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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DERS KİTAPLARI VE EĞİTİM

ARAÇLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/9/2012 tarihli ve 28409 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eği-
tim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alan eğitimcisi/uzmanı: Taslak ders kitabıyla ilgili Millî Eğitim Bakanlığına bağlı

eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanda en az lisans
düzeyinde öğrenim görmüş veya öğretmen olarak atanmış, alanla ilgili en az doktora düzeyinde
akademik kariyeri bulunan ya da fiilî olarak görev yapmış olmak kaydıyla okutman veya öğ-
retim görevlisi olarak beşinci yılı bitirip altıncı yıldan gün almış kişiyi,

b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
c) Başkanlık: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını,
ç) Başvuru sahibi: Ders kitabı hazırlayan hizmet birimini veya yayınevini,
d) Daire Başkanlığı: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ders kitapları ve öğretim ma-

teryalleri ile ilgili Daire Başkanlığını,
e) Ders kitabı: Kurulca, örgün ve yaygın eğitim ve öğretim kurumlarında okutulması

uygun bulunan kitabı,
f) Dil uzmanı: Türkçe veya Türk Dili ve Edebiyatı alanında en az lisans düzeyinde öğ-

renim görmüş kişiyi,
g) Editör: Kitabın yazıldığı alanda en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş veya alanla

ilgili doktora düzeyinde akademik kariyeri olan ve eserin üretim sürecinin koordinasyonunu
sağlayan kişiyi,
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ğ) Eğitim aracı: Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında kullanılacak ders kitabı, öğrenci
çalışma kitabı, öğretmen kılavuz kitabı ile öğretmen ve öğrencilere kaynak ve yardımcı olacak
basılı ve elektronik ortamdaki eğitim materyalini, millî eğitimin genel amaçlarının gerçekleş-
mesine yararlı olacak diğer eserleri,

h) Genel Müdürlük: Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
ı) Görsel tasarımcı: Kitabın görsel tasarımını yapan kişiyi,
i) Hizmet birimi: Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının ders kitapları ile diğer eğitim

araç-gereçlerini hazırlayan veya hazırlatan ya da satın alınması öngörülen eğitim araç ve ge-
reçlerini sağlayan Bakanlık birimlerini,

j) İnceleme ücreti: Taslak ders kitapları ile diğer eğitim araçlarını inceleyenlere ödenen
ücreti,

k) İnceletme ücreti: Özel kesimce hazırlanan taslak ders kitapları ile diğer eğitim araç-
larının incelenmesi için Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılan ücreti,

l) Kurul: Talim ve Terbiye Kurulunu,
m) Moderatör: Panel toplantısını yönetmek üzere Kurulca görevlendirilen kişiyi,
n) Öğrenci çalışma kitabı: İlgili eğitim ve öğretim programlarında yer alan kazanım ve

açıklamalar doğrultusunda, dersin öğrenilmesini kolaylaştıracak, öğrencilere yardımcı olacak
çeşitli örnek, alıştırma, işlenen ünitelerle ilgili internet adresleri, okuma kaynakları ve diğer
etkinlikleri kapsayan, yaprakları ayrı ayrı da kullanılabilen basılı/PDF formatında eser ile üni-
teleri görsel ve işitsel yönden destekleyen kaset, disket, CD gibi elektronik kayıt ortamlarını
kapsayan seti,

o) Öğretmen kılavuz kitabı: İlgili eğitim ve öğretim programlarında yer alan kazanım
ve açıklamalar doğrultusunda ders kitabının daha etkili kullanımını sağlayacak çeşitli örnek,
alıştırma, işlenen ünite, konu, tema, öğrenme alanlarıyla ilgili internet adresleri, okuma kay-
nakları ve diğer etkinlikleri kapsayan, öğretmenlerin yararlanması için hazırlanan basılı/PDF
formatında eseri,

ö) Ölçme ve değerlendirme uzmanı: Ölçme ve değerlendirme alanında en az lisans veya
farklı alandan olup ölçme değerlendirme alanında lisansüstü düzeyde öğrenim görmüş kişiyi,

p) Panel: Taslak ders kitabı ile diğer eğitim araç-gereçlerinin incelenmesi ve değerlen-
dirilmesini gerçekleştiren panelistlerden oluşan komisyonu,

r) Panelist: Taslak ders kitabı ile diğer eğitim araç-gereçlerini inceleyen ve değerlen-
dirmek üzere panelde görevlendirilen alan eğitimcisi/uzmanını, görsel tasarım uzmanını veya
dil uzmanını,

s) Program geliştirme uzmanı: Program geliştirme alanında en az lisans veya farklı
alandan olup program geliştirme alanında lisansüstü düzeyde öğrenim görmüş kişiyi,

ş) Rehberlik uzmanı: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında en az lisans düze-
yinde öğrenim görmüş kişiyi,

t) Taslak ders kitabı: Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında kullanılmak üzere, içeriği
eğitim ve öğretim programları doğrultusunda hazırlanmış, gerektiğinde fasikül hâlinde de üre-
tilebilen, elektronik ortamda kayıtlı ders kitabı ya da öğrenci çalışma kitabı ile öğretmen kılavuz
kitabı taslaklarından oluşan eseri,

u) Yayınevi: Tüzel kişiliğe sahip olup herhangi bir meslek odasına kayıtlı ve bu Yönet-
melikte belirtilen şartları taşıyarak yayıncılık faaliyetinde bulunan kuruluşları,

ü) Yazar: Taslak ders kitabını yazan en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş veya öğ-
retmen olarak atanmış ya da daha önce alanda yayımlanmış ders kitabı olan kişiyi,

v) z-Kitap: Video, resim, ses, internet bağlantısı ve kullanıcı araçları gibi çoklu ortam
ögeleri ile zenginleştirilmiş ders kitabını,

ifade eder.”
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(1) Yayınevleri, ders kitabı hazırlayacağı alanlar için yazar veya yazarlar, görsel tasa-
rımcı, dil uzmanı ve isteğe bağlı olarak editör, program geliştirme uzmanı, ölçme ve değerlen-
dirme uzmanı, rehberlik veya çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanları çalıştırmış ise bunları çalış-
tırdığını veya hizmet satın aldığını, söz konusu personelin fikir ve sanat eserleri ile ilgili kanuna
aykırı iş ve işlemler ve yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymediğini beyan eder. Dil uzmanı ve
görsel tasarımcı birden fazla alanda taslak ders kitabının hazırlanmasında görev alabilir. Türkçe,
Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı dersleri ile yabancı dil ders kitaplarında
ayrıca dil uzmanı; resim alanı ile ilgili ders kitaplarının hazırlanmasında da ayrıca görsel tasa-
rımcı bulundurulmayabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“d) Zenginleştirme içeriklerinde yer alan ses, grafik, video, animasyon, simülasyon, et-
kileşimli oyun gibi unsurlarda, süre kazanımın gerektirdiği etkinlik veya işlenişe uygun olarak
sınırlandırılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) Ders kitapları aşağıda belirtilen usullerle sağlanır:
a) Yazma; hizmet birimleri bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Ba-

kanlık personeli arasından oluşturduğu komisyonlar marifetiyle kitap yazabilir.
b) Sipariş; Bakanlık, komisyon, kurum veya kuruluşlara taslak ders kitabı yazdırabilir.
c) Satın alma; Bakanlık, okutulmasına ihtiyaç duyulması hâlinde, yurt içinde veya dı-

