındaki idari para cezasının 

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan 

tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde 

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

hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 

uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün 

içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 

yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük 

süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 

tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.  

 2208/8/1-1 

————— 
Kurul’un 04/12/2014 tarihli ve 5347-173 sayılı Kararı ile; “Boğazderesi Mevkii Polis 

Okulu Karşısı Pamukçu Kasabası Balıkesir” adresinde faaliyet gösteren 08/09/2005 tarihli ve 

BAY/544-129/14348 lisans numaralı Gündüz Akaryakıt Ürünleri Nakliye Turizm Otomotiv Gıda 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında lisansı iptal edilmiş olmasına rağmen Musra Petrol 

İnşaat Tekstil Turizm Nakliyat San.Tic.Ltd.Şti’ne akaryakıt satışı gerçekleştirerek lisanssız 
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bayilik faaliyetinde bulunmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) 

bendi ile bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci 

fıkralarına aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci 

fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi 

Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince 

belirlenen 57.232,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 57.232,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

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

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. 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 Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü 

fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 

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

yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

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

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

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 2208/9/1-1 

————— 
Kurul’un 15.10.2014 tarihli ve 5264-10 sayılı kararı ile; 02/03/2012 tarihli denetim 

neticesinde, “E-24 Karayolu Üzeri Onbirnisan Beldesi Yol Ayrımı Suruç / ŞANLIURFA” 

adresinde kurulu akaryakıt istasyonu için alınan BAY/476-236/10945 sayılı bayilik lisansının 

18/10/2011 tarihinde iptal edilmesine karşın Orhan ÜLGEN tarafından söz konusu tesiste 

lisanssız olarak bayilik faaliyetine devam edildiği tespit edilmiştir. Alınan yazılı savunma ve 

Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurul tarafından değerlendirilmiş olup, 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmüne 

aykırı hareket ettiği ve aynı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) 

numaralı alt bendinde belirtilen "Lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına 

ve/veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması" 

fiilini işlediği anlaşıldığından, Orhan ÜLGEN hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 

ikinci fıkrasının (b) bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve "Petrol Piyasası Kanununun 19 

Uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümleri 

gereğince bayiler için belirlenen 67.962,-TL tutarında 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 ilgili mevzuat gereği, yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), 

Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 

0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 

inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün 

içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz 

konusu idari para cezasının 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 
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Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin 

bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 2208/10/1-1 

————— 
Kurul’un 27.08.2014 tarihli ve 5193-22 sayılı kararı ile; Yücel Temizlik Petrol İnşaat 

Gıda Turizm Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait "Yardımcı Köyü Ayrımı / 

ŞANLIURFA" adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda 28/03/2012 tarihinde yapılan denetimde 

06.06.2011 tarih ve BAY/939-82/29573 sayılı bayilik lisansı sahibi Birbey İnşaat Petrol 

Hayvancılık Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nden akaryakıt temin edildiği, 

kullanıcılara akaryakıt ikmali yapıldığı ve bu kapsamda bayilik lisansı almaksızın bayilik 

faaliyetinde bulunulduğu tespit edilmiştir. 03.10.2013 tarihli ve 4642-52 sayılı Kurul Kararı ile 

konuya ilişkin olarak yazılı savunma alınmasına karar verilmiş, savunma istem yazısı posta 

yoluyla tebliğ edilemediğinden 02.05.2014 tarihli ve 28988 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

ilanen tebliğ edilmiş olmasına rağmen Kurumumuza ulaşan herhangi bir yazılı savunma 

olmamıştır. Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulun 27.08.2014 tarihli 

toplantısında değerlendirilmiş olup, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin 

birinci fıkrasının (b) bendi hükmüne aykırı hareket ettiği ve aynı Kanunun 19 uncu maddesinin 

ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen "Lisans almaksızın hak konusu 

yapılan tesislerin yapımına ve/veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı 

doğuracak işlemlerin yapılması" fiilini işlediği anlaşıldığından, Yücel Temizlik Petrol İnşaat Gıda 