şında yazılmış ya da tercüme edilmiş olan kitapları satın alma yoluyla temin edebilir.
ç) Özel kesimce hazırlama; yayınevleri bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar doğ-

rultusunda taslak ders kitabı hazırlayabilir.
(2) Taslak ders kitaplarından sipariş ve satın almaya ilişkin usul ve esasları içeren şart-

namenin hazırlanması ve diğer iş ve işlemler ilgili hizmet birimlerince yürütülür ve elektronik
ortamda duyurulur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (3)
numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“3) Ders kitabı veya ders kitabı yerine okutulacak kitapların ön kapağında kitabın adı,
okul türü, sınıfı, ilgili hizmet birimi veya yayınevinin varsa pedagojik esaslara aykırı olmayan
amblemi ve dersin özelliğini yansıtan kapak düzeni; iç kapağın ön yüzünde, kitabın adı, okul
türü, sınıfı, yazarın/yazarların adı ve soyadı, varsa akademik unvanı, başvuru sahibinin adı
veya adresi, varsa pedagojik esaslara aykırı olmayan amblemi; iç kapağın arka yüzünde,
yazar/yazarların dışındaki kitabı hazırlayanların adı ve soyadı; arka kapakta sınıf seviyesi dik-
kate alınarak sağlık, beslenme, trafik ve çevre ile ilgili yazılı ve görsel tasarımlar sayfayla uy-
gunluk sağlayacak şekilde yer alır. Taslak kitapta arka kapak sayfası boş bırakılır. Arka kapakta
kullanılacak görsel tasarımlar, Kurulca uygun görülenler arasından basım aşamasında Genel
Müdürlükçe belirlenir. Yazarın/yazarların adı ve soyadı, varsa akademik unvanı, başvuru sahi-
binin adı veya adresi, amblemi; iç kapağın arka yüzünde, yazar/yazarların dışındaki kitabı ha-
zırlayanların adı ve soyadı ve benzeri taslak kitabın kimliğini gösteren bilgi veya kenar süsü,
sayfa numarası gibi simge ya da işaretler elektronik ortama yüklenen nüshada yer almaz. Ki-
tabın kimliğini belirleyici nitelikte bilgi veya kenar süsü, sayfa numarası gibi simge ya da işa-
retler bulunan taslak ders kitapları incelemeye alınmaz, incelemeye alınmış olsa dahi inceleme
ve değerlendirmenin herhangi bir safhasında fark edilmesi hâlinde Kurulca inceleme işlemi
durdurularak başvuru sahibine iade edilir. İnceleme sürecinde yabancı dil kitaplarında özel ad
kullanılamaz.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (f) bendi
eklenmiştir.

“f) Öğrenci çalışma kitabı, kitabı oluşturan unsurların ders kitabı ile bütünleştirilmesi
hâlinde ders kitabı ile birlikte de hazırlanabilir. Bu şekilde hazırlanan kitapların kapak ve iç
kapağında “Ders Kitabı ve Öğrenci Çalışma Kitabı” ibaresi yer alır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Eğitim ve öğretim programı doğrultusunda ilgili hizmet birimi veya yayınevince
hazırlanan taslak ders kitapları için inceletme yılda iki dönemde yapılır. Birinci başvuru dönemi
için başvurular 16 Ocak veya takip eden işgününde başlar, 1 Şubat veya takip eden işgünü
mesai bitiminde sona erer. İkinci başvuru dönemi için başvurular 16 Temmuz veya takip eden
işgününde başlar, 1 Ağustos veya takip eden işgünü mesai bitiminde sona erer. Ancak, ders ki-
tabının yeniden yazılmasını gerektiren eğitim ve öğretim programı değişikliklerinde taslak ders
kitaplarının Başkanlığa ilk başvurusunun kabul ve duyurusuna dair takvim ilgili Kurul kara-
rında belirtilir.”

“(5) Öğretimi yabancı dilde yapılan derslere ait Kurul kararıyla ders kitabı olarak kabul
edilen ve uygunluk süresi devam eden ders kitapları, alanında eğitim görmüş uzman veya uz-
manlarca tercüme edilerek, başvuru sahibince Başkanlığa sunulur. Bu kitaplar, Başkanlıkça
oluşturulacak komisyon tarafından sadece tercümesi yönüyle incelenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12 – (1) Taslak ders kitabının Başkanlığa tesliminde taslak ders kitabı ile

birlikte;
a) Dilekçe,
b) Taslak ders kitabını hazırlayan yazarın/yazarların öz geçmişleri ve diploma örnekleri,
c) Taslak ders kitabının hazırlanmasında görev alan dil uzmanı, görsel tasarımcı ve

varsa editör, program geliştirme uzmanı, ölçme ve değerlendirme uzmanı, rehberlik veya çocuk
gelişimi ve eğitimi uzmanlarının öz geçmişleri ve diploma örnekleri,

ç) Taslak ders kitabının inceletme ücretinin Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına
yatırıldığına dair banka dekontu,

d) Yayınevlerinin taslak ders kitabını hazırlattığı yazar ile taslak ders kitabının hazır-
lanmasında görev alanların herhangi bir sosyal güvenlik kurumunda kayıtlı bulunduklarına
veya bu kişilerden hizmet satın alındığına dair yazılı beyanları,

elektronik ortama yüklenir.
(2) Başvuru sahibi, elektronik ortamda sunulan belgelerle bir adet elektronik ortama

yüklenen taslak kitabın tıpkıbasımı ile bir adet tüm kimlik bilgilerini içeren baskıya hazır nüs-
hayı elektronik olarak başvuru yaptığı tarihi takip eden beş işgünü içinde Başkanlığa teslim
eder. z-Kitap başvurularında birinci fıkrada yer alan belgeler teslim edilir. İnceleme ve değer-
lendirme işleminin herhangi bir safhasında tıpkıbasım nüshasının elektronik ortama yüklenen
nüshadan farklılığının tespiti hâlinde inceleme işlemi Kurulca sonlandırılır ve taslak ders kitabı
yayınevi veya ilgili hizmet birimine iade edilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bent-
leri ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Taslak ders kitabının 8 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin (3) numaralı
alt bendi ile 8 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan şartları taşıyıp taşıma-
dığı,”

“ç) Taslak ders kitabının hazırlanmasında görev alan kişilerin aranan nitelikleri taşıyıp
taşımadıkları,”
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“(2) Daire Başkanlığınca hazırlanan ön inceleme raporu Kurul tarafından değerlendirilir
ve başvurulan eserin panel inceleme ve değerlendirmesine girip girmeyeceği Kurul tarafından
karara bağlanır. Birinci fıkrada sayılanlardan en az birine uyulmadığının tespiti hâlinde taslak
ders kitabı, ilgili hizmet birimi veya yayınevine iade edilir. Kurul tarafından panel inceleme
ve değerlendirmesi için uygun bulunan taslak ders kitapları için panel inceleme ve değerlen-
dirme süreci başlatılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Veri tabanı sistemine kayıt yaptıracak öğretmenler için fiilî olarak öğretmenlik görevi
yapmış olmak kaydıyla, öğretmenlikte en az beşinci yılı bitirip altıncı yıldan gün almış olma
şartı aranır.”

“(3) Veri tabanı sistemine kayıt yaptıracak alan eğitimcilerinin/uzmanlarının ilgili alan-
da en az doktora düzeyinde akademik kariyer yapmış olma şartı aranır. Fiilî olarak görev yap-
mış olmak kaydıyla okutman veya öğretim görevlisi olarak beşinci yılı bitirip altıncı yıldan
gün almış olanlar için doktora derecesine sahip olma şartı aranmaz.”

“(5) İnceleme/değerlendirme veri tabanı sistemine kayıt yaptıranlar Başkanlıkça dü-
zenlenen inceleme/değerlendirme eğitimine alınırlar. Eğitime alınacak öğretmen, alan eğitim-
cisi/uzmanı sayısı Başkanlıkça belirlenir. Veri tabanına kayıt yaptırmış olanlardan daha önce
eğitim almamış olanlara Başkanlıkça belirlenecek dönemlerde eğitim verilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin dördüncü, beşinci ve yedinci fık-
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) İnceleme/değerlendirme veri tabanı sistemine kayıt yaptıran öğretmen ve alan eği-
timcileri/uzmanları arasından elektronik ortamda Başkanlıkça yansız atama yoluyla görevlen-
dirme yapılarak panel oluşturulur.”

“(5) Panelistlerin görevlendirilmesinin yansız olarak yapıldığını izlemek üzere, ders
kitaplarını hazırlayan sektörden ve ilgili sivil toplum kuruluşlarından birer temsilci gözlemci
olarak panelist görevlendirme sürecine katılabilir. Panelist görevlendirmelerin yapılacağı yer
ve zaman ilgili sivil toplum kuruluşlarına en az 24 saat öncesinden Daire Başkanlığınca faks
veya e-posta ile bildirilir.”

“(7) Her bir paneliste incelemek üzere görevlendirildiği taslak ders kitabına elektronik
ortamda erişim ve inceleme yetkilendirmesi için bir kullanıcı adı ve şifresi gönderilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki onuncu, on birinci ve on ikinci fıkralar eklenmiştir.

“(9) Başvuru sahibi Kurul kararının bildirilmesini takip eden 15 gün içinde itirazda bu-
lunabilir. İtiraz başvurusu, gerekçelerini belirten dilekçe ve ilk başvuru ücretinin yüzde ellisini
döner sermaye işletmesi hesabına yatırdığını gösteren banka dekontu ile yapılır. Başkanlık iti-
razı değerlendirmek üzere inceleme/değerlendirme veri tabanı sistemine kayıt yaptıran alan
eğitimcileri/uzmanları ile gerek görmesi hâlinde dil uzmanı ve/veya görsel tasarım uzmanları
arasından dört uzmanı elektronik ortamda yansız olarak belirleyerek itiraz panelini oluşturur.
İtiraz, uzmanlar tarafından değerlendirilerek raporlanır. İtiraza dair panel raporunda itiraz edilen
hususlara ilişkin değerlendirmenin yanında, taslak kitapta tespit edilen, taslak kitabın ders kitabı
olma niteliğini etkileyebilecek olan ve yayınevi/hizmet birimi tarafından itiraz edilmeyen hu-
suslar birlikte değerlendirilerek, taslak kitabın “ders kitabı olarak kabul edilebilir” veya “ders
kitabı olarak kabul edilemez” olduğu şeklinde kesin kanaat beyan edilir. İtiraza ilişkin değer-
lendirme raporları Kurulca karara bağlanır.”

“(10) İtirazın incelenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili işlemler başvuru tarihinden iti-
baren 60 gün içinde tamamlanarak sonucu yayınevi veya hizmet birimine bildirilir.”

“(11) İtiraz incelemesi için başvurusu yapılan taslak ders kitabının, itiraz incelemesi iş ve
işlemleri sonuçlanmadan yeni bir dönem için inceleme ve değerlendirme başvurusu yapılamaz.”
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“(12) İnceleme ve değerlendirme süreçleriyle ilgili uygulamalar konusunda tereddüt
edilmesi hâlinde konu, gerekçeleriyle birlikte Kurula sunulur. Kurulun vereceği karar doğrul-
tusunda işlem yapılır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.
“(3) Alanda tek ders kitabı olması hâlinde, rekabet şartları oluşmadığından, ikinci bir

kitap onay alıncaya kadar Kurul görüşü ve Bakan onayı ile ilgili hizmet birimince hazırlanan
eğitim aracı okutulabilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.
“(3) Aralık ayında itiraz başvurusu yapılan taslak kitaplardan Kurulca ders kitabı olarak

okutulması uygun bulunanların listesi 20 Şubat veya izleyen işgünü mesai bitimine kadar Genel
Müdürlüğe gönderilir. Bu kitaplar bir sonraki öğretim yılında okutulacak ders kitaplarının lis-
tesine ilave edilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “Grup”
ibareleri “Daire” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında geçen “Eğitim
aracı” ibaresi “Eğitim aracı; en az bir alan eğitimcisi/uzmanı ile gereklilik durumuna göre dil,
görsel tasarım, ölçme ve değerlendirme, rehberlik uzmanlarından Başkanlıkça oluşturulan en
az üç kişilik komisyon tarafından” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 35 – (1) Kurul kararına göre ders kitabının üzerinde bulunan yazar ya da

yazarların isimleri esasa ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı, yayınevinin adı ise tarafların rı-
zalarına dair noter sözleşmesi olmadan değiştirilemez. Değişiklik istenmesi veya ihtilaf duru-
munda konu belgeleri ile birlikte Kurula sunulur ve Kurulun vereceği karar doğrultusunda
işlem yapılır.

(2) Kurulca kabul edilmiş bir ders kitabı veya incelenmek ve değerlendirilmek üzere
başvurusu yapılmış bir taslak ders kitabının, aynı adla veya farklı bir adla esasta bir değişiklik
olmadan veya standart olarak kabul edilen tanımlar, şekiller ve işlemleri içeren bilgiler hari-
cinde belirli bir bölümünde ya da kısmında değişiklik olmadan aynı yayınevi veya başka bir
yayınevi tarafından sunulması hâlinde, söz konusu kitap için daha önce yapılmış başvurular
ve varsa onaylar dâhil olmak üzere, iki farklı yayınevi adına başvuru yapılmış ise her iki baş-
vuru da iptal edilir. Beş yıl süre ile yayınevlerinin taslak kitabının alan ve sınıf düzeyi için baş-
vuruları kabul edilmez. Onayı veya başvurusu iptal edilen kitaplar beş yıl süre tamamlanmadan
başka bir yayınevi adına, aynı yazar veya başka bir yazar adına inceleme ve değerlendirme
için Başkanlığa sunulamaz. Bu fıkra hükümleri kapsamında onayı veya başvurusu iptal edilen
kitabın veya taslak kitabın yazarının beş yıl süre ile yazarı veya yazarlarından biri olduğu hiçbir
taslak ders kitabı veya eğitim aracı inceleme ve değerlendirmeye alınmaz.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/9/2012 28409

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 21/11/2012 28474
2- 11/12/2012 28494
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Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL

HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek-

okulunda yürütülen yabancı dil hazırlık programı, sınavlar ve hazırlık sınıfı yaz okulu ile ilgili

esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda

yürütülen yabancı dil hazırlık programına, sınavlara ve hazırlık sınıfı yaz okuluna ilişkin hü-

kümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Rektör: Erciyes Üniversitesi Rektörünü,

b) Senato: Erciyes Üniversitesi Senatosunu,

c) Üniversite: Erciyes Üniversitesini,

ç) Yüksekokul: Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

d) Yüksekokul Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunu,

e) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Muafiyet, Kayıt, Devam Durumu, Sınavlar ve Sınavların Yürütülmesi

Muafiyet

MADDE 5 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesi gereken öğrencilerden kıs-

men yabancı dille eğitim yapan bölümler için aşağıdaki şartlardan en az birini karşılayanlar

yabancı dil hazırlık sınıfından muaf sayılır:

a) Yüksekokul tarafından dönem başında yapılan seviye tespit sınavından başarılı olanlar,

b) Sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yıl geçmemesi şartıyla, Ölçme, Seçme ve Yer-

leştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından

(YDS) en az 60 puan veya ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri

Tablosunda belirtilen sınavların herhangi birinden, en az bu puana karşılık gelen notu almış

olanlar,

c) Daha önce Üniversitede veya başka bir üniversitede yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi

almış ve başarılı olmuş öğrenciler.
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(2) Yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesi gereken öğrencilerden yabancı dille eği-
tim yapan bölümler için aşağıdaki şartlardan en az birini karşılayanlar yabancı dil hazırlık sı-
nıfından muaf sayılır:

a) Yüksekokul tarafından yapılan seviye tespit sınavının her bir bölümünden en az 70
puan alanlar,

b) Üniversitenin İngiliz Dili ve Edebiyatı ve İngilizce Öğretmenliği bölümlerinin hazırlık
sınıfı öğrencilerinden, her bir beceriden en az 20 puan almış olmak kaydıyla, TOEFL-İBT’den
(Test of English as a Foreign Language - internet based test) 80, FCE (Cambridge First Certi-
ficate in English) sınavından A düzeyinde not aldıklarını belgeleyenler,

c) Üniversitenin Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Hazırlık Sınıfı öğrencilerinden, The
Test of Russian as a Foreign Language (TORFL) sınavından 70 puan aldıklarını belgeleyen-
ler,