Turizm Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu 

maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası, Petrol Piyasasında 

Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesi ve "Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi 

Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince bayiler 

için belirlenen 67.962,-TL tutarında 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 ilgili mevzuat gereği, yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), 

Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 

0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 

inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün 

içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz 

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

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

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

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

Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin 

bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 2208/11/1-1 

————— 
Kurul 15/01/2015 tarih ve 5428/103 sayılı Kararı ile, 05.09.2012 tarihli ve BAY/939-

82/31466 sayılı bayilik lisansı sahibi Taşyaka Petrol ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Sanayi 

ve Ticaret Limited Şirketi’nin gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik 

düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali hususunda 09/10/2014 tarih ve 5259/5 sayılı Kurul Kararı 

ile istenilen savunması ve Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulca 

değerlendirilmiş olup, ilgili lisans sahibinin süresinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, 



Sayfa : 30 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2015 – Sayı : 29296 

 

Taşyaka Petrol ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 

6455 sayılı kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci 

fıkrasının (a) bendinin 3 numaralı alt bendi gereğince belirlenen 1.000.000.-TL idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.000.000.-TL (Birmilyon 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 

TR550001500158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden 

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

olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün 

içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 

yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 30 

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 ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü 

maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından biri olması sebebiyle bu fiil için verilen idari para 

cezasına karşı yargı yoluna başvurulması 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası 

uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu 

uyarınca ilanen tebliğ edilir. 2208/12/1-1 

————— 
Kurul 15/01/2015 tarih ve 5428/104 sayılı Kararı ile, 05.09.2012 tarihli ve BAY/939-

82/31466 sayılı bayilik lisansı sahibi Taşyaka Petrol ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Sanayi 

ve Ticaret Limited Şirketi’nin dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi ve lisanssız bayilik 

faaliyetinde bulunması hususunda 09/10/2014 tarih ve 5259/5 sayılı Kurul Kararı ile istenilen 

savunma ve Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup, 

ilgili lisans sahibinin süresinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, söz konusu Şirket hakkında, 

1 - Dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 6455 sayılı kanunla değişik 5015 

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

bendi ve (d) bendi gereğince belirlenen 170.000.-TL,  

2 - Lisanssız bayilik faaliyetinde bulunması sebebiyle 6455 sayılı kanunla değişik 5015 

sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin 1 numaralı alt 

bendi ve (f) bendi ile “5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 

Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” gereğince belirlenen 72.751.-TL. 

olmak üzere toplamda 242.751.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 242.751.-TL (İkiyüzkırkikibinyediyüzellibir 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 

TR550001500158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden 

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

olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün 

içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 

yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 

günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 
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Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 

tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

 2208/13/1-1 

————— 
20.05.2010 tarihli ve DAĞ/2566-9/27739 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Damla Oil 

Akaryakıt Anonim Şirketinin, 12.08.2009 tarihli ve BAY/939-82/26427 sayılı bayilik lisansı 

sahibi Maraş Gıda Pazarlama Akaryakıt Ürünleri İnşaat Turizm Sanayi ve Sosyal Hizmetler 

Ticaret Limited Şirketi unvanlı bayiine ilişkin 16.01.2013 tarihli feshi bir aylık süre geçtikten 

sonra 27.02.2013 tarihinde Kuruma bildirerek, Petrol Piyasası Kanununun 4 ncü maddesinin 

birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin fiil tarihinde yürürlükte olan 

34 ncü maddesinin birinci fıkrasının (o) bendine aykırı hareket ettiği ve yazılı savunmasında ileri 

sürülen hususların Şirketi haklı çıkaracak gerekçeler olamayacağı anlaşıldığından, 25.12.2014 

tarihli ve 5388-47 sayılı Kurul kararı ile Damla Oil Akaryakıt Anonim Şirketi hakkında 5015 

sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.- TL idari para 

cezası uygulanmıştır. 