ç) Üniversitenin Almanca Öğretmenliği Bölümü Hazırlık Sınıfındaki öğrencilerden,
Yüksekokul Yönetim Kurulunun belirlediği sınavlardan, belirlenen puanları alanlar,

d) Daha önce Üniversitede veya başka bir üniversitede yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi
almış ve başarılı olmuş öğrencilerden muafiyetine Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından
karar verilen öğrenciler.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra Üniversitenin hazırlık sınıfından
muaf veya başarılı olan öğrenciler, daha sonraki yıllarda Üniversitenin aynı koşullarda zorunlu
yabancı dil hazırlık eğitimi verilen yeni bir bölümüne/programına yerleştirilmeleri halinde ha-
zırlık sınıfından muaf sayılırlar.

Kayıt ve devam durumu
MADDE 6 – (1) Yabancı Diller Yüksekokulunda isteğe bağlı hazırlık sınıfı okumak

isteyen öğrenciler için her akademik yılbaşında okulun fiziksel şartları ve öğretim kadrosu im-
kânları göz önüne alınarak Yüksekokul Yönetim Kurulunca bir kontenjan belirlenir. İsteğe
bağlı hazırlık sınıfına her bir bölümden hangi sayıda öğrenci alınacağı söz konusu bölümlere
kayıt yaptıran öğrencilerin sayısının toplam kontenjana oranlanmasıyla tespit edilir.

(2) Yabancı dil hazırlık sınıfına isteğe bağlı devam etmek için dilekçe veren öğrencilerin
sayısı o yıl için, Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenen kontenjanların üstünde olduğu tak-
dirde söz konusu bölümdeki yabancı dil hazırlık sınıfına alınacak öğrenciler, öğrencilerin o se-
neki Yükseköğrenime Geçiş Sınavı puanları en yüksekten düşüğe doğru sıralanarak belirlenir.

(3) Kısmen yabancı dille veya yabancı dille eğitim yapan bölümlerin hazırlık progra-
mında öğrenim gören öğrenciler yapılan toplam derslerin %85’ine devam etmek zorundadır.
Sağlık nedeniyle alınan raporlar veya başka mazeretler devamsızlıktan düşülmez. Devamsız
duruma düşen öğrenciler, takip eden yılda hazırlık sınıfını tekrar etmek zorunda olup, fakülte-
lerine veya yüksekokullarına devam edemezler. Hazırlık sınıflarında, devamsızlık sınırını aşan
öğrenciler Yüksekokul Müdürlüğünce ilan edilir ve bu öğrenciler takip eden ders ve sınavlara
giremezler.

(4) İsteğe bağlı hazırlık sınıfını okuyan öğrenciler de derslerin %85’ine devam etmek
zorundadır ve dönem sonu itibarıyla devam koşulunu yerine getirmediklerinde hazırlık sınıfını
tekrar etmezler ve yeni öğretim yılında bölümlerine başlarlar. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık
sınıfına kayıt yaptıran ve yılsonunda başarılı ya da başarısız olan öğrenciler, yeni eğitim-öğre-
tim yılında yerleştirildikleri bölüme/programa devam ederler. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık
sınıfına devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciler, takip eden seviye tespit sınavlarına
giremezler ve hazırlık eğitiminden vazgeçmiş sayılırlar.
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(5) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını
iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Öğretim dili
tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler
Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğ-
renciler, Üniversitede eşdeğer program bulunmaması hâlinde talep etmeleri durumunda ÖSYM
tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye
giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük
olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebi-
lirler.

Sınavlar
MADDE 7 – (1) Hazırlık programında yapılacak sınav türleri, sınav tarihleri, içerikleri,

ağırlık yüzdeleri ve sayıları öğretim yılı başlamadan Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından
belirlenir ve ilan edilir.

Seviye tespit sınavı
MADDE 8 – (1) Seviye tespit sınavı öğretim yılı başında, birinci yarıyıl sonunda ve

yıl sonunda olmak üzere üç kez yapılır. Devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciler
yıl sonu seviye tespit sınavına katılamazlar.

(2) Öğretim yılı başında yapılan seviye tespit sınavı, yeni kayıt yaptıran öğrenciler ve
daha önce başarısız olmuş öğrenciler için ayrı ayrı yapılabilir.

(3) Birinci yarıyıl sonunda yapılan seviye tespit sınavına; Yüksekokul Yönetim Kuru-
lunca eğitim-öğretim yılı başında kurlara göre belirlenip ilan edilen puanı birinci yarıyıl sonu
itibarıyla alan hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler ile ikinci yıllarında hazırlık sınıfına
devam etmeden kendi imkânları ile yabancı dil bilgilerini geliştiren öğrenciler herhangi bir not
şartı aranmaksızın girebilirler.

(4) Yıl sonunda yapılan seviye tespit sınavına; yıl içi not ortalaması en az 50 olan ha-
zırlık sınıfı öğrencileri ve yabancı dilini hazırlık sınıfına devam etmeden kendi imkânı ile ge-
liştirmiş olan öğrenciler katılabilir.

(5) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce hazırlık sınıfından başarısız olmuş öğren-
ciler herhangi bir koşul aranmaksızın sınav kaydı yaptırarak seviye tespit sınavlarına girebilir.

(6) Kısmen yabancı dille ve Türkçe eğitim yapan bölümlerde seviye tespit sınavında
başarılı olmak için birinci aşamada en az 65 puan, ikinci aşamada en az 50 puan almak ve her
iki aşamanın ağırlıklı ortalamasının en az 60 puan olması gerekir. Bu değerlendirmede birinci
aşamanın ağırlığı %60 ve ikinci aşamanın ağırlığı %40 olarak hesaplanır. İkinci aşama sınavının
bölümleri ve bu bölümlerin ağırlıkları Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve
ilan edilir.

(7) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce hazırlık sınıfından başarısız olmuş
Türkçe öğretim yapan bölüm/program öğrencileri seviye tespit sınavlarının birinci aşamasından
en az 60 puan aldıkları takdirde başarılı sayılır ve ikinci aşamaya girmez.

(8) Yabancı dille eğitim yapan bölümlerin seviye tespit sınavının birinci aşaması, dil
bilgisi, kelime bilgisi, okuma becerilerini kapsar. Birinci aşamadan 100 üzerinden en az 70
puan alamayan öğrenci, takip eden beceri sınavlarına giremez. Sınavın ikinci aşaması yazma,
konuşma ve dinleme becerisi sınavlarını kapsar. İkinci aşamadaki her bir beceri sınavından en
az 70 puan alan öğrenciler başarılı olup bölümlerinde okumaya hak kazanır.
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Küçük sınavlar

MADDE 9 – (1) Küçük sınavlar, öğrencilerin derslere devamını artırmak, öğrendikle-

rini kısa aralıklarla ölçmek ve eksiklerini gidermek amacıyla önceden duyurulmaksızın ders

saatlerinde yapılabilir. Dönem içerisinde kaç adet küçük sınav yapılacağı eğitim-öğretim yılı

başında duyurulur.

Mazeret sınavı

MADDE 10 – (1) Seviye tespit sınavları ve küçük sınavlar hariç öğrencilerin gireme-

dikleri ara sınavlarla ilgili mazeretlerinin kabulüne Yüksekokul Yönetim Kurulu karar verir.

Mazeretlerle ilgili başvurular, gerekli belgelerle birlikte, mazeretin bitim tarihini takip eden

yedi gün içinde Yüksekokul Müdürlüğüne yapılır. Bu sürenin geçmesinden sonra yapılan mü-

racaatlar işleme konulmaz.

(2) Mazeret sınavları, önceden duyurulmak kaydıyla, Yüksekokul sınav ve değerlen-

dirme birimi tarafından belirlenen tarihlerde yapılır. Bu sınavlar, mazeret sınavının yapılacağı

tarihe kadar işlenen müfredatı kapsar.

Sınavların yürütülmesi

MADDE 11 – (1) Öğrenciler, sınav programlarında belirtilen tarih, yer ve saatlerde öğ-

renci kimlik belgeleriyle sınavlara girer. Yapılacak olan sınavlarda belirtilen sınav kurallarına

uyulması zorunludur. Bu kurallara uymayan öğrencilerin sınavı geçersiz sayılır ve bu öğrenciler

hakkında gerekli disiplin işlemleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Notlar, Başarı Durumu, İtirazlar ve Hazırlık Programının Süresi

Yıl içi notunun hesaplanması

MADDE 12 – (1) Yıl içi notunun içeriği ve ağırlıkları her öğretim yılı başında Yük-

sekokul Yönetim Kurulunca belirlenerek öğrencilere duyurulur.

Başarılı sayılma

MADDE 13 – (1) Aşağıdaki şartlardan birini yerine getiren öğrenciler hazırlık sınıfında

başarılı olur:

a) Öğretim yılı boyunca yapılan sınavlarda, Yüksekokul Yönetim Kurulunun öğretim

yılı başında belirleyip duyuracağı yıl içi başarı düzeyini sağlayan öğrenciler,

b) Dönem arası ve dönem sonunda yapılan seviye tespit sınavlarına giriş şartlarını ye-

rine getirip bu seviye tespit sınavlarının birinden başarılı olmak için gerekli puanı alan öğren-

ciler.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 14 – (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren yedi gün

içinde Yüksekokul Müdürlüğüne dilekçe vererek sınav sonucuna itiraz edebilirler. Sınav evrakı,

Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenen komisyon tarafından incelenir ve karara bağla-

narak sonuç yedi gün içinde öğrenciye duyurulur. Öğrencilerin, konuşma becerisine yönelik

yapılan sınavlara itiraz hakkı yoktur.

Hazırlık programının süresi

MADDE 15 – (1) Yabancı dil hazırlık programında eğitim-öğretim, yıl esasına göre

düzenlenir. Bir eğitim-öğretim yılı iki yarıyıldan oluşur.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 15/6/2012 tarihli ve

28324 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erciyes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-
Öğretim Yönetmeliği ve 14/4/2004 tarihli ve 25433 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erciyes
Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 17 – (1) 24/11/2005 tarihli ve 26003 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erciyes

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Yö-
netmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
KURUL KARARLARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6477 Karar Tarihi: 08/10/2015

Kurul Başkanlığının 07.10.2015 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 07.10.2015
tarih ve 24049440-010.03[4/8]-E.23951 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 93 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uya-
rınca, terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarara
uğrayan gerçek ve tüzel kişilere bankalarca kullandırılan krediler ve diğer alacaklardan, Ban-
kalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak
Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında;

1- Birinci Grup ile İkinci Grup Krediler ve Diğer Alacaklar arasında izlenenlerin söz-
leşmelerinde öngörülen ilk ödeme planının uzatılmasına yönelik olarak değişiklik yapılması
halinde, Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde öngö-
rülen ilave genel karşılıklarının ayrılmasının ve

2- Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci Grup Krediler ve Diğer Alacaklar arasında izlenen-
lerden yeniden yapılandırılanların tekrar yeniden yapılandırılması halinde Yönetmeliğin 11 inci
maddesinin (5) numaralı fıkrasında yer alan kredilerin yeniden yapılandırılmasında aranan her
yıl kalan anapara borcunun yüzde yirmisinin (% 20) tahsil edilmiş olması şartının aranma-
sının

zarara neden olan terör olayının gerçekleştiği tarihten itibaren 6 ay süre içerisinde banka
tarafından işlem tesis edilmesi kaydıyla bankaların ihtiyarına bırakılmasına ve bu kararın uy-
gulanmasında, terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nede-
niyle zarara uğrayan kişilerin ve zararların bankalarca belirlenmesinde 5233 sayılı Terör ve
Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda belirtilen zarar tespit
komisyonlarına yapılan başvuru belgelerinin ve bankaların kendi tespitlerinin esas alınmasına
ve Kanunun 87 nci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca işbu Kararın Resmî Gazete’de ya-
yımlanmasına karar verilmiştir.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6478 Karar Tarihi: 08/10/2015

Kurul Başkanlığının 07.10.2015 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 07.10.2015

tarih ve 24049440-010.03[4/8]-E.23951 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 93 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uya-

rınca, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak

Yardımlara Dair Kanunun 1 inci maddesinde tanımlanan afetler nedeniyle zarara uğrayan ger-

çek ve tüzel kişilere bankalarca kullandırılan krediler ve diğer alacaklardan, Bankalarca Kre-

dilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında;

1- Birinci Grup ile İkinci Grup Krediler ve Diğer Alacaklar arasında izlenenlerin söz-

leşmelerinde öngörülen ilk ödeme planının uzatılmasına yönelik olarak değişiklik yapılması

halinde, Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde öngö-

rülen ilave genel karşılıklarının ayrılmasının ve

2- Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci Grup Krediler ve Diğer Alacaklar arasında izlenen-

lerden yeniden yapılandırılanların tekrar yeniden yapılandırılması halinde Yönetmeliğin

11 inci maddesinin (5) numaralı fıkrasında yer alan kredilerin yeniden yapılandırılmasında

aranan her yıl kalan anapara borcunun yüzde yirmisinin (% 20) tahsil edilmiş olması şartının

aranmasının

zarara neden olan afet olayının gerçekleştiği tarihten itibaren 6 ay süre içerisinde banka

tarafından işlem tesis edilmesi kaydıyla bankaların ihtiyarına bırakılmasına ve Kanunun 87 nci

maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca işbu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına karar ve-

rilmiştir. 

—— • ——
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6484 Karar Tarihi: 08/10/2015

Kurul Başkanlığının 07.10.2015 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 07.10.2015

tarih ve 12509071-114-E.23971 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

– Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul

Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında

Kanunun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası, 18 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası ve

19 uncu maddesi çerçevesinde elektronik para ihraç etmek üzere elektronik para kuruluşu ola-

rak faaliyette bulunma izni verilmesine,

– Anılan Kanunun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu Kararın

Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.
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YARGI BÖLÜMÜ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

14 Ekim 2015 

ÇARŞAMBA 
Sayı : 29502 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/705 

Karar No : 2014/113 

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak 

suçundan Kemal ve Saniye oğlu, 23/02/1987 Sarıyer doğumlu, İstanbul, Sarıyer, Çayırbaşı Mh.si 

nüfusuna kayıtlı sanık MEHMET ÇAMLIBEL hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 

23/03/2011 tarih ve 2011/5257 C.Sav. Esas nolu iddianamesiyle Mahkememize açılan kamu 

davasının yapılan açık duruşması sonunda: 

G.D: Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak 

suçunu işlediği sabit görülmekle eylemine uyan TCK.191/1, 62, 50/1-a, 52/4 ve 51/1 maddeleri 

gereğince 6.000.TL. ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA ve her ay bir taksiti 

ödenmek üzere 20 eşit taksitle sanıktan tahsiline dair hükmü sanığın bütün aramalara rağmen 

bulunamadığından karar tebliğ edilememiştir. 