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

Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilan 

edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıfbank Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan 

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

yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 

yazımızın ilan edildiği tarihten itibaren 60 içerisinde, Kurul Kararı aleyhinde yetkili idare 

mahkemelerde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın 

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

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

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

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

vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası 

uyarınca ilanen tebliğ edilir. 2208/14/1-1 

————— 
Kurul’un 04/12/2014 tarih ve 5347/189 sayılı Kararı ile; 03.06.2011 tarih ve BAY/939-

82/29558 sayılı bayilik lisansı (17/05/2013 tarihinde iptal) kapsamında Şahinler Mahallesi Cafer 

Sadık Abalıoğlu Bulvarı No:21/A (Pafta No. M22a19c3cd, Ada No.116, Parsel No.6) Pınarkent / 

DENİZLİ adresinde faaliyet gösteren Horoz Petrol Ürünleri Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi'ne ait akaryakıt istasyonundan 27/01/2012 tarihinde alınan akaryakıt 

numunelerinin, İNÖNÜ-PAL'de yapılan analizleri sonucu tanzim edilen 23/02/2012 tarihli ve 

2012-0167 nolu analiz raporundan anlaşıldığı üzere, Horoz Petrol Ürünleri Gıda Nakliyat Sanayi 

ve Ticaret Limited Şirketi'nin, akaryakıt istasyonunda tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta 

katılabilecek ürünleri istasyonda bulundurduğu, bu suretle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 

8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci 

maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, mezkur şirketin 5015 sayılı 

Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine aykırı hareket etmesi 

nedeniyle Horoz Petrol Ürünleri Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 

sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 4 üncü alt bendine ve yine aynı 

maddenin dördüncü fıkrasına göre 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ 

hükümleri gereğince 163.111,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, hakkınızda uygulanan 163.111,- TL tutarındaki idari 

para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili 
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mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar 

Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait 

"TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32" numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası 

Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 

gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 

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

yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya 

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

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

Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin 

bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

 2208/15/1-1 

————— 
Kurul’un 10/12/2014 tarih ve 5355/35 sayılı Kararı ile; 03.06.2011 tarih ve BAY/939-

82/29558 sayılı bayilik lisansı (17/05/2013 tarihinde iptal) kapsamında Şahinler Mahallesi Cafer 

Sadık Abalıoğlu Bulvarı No:21/A (Pafta No. M22a19c3cd, Ada No.116, Parsel No.6) Pınarkent / 

DENİZLİ adresinde faaliyet gösteren Horoz Petrol Ürünleri Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi'nin, akaryakıt istasyonunda vaziyet planında yer almayan 3 adet gizli akaryakıt 

tankı ve bu tanklara bağlı gizli düzenek bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ile 4 üncü maddesinin üçüncü 

fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendi ile aynı 

Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkralarına aykırı hareket ettiği 

değerlendirildiğinden, mezkur şirketin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin 

yedinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı 

hareket etmesi nedeniyle Horoz Petrol Ürünleri Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 

hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına ve yine aynı maddenin 

dördüncü fıkrasına göre 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri 

gereğince 13.592,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, hakkınızda uygulanan 13.592,- TL tutarındaki idari 

para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili 

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

Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait 

"TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32" numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası 

Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 

gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 

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

yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya 

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

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

Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin 

bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

 2208/16/1-1 

————— 
Kurul’un 26/11/2012 tarihli ve 4143-78 sayılı Kararı ile; Alperen Madeni Yağları ve 

Petrol Ürünleri Otomotiv İnşaat Taahhüt Nakliye İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 

hakkında 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 
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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 Mahkemesinde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir. 2208/17/1-1 

————— 
Kurulun 25.12.2014 tarihli ve 5388/26 sayılı Kararı ile; 02.01.2014 tarihli ve BAY/939-

82/33613 nolu lisansla (iptal/Sona Erdirme Tarihi: 02.07.2014) “Yavuz Sultan Selim Caddesi 

No:24 (Ada: - , Pafta:K.22.c.21.b , Parsel:1828) Omurca Beldesi Ulubey-Uşak” adresinde faaliyet 

gösteren MARMARİS PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYE GIDA TURİZM TEMİZLİK 