Bu itibarla gıyabi hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri 

gereğince ilanen tebliğine, ilan tarihinden 15 gün sonra tebliğ yapılmış ve kesinleşmiş sayılmasına 

karar verildi. 8509 

————— 
Esas No : 2014/299 

Karar No : 2014/314 

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, 

Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Deniz ve Fatma oğlu, 18/05/1994 Karabük doğumlu, 

Karabük, Eflani, Çelebiler nüfusuna kayıtlı sanık YAŞAR YURDAKUL hakkında İstanbul 

Cumhuriyet Başsavcılığının 29/01/2014 tarih ve 2014/6051 C.Sav. Esas nolu iddianamesiyle 

Mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık duruşması sonunda; 

G.D: Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak suçunu işlediği sabit 

görülmekle eylemine uyan TCK. 191/1, 62 maddeleri gereğince 10 Ay Hapis Cezası ile 

Cezalandırılmasına ve 5320 sayılı CMK.nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanuna 

6545 Sayılı Yasanın 85.maddesi ile eklenen geçici 7/2 maddesi yollaması ile TCK.nun 6545 sayılı 

Yasa ile değişik 19/2 fıkrası gereğince sanık hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ 

GERİ BIRAKILMASINA ve 1 Yıl Süre İle Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanmasına dair 

hükmü sanığın bütün aramalara rağmen bulunamadığından karar tebliğ edilememiştir. 

Bu itibarla gıyabi hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri 

gereğince ilanen tebliğine, ilan tarihinden 15 gün sonra tebliğ yapılmış ve kesinleşmiş sayılmasına 

karar verildi. 8510 
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Konya 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2012/4 
KARAR NO : 2015/124 
DAVACI : K.H 
KATILAN : ALĠ RIZA BAYKUġ, Necdet ve Emine oğlu 22/01/1982 D.lu 

Konya Karatay Nakipoğlu Mah. Nüf kayıtlı halen Demirlibahçe 
Mah. 129 Sk. No. 129 iç kapı no. 12 MAMAK/ANKARA 

VEKĠLĠ : Av. Okan Kurucu, PınarbaĢı Mah. Atatürk Bulvarı M.Kamaç Ap. 
No. 50/7 Konyaaltı/Antalya 

SANIK : BAYRAM KARA, Ġsa ve Döndü oğlu, 01/01/1986 D.lu Adana 
Ceyhan Bota Mah. Nüf. kayıtlı halen Topselvi Kubilay Sokak No: 8 
KARTAL/ĠSTANBUL 

SUÇ : Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan EĢya Hakkında 
Hırsızlık iftira 

SUÇ TARĠHĠ : 16-17-18/12/2011 günü saat 21.30-09.30 saatleri arası 
KARAR TARĠHĠ : 17/02/2015 
Sanığın Sübut bulan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 142/1-b, 61, 53/1 maddeleri 

gereğince 2 yıl ve 5237 sayılı TCK 268 M. Delaletiyle TCK.nun 267/1,61,53/1 maddeleri gereğince 
1 yıl olmak üzere toplam 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına dair gıyabi hüküm, bütün 
aramalara rağmen bulunup kendisine tebliğ imkanı sağlamadığından Resmi Gazete‘de ilanen 
tebliğine karar verilmiĢ olmakla 7201 S. Kanunun 28 ve 29. maddeleri gereğince Resmi Gazete‘nin 
ilk çıkacak nüshasında karar özetinin ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde tebligatın 
yapılmıĢ halde hükmün kesinleĢeceği ve bu tarihten itibaren 7 gün içerisinde taraflarca yasa 
yoluna baĢvurulabileceğine, aksi halde hükmün kesinleĢeceği ilanen tebliğ olunur. 8514 

—— • —— 
Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2010/137 
KARAR NO : 2013/573 

ARA KARAR 
DAVACI : K.H. 
SANIK : ESMIRA ALIYEVA, Ezizali ve Fatma kızı, 08/06/1984 ĠMĠġLĠ 

doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. AZERBAYCAN/ĠMĠġLĠ 
adresinde oturur. 

SUÇ : Resmi Belgeyi Bozma, Yok Etme veya Gizleme 
SUÇ TARĠHĠ : 01 /04/2010 
SUÇ YERĠ : IĞDIR/ARALIK 
KARAR TARĠHĠ : 01/11/2013 
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında Resmi Belgeyi Bozma, 

Yok Etme veya Gizleme suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla Aralık Asliye Ceza Mahkemesi'nin 
01/11/2013 tarih ve 2010/137 esas ve 2013/573 karar sayılı dosyanın yargılaması sonucunda sanık 
hakkında neticeten HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERĠ BIRAKILMASINA kararı verilmiĢ 
olup, sanık Esmira ALIYEVA bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 sayılı Yasanın 28 ve 
devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan olunur. 8518 

————— 
ESAS NO : 2012/881 
KARAR NO : 2012/913 

ARA KARAR 
DAVACI : K.H. 
SANIK : NIYAMADDIN EYUBSOY, Tağı ve Cemile oğlu, 01/07/1983 

ġERUR doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı, adresinde oturur. 
SUÇ : 5683 sayılı Kanuna Aykırılık 
SUÇ TARĠHĠ : 06/03/2012 
SUÇ YERĠ : IĞDIR/ARALIK 
KARAR TARĠHĠ : 18/09/2012  
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 sayılı 

Kanuna Aykırılık suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla Aralık (Kapatılan) Sulh Ceza 
Mahkemesi'nin 18/09/2012 tarih ve 2012/205 esas ve 2012/266 karar sayılı dosyanın yargılaması 
sonucunda sanık hakkında neticeten 2,000 TL Ġdari Para Cezası ile Cezalandırılmasına karar 
verilmiĢ olup, sanık Niyamaddin EYUBSOY bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 sayılı Yasanın 
28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan olunur. 8519 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAġINMAZ SATIġI YAPILACAKTIR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aĢağıda özellikleri belirtilen taĢınmazın satıĢı iĢinin ihalesi 

yapılacaktır. 

1 - Encümen Kayıt No : 2245 

2 - TaĢınmaza Dair Bilgiler : 

a) Ġli : Ġstanbul 

b) Ġlçesi : Sarıyer 

c) Cinsi : Arsa 

d) Pafta No : --- 

e) Ada No : 1613 

f) Parsel No : 7 

g) Yüzölçümü : 880,60 m2 

h) Satılacak Hisse Oranı : Tamamı 

i) Halihazır : ĠĢgalli 

j) Ġmar Durumu : Konut Alanı 

k) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Var 

ı) Adres (Cadde-Sokak-No) : Tarabya Mah. Önceler (Feza) Sokak 

3 - Muhammen Bedeli : 2.641.800.-TL 

4 - Geçici Teminatı : 79.254.-TL 

5 - Ġhale Tarihi ve Saati : 21 Ekim 2015 - 13:00 

6 - Ġhalenin Yapılacağı Yer : Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Encümen Salonu 

Saraçhane/Ġstanbul 

7 - Ġhale Usulü : Fonlar Ġhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık 

Teklif Usulü 

8 - Ġhale Ģartnamesi : Mesken Müdürlüğü'nden satın alınabilir ya da aynı yerde 

ücretsiz görülebilir. FuatpaĢa Cad. No: 26 Mercan/ 

ĠSTANBUL Tel: 0212 455 33 30   Fax: 0212 449 51 07 

9 - ġartname Bedeli : 600.-TL 

10 - Ġhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 

a) Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (Ġstanbul'da ikamet kaydı olanlar için T.C. 

Kimlik Numaralarını ihtiva eden "Nüfus Cüzdanı", "Sürücü Belgesi" veya "Pasaport" ibrazı 

halinde söz konusu belgeler idare tarafından tanzim edilir.) 

b) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilebilmesine iliĢkin Ģartları taĢımak 

ve Türkiye'de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı), 

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi 

c-a) Tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 

belge,(Türkiye'de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢiliğin belgelerinin, bu tüzel kiĢiliğin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı'nca onaylanmıĢ 

olması gerekir.) 

c-b) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan tüzel kiĢilerin her birinin (c-a)'daki 

esaslara göre temin edecekleri belge, 
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d) Ġmza sirkülerini vermesi, 

d-a) Tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye'de Ģubesi bulunmayan yabancı 

tüzel kiĢiliğin sirkülerinin bu tüzel kiĢiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya 

Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı'nca onaylanmıĢ olması gerekir.) 

d-b) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan tüzel kiĢilerin her birinin (d-a) 

fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge, 

e) istekliler adına vekâleten iĢtirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekâletnameleri (Türkiye'de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢilerin vekâletnamelerinin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı'nca onaylanmıĢ 

olması gereklidir.) 

f) 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu'na uygun olarak düzenlenmiĢ Geçici Teminat 

g) Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢim beyannamesi vermesi. 

11 - Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kiĢiler, kimlik paylaĢım sistemi 

kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü'ne (Ġstanbul BüyükĢehir 

Belediye BaĢkanlığı KemalpaĢa Mah. ġehzadebaĢı Cad. No: 25   34134 Fatih/ĠSTANBUL) 

baĢvurmaları gerekmektedir. 

12 - Ġhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale Ģartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini de Ģartnamede belirtilen Ģartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

Ġlan olunur. 9110/1-1 

—— • —— 

1 ADET TARAMALI ELEKTRON MĠKROSKOBU SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. UĢak Üniversitesi Rektörlüğü BAP Koordinasyon Birimi ihtiyacı 1 Adet 

Taramalı Elektron Mikroskobu, Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca 

hazırlanan teknik Ģartnamesine uygun olarak ve ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlar 

dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.  

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiĢtir. Ancak 

ihaleye teklif verecek olan firmaların, Ģartname bedelini (100.-TL) Ofis veznesine veya Ġhale Ek 

ġartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZCA 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik ve ticari Ģartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 27/10/2015 günü, en geç saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif edilen ürünlerin marka, model ve menĢei teklif mektuplarına belirtilecektir. 

5 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir.  9098/1-1 
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OSMANELĠ TM 154 KV AKIM VE GERĠLĠM TRAFOLARININ MONTAJLI OLARAK 

TEMĠNĠ ĠġĠ AÇIK ĠHALE USULÜ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2015/133908 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge Müdürlüğü HaydarpaĢa/ 

ĠSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 216 337 82 14 

c) Elektronik Posta Adresi : 0 216 337 82 14 

2 - Ġhale Konusu Malın  

     Adı ve Miktarı : Osmaneli TM 154 kV akım ve gerilim trafolarının 

montajlı olarak temini iĢi 

3 - Ġhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge 

Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu BaĢkanlığı‘nda 03.11.2015 tarih saat: 14.00‘te 

yapılacaktır. 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat 

HaydarpaĢa ĠSTANBUL‘a 03.11.2015 tarih ve saat: 14.00‘e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması 

Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge Mali ĠĢler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 100,00 TL bedelle 

temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3‘ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 8901/1-1 

————— 
SĠNYALĠZASYON SĠSTEMLERĠNDE TLE (TREN KONUMU BELĠRLEME) 

SĠSTEMLERĠNĠN YENĠLENMESĠ ĠÇĠN 3 KALEM MALZEME (MONTAJI DAHĠL) 

TEMĠNĠ ĠġĠ AÇIK ĠHALE USULÜ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Ġhale Kayıt No : 2015/133914 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge Müdürlüğü HaydarpaĢa/ 

ĠSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 216 337 82 14 

c) Elektronik Posta Adresi : 0 216 337 82 14 

2 - Ġhale Konusu Malın  

     Adı ve Miktarı : 1. Bölge Müdürlüğü mıntıkası sinyalizasyon sistemlerinde 

TLE (Tren Konumu Belirleme) sistemlerinin yenilenmesi 

için 3 kalem malzeme (montajı dahil) temini iĢi 

3 - Ġhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge Müdürlüğü 

Mal ve Hizmet Alım Komisyonu BaĢkanlığı‘nda 03.11.2015 tarih saat: 14.30‘da yapılacaktır. 



Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2015 – Sayı : 29502 

 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat HaydarpaĢa 

ĠSTANBUL‘a 03.11.2015 tarih ve saat: 14.30‘a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge Mali ĠĢler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 100,00 TL bedelle 

temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3‘ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 8902/1-1 

—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 

KANUNU UYARINCA TASFĠYELĠK HALE GELEN EġYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Malatya 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - SatıĢa esas bedeli en az 27,43 TL ile en çok 471.728,60 TL arasında değiĢen; 

20.10.2015 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 2,74 TL, en çok 

47.173,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satıĢa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı Ģartname eki listede gösterilen, Fotokopi Makinası, El Kamerası, Mutfak 

Tüpü, cep telefonu, kulaklık, Ģarj aleti, batarya, Hortum, Pompa, Santifiruj, Hafıza Kartı, Cep 

Telefon Ekranı vb. 58 grup eĢya, açık artırma suretiyle, Battalgazi Belediyesi Meclis Salonu 

Ġstiklal Mahallesi Koçyiğit Sokak No: 29 Vilayet Arkası Battalgazi/MALATYA adresinde 

21.10.2015 tarihi saat 09.30'da satıĢa sunulacaktır. SatıĢa sunulan eĢya ve sözkonusu ihale 

hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile 

(0) (422)326 25 20 numaralı telefondan ulaĢılabilir. 

2 - Katılımcıların kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kiĢilerin T.C. kimlik 

numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kiĢilerin vergi kimlik numarası ve iĢyeri merkezi beyanı, 

güvencenin yatırıldığına iliĢkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter 

onaylı örneği, Tüzel kiĢiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı 

örneğinin veya vekaletname kartının satıĢ günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle EĢya SatıĢ ġartnamesi ve Ekleri 10 TL (KDV dahil) bedel 

karĢılığı Malatya Tasfiye ĠĢletme Müdürlüğü ile Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

Ġlan olunur. 9063/1-1 

—— • —— 
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 

KANUNU UYARINCA TASFĠYELĠK HALE GELEN ARAÇ/EġYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - SatıĢa esas bedeli en az 15,64.- TL ile en çok 479.896,56.- TL arasında değiĢen; 

19/10/2015 günü saat 16.00‘a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 2,00- TL en çok 

47.990.- TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satıĢa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı Ģartname eki listede gösterilen (Florasan, Kurbağacık, Rulman, Akvaryum 

lambası, GüneĢ Gözlüğü, Soğuk rulo Sac, Abajur, Ampül, Süt tozu, Oyuncak, Makaron, Kol 
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Saati, Cep Telefonu, Cep Telefonu Bataryası, Havalı matkap, V kayıĢı, Güç kaynağı, LCD panel, 

YapıĢtırıcı, Kırpıntı KumaĢ, Kalıp Ayırıcı, Fotokopi makinası, Boru bağlantı parçaları, FlanĢ, 

Metal raf, Metal Kasa, Döner koltuk, Masa, Etajer, Cam, Mini Buzdolabı, ġönil, Ponpon, 

Direksiyon mafsalları ve parçaları, Gaz valfı, AhĢap kapak, DiĢli ve Redüktör yağı, Süspansiyon, 

ġaft, Somun, Vernik, Ön yapıĢtırıcı, MenteĢe, Hammadde, Havlu, Cıvata, Kimyevi madde, 

Polyester kumaĢ perde, Düğme pil, Yapı malzemesi, Demir kaldırma parçası, Bağlantı 