HİZMETLERİ İTHALAT VE İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin ; Ocak-Şubat-

Mart-Nisan-Mayıs-Haziran 2014 aylarında muhtelif faturalı satışları üzerinden yapılan tespitte “ 

İskele Mahallesi Urla - Çeşme Asfaltı No:224 (Pafta:38 Ada:9 Parsel:12) Urla/İZMİR” adresinde 

25.10.2013 tarihli ve BAY/939-82/33347 nolu lisans ile faaliyet gösteren SNK PETROL 

ÜRÜNLERİ OTO YEDEK PARÇA İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ’ne yeniden satış amacı ile akaryakıt satışı yapmak suretiyle, lisansı ile tanınan hakların 

dışına çıkarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci 

fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı hareket 

ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi 

uyarınca, ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu düzenlenmesine gerek olmaksızın 

soruşturmaya, MARMARİS PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYE GIDA TURİZM TEMİZLİK 

HİZMETLERİ İTHALAT VE İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin yazılı 

savunmasının alınarak başlanmasına 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. 2208/18/1-1 

————— 
Kurul’un 04/12/2014 tarihli ve 5347-170 sayılı Kararı ile; “Afyonkarahisar-İzmir 

Karayolu, 13. Km. (Pafta: 27, Parsel: 2687) Afyonkarahisar” adresinde faaliyet gösteren 

10/02/2012 tarihli ve BAY/939-82/30574 lisans numaralı Mera-Pet Petrol Nakliye Gıda Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi hakkında 2012 yılında lisansına kayıtlı dağıtım şirketi dışında başka bir 

kaynaktan (Öy-Dur Petrol Ürünleri ve Madeni Yağ Ticareti Buket ÜNAL) akaryakıt ikmal 

etmesinin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile 

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırılık teşkil etmesi 

nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt 

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

2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 

163.111,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

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

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 
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numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü 

fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 

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

yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

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

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

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 2208/19/1-1 

————— 
Kurul’un 04/12/2014 tarihli ve 5347-166 sayılı Kararı ile; “Baklacı yolu üzeri 9 uncu 

kilometre Alaşehir Manisa” adresinde faaliyet gösteren Alaşehir Vergi Dairesinin 6240396906 

sicil numaralı mükellefi olan Musra Petrol İnşaat Tekstil Turizm Nakliyat San.Tic.Ltd.Şti. 

tarafından 2010 ve 2011 yılları içerisinde muhtelif firmalara Şirketi’ne akaryakıt satışı 

gerçekleştirerek lisanssız dağıtım faaliyetinde bulunmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci 

maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 

uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası 

Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında 

Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 739.666,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına 

karar vermiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 739.666,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

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

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. 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 Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü 

fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 

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

yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

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

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

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 2208/20/1-1 

————— 

Kurul’un 04/12/2014 tarihli ve 5347-167 sayılı Kararı ile; “Karamanlı Köyü 

M.Kemalpaşa / Bursa” adresinde faaliyet gösteren 21/03/2005 tarihli ve BAY/463-107/08742 

lisans numaralı Türköz Akaryakıt Nak.San.Tic.Ltd.Şti. hakkında 2010 yılı içerisinde lisansına 

kayıtlı dağıtım şirketi dışında başka bir kaynaktan (Musra Petrol İnşaat Tekstil Turizm Nakliyat 

San.Tic.Ltd.Şti.) akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası 

ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (d) 

bendine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci 

fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası 

Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında 

Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 137.356,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına 

karar vermiştir.  
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Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 137.356,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

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

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. 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 Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü 

fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 

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

yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

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

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

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 2208/21/1-1 

————— 
Kurul’un 03/11/2014 tarihli ve 5294-30 sayılı Kararı ile; “Şerifali Mahallesi Kıble Sokak 

No:22 Ümraniye / İSTANBUL” adresinde 01/03/2012 tarihli ve DAĞ/3715-1/30655 numaralı 

dağıtıcı lisansı kapsamında faaliyet gösteren Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi hakkında bayisi olan Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret 

Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda otomasyon sistemi çalışmadığı halde bayilik 

faaliyetine devam edildiğine dair Kuruma bildirimde bulunmayarak 5015 sayılı Kanunun 7 nci 

maddesinin altıncı fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci maddesi hükümlerine 

aykırı hareket etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) 

bendinin (4) numaralı alt bendi ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 

Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince 815.555,-TL tutarında 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 ilgili mevzuat gereği, yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. 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 Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü 

fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 

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

yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

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

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

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 2208/22/1-1 

————— 

 EK-1 

Süper Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi’nin 27/12/2012 tarihli ve DAĞ/4217-

3/31946 sayılı dağıtıcı lisansının iptaline ilişkin Kurumumuzun 19/09/2015 tarihli ve 45164980-

663.99 sayılı işleminin yürütmesi Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin E. 2014/2260 sayılı davada 

aldığı 20/01/2015 tarihli kararıyla durdurulmuştur. Söz konusu yürütmeyi durdurma kararı 

gereğince Süper Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi’nin 27/12/2012 tarihli ve DAĞ/4217-

3/31946 sayılı dağıtıcı lisansının 12/02/2015 tarihinden itibaren yürürlüğe alındığı 7201 sayılı 

Tebligat Kanunu uyarınca ilânen tebliğ olunur. 2209/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı No ve Tarihi : 100 05/03/2015 Toplantı Yeri 

Karar No ve Tarihi : 1445 05/03/2015 KAYSERİ 

Kayseri ili, Pınarbaşı İlçesi, Aşağı Beyçayır Mahallesi sınırları dahilinde bulunan, 

tapunun 110 ada, 47 parsel numarasında Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazın satış işlemine 

esas olmak üzere 21.07.1983 gün ve 2863 sayılı yasa kapsamında bulunup bulunmadığının 

bildirilmesi istemine ilişkin Pınarbaşı Kaymakamlığı, İlçe Malmüdürlüğü’nün 12.02.2014 gün ve 

144 sayılı yazısı, söz konusu alanda tespit edilen Höyüğün tesciline ilişkin görüşleri içeren, 

Kayseri Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 07.01.2015 gün ve 126 sayılı, Kayseri 

Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 12.01.2015 gün ve 101 sayılı, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 13.01.2015 gün ve 6299 sayılı, Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 27.01.2015 gün 252163 sayılı, 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 16.02.2015 gün ve 

2275 sayılı görüş yazıları ve konuya ilişkin Müdürlük raportörlerinin 22.12.2015 gün ve 1309 

sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, 

yapılan görüşme sonucunda; 

Kayseri ili, Pınarbaşı İlçesi, Aşağı Beyçayır Mahallesi sınırları dahilinde bulunan, 

tapunun 110 ada, 8,27,47 parsel numarasında Maliye Hazinesi ve özel mülkiyet adına kayıtlı 

taşınmazlar üzerinde yer alan, kararımız eki sit fişi üzerinde 1/25000 ölçekli harita ve kararımız 

eki kroki üzerinde sınırları koordinatlı olarak işaretli Aşağı Beyçayır Höyüğü’nün, 2863 sayılı 

Kanun kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 

edilmesine, tescil işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili 

Hakkında Yönetmelik” gereği ilgili kurumlar tarafından işlem yapılmasına ve bu alanda geçiş 

dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 

05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının I. Derece Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanım 

Koşullarında belirtildiği gibi olduğuna; ilgili kurum tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı İmar 

Planı hazırlanması gerektiğine, ayrıca, söz konusu alanda yapılan kaçak kazılar sonrası oluşan 

çukurların ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılması gerektiğine karar verildi. 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde

Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Yönetmelik

–– Canik Başarı Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diploma, Diploma Eki, Diploma Defteri,
Mezuniyet Belgesi ile Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Osmangazi Üniversitesi Yunusemre Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gazi Üniversitesi Akademik Yazma, Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
— Yüksek Seçim Kurulunun 13/3/2015 Tarihli ve 325 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
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. 