Elemanları, Burç takozu, Havalı Cam, Tahta Palet, Elektronik Sigara ve Aparatları vb.) 65 grup 

eĢya açık artırma suretiyle, Bursa Tasfiye ĠĢletme Müdürlüğü Ġhale Salonu - Fethiye Mahallesi 

Ata Bulvarı No: 105 Nilüfer/BURSA adresindeki ihale salonunda 20/10/2015 günü saat 10.00‘da 

satıĢa sunulacaktır. SatıĢa sunulan eĢya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 

www.gbt.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (224) (243 43 30) numaralı telefondan ulaĢılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kiĢilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kiĢilerin vergi kimlik numarası ve iĢyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına iliĢkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

Tüzel kiĢiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

Vekâletname kartının satıĢ günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

geçerlidir. Açık artırma yöntemi ile eĢya satıĢ Ģartnamesi ve ekleri 10,00 TL (KDV dâhil) bedel 

karĢılığı Bursa Tasfiye ĠĢletme Müdürlüğü ile Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

Ġlan olunur. 9065/1-1 

—— • —— 
800.000 KG ZĠNC FREE SAE 40 DĠZEL MOTOR YAĞI SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2015/136075 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü GAR/ 

ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/4469-4199- Faks: 311 53 05 

c) Web Adresi : www. malzeme.tcdd.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı : 800.000 kg Zinc Free SAE 40 dizel motor yağı. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

4 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım Ġhale 

Komisyonu BaĢkanlığına 11/11/2015 ÇarĢamba günü saat 10.00'a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ 

olması Ģarttır. 

5 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi BaĢkanlığı Genel 

SipariĢ ġube Müdürlüğünde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup Ankara'da TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV 

Dahil 100.-TL bedelle temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir. 

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 9093/1-1 
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ĠLĠMĠZ BEKDĠK MAHALLESĠ, TAPUNUN 20 K 3 PAFTA, 3115 ADA, 2 PARSELDE 

BULUNAN 7000 M² ARSA (AKARYAKIT - LPG SATIġ VE BAKIM ĠSTASYONU 

RUHSATLI) SATILACAKTIR 

Nevşehir Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti NevĢehir Belediyesine ait Ġlimiz ĠbrahimpaĢa Mahallesi 1. Mıntıka tapunun 

20 K 3 pafta, 3115 ada, 2 parselde bulunan 7000 m² arsa, Belediyemiz Ġmar Planında Akaryakıt 

SatıĢ ve Bakım istasyonu olarak gözüken taĢınmaz, 2886 Sayılı Devlet Ġhale kanununun 35/a 

Maddesi uyarınca kapalı teklif usulü Ġhaleye çıkarılmıĢtır. 

2 - Ġhale 28 Ekim 2015 ÇarĢamba günü Saat: 14:00‘da NevĢehir Belediye Meclis toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3 - Ġhaleye katılacak isteklilerden aĢağıda sıralanan Ģartları taĢıması ve istenen belgeleri 

ibraz etmesi Ģarttır. 

A. Kanuni ikametgah sahibi olmak. 

B. Türkiye‘de tebligat için adres göstermesi. 

C. Geçici teminatı yatırması ve Ģartnamede istenen diğer belgeleri eksiksiz vermesi. 

D. Ġmza sirküleri vermesi 

a) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, 

b) Tüzel kiĢi olması halinde, tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri ile ilgili evraklar, 

c) Ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her 

birinin (a) ve (b) bentlerdeki esaslara göre temin edecekleri belgeler. 

E. Ġstekli adına vekaleten ihaleye iĢtirak ediyorsa; istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi. 

F. Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde, noter onaylı ortak giriĢim SözleĢmesi vermesi. 

G. Teklif mektubunu Ģartname ekindeki örneğe uygun olarak hazırlanıp vermesi. 

4 - Ġhaleyle ilgili geniĢ bilgi ve Ģartname, mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Mali 

Hizmetler Müdürlüğünden 200,00 TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Muhammen bedel ve teminatlar; 

- Tahmini bedeli: 4.900.000,00 TL‘dir. 

a) Tahmini bedel üzerinden % 3 oranında geçici teminat alınacaktır. 

6 - Teklifler ihale günü Saat: 13:55‘e kadar sıra numaralı alındılar karĢılığında Ġhale 

Komisyonu BaĢkanlığına verilecektir. 

7 - Ġhaleyi alan, ihale bedelini ve Ġhale bedeli üzerinden % 18 KDV‘yi aĢağıda belirlenen 

günde 6 eĢit taksitte ödeyecek olup; 

1 inci taksit: Ġhale onayını takip eden 30 gün içerisinde, 2 inci taksit: ihale onayını takip 

eden 60 gün içerisinde, 3 üncü taksit: ihale onayını takip eden 90 gün içerisinde, 4 üncü taksit: 

ihale onayını takip eden 120 gün içerisinde, 5 inci taksit: ihale onayını takip eden 150 gün 

içerisinde, 6 ıncı taksit: ihale onayını takip eden 180 gün içerisinde ödeyecektir. 

8 - Ġhale bedeli üzerinden Damga Vergisi, 1. taksitle birlikte ödeyecektir. 

9 - Ġhaleye iliĢkin, sözleĢme, vergi, resim, tapu giderleri ve harçlar ihaleyi alan tarafından 

ödenecektir. 

10 - Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde yetkilidir. 

 9029/1-1 
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GAZALTI KAYNAK MAKĠNASI SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı: Gazaltı kaynak makinası alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

Ġhale kayıt numarası : 2015/133421 

Dosya no  : 1521538 

1 - Ġdarenin: 

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak 

No: 2   67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası  : Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  :  

2 - Ġhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Gazaltı kaynak makinası (1 kalem-4 adet) 

b) Teslim yeri  : TTK Genel Müdürlüğü Makine ve Ġkmal Dairesi 

BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm ĠĢleri ġube Müdürlüğü 

Tesellüm ġefliği ambarı. 

c) Teslim tarihi  : ĠĢe baĢlanmasına müteakip 60 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No:2  ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 22.10.2015 PerĢembe günü saat: 15:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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d) Ġdari ġartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dıĢı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, Ġhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna iliĢkin yazılı taahhütname, 

e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak 

giriĢim beyannamesi, 

ı) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler; 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı Mithat paĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve Ģartnameler 20.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 22.10.2015 PerĢembe günü saat 15.00‘a kadar Türkiye TaĢkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir.  

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3‘den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır; 

13.1.1 - Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

Ġlan olunur. 9070/1-1 
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TUZLA KULESĠ PROJESĠ ALANININ KULLANIM ĠZNĠ DEVRĠ ĠLE ĠNġA EDĠLMESĠ VE 

ĠġLETĠLMESĠ ĠġĠ ĠHALE ĠLANININ DÜZELTME ĠLANI 

Tuzla Belediye Başkanlığından: 

1 - ĠHALE KONUSU: Ġstanbul ili, Tuzla Ġlçesi, Cami Mahallesinde, mülkiyeti 

belediyemize ait 7906 parsel sayılı ve 2132,56 m² yüzölçümlü taĢınmaza; 5393 Sayılı Belediye 

Kanununun 18. Maddesinin (e) ve (j) fıkraları gereğince, 30 (Otuz) yıl süreli iĢletme hakkı tesisi 

sureti ile yükleniciden iĢletme bedeli alınması karĢılığında yap-iĢlet-devret modeli ile 2886 sayılı 

Devlet Ġhale Kanununun 51/g maddesine göre pazarlık usulü arttırma sureti ile Tuzla Kulesi 

yapım iĢi ihalesidir. 

2 - ĠHALENĠN NEREDE, HANGĠ TARĠH VE SAATTE YAPILACAĞI: Ġhale 

22.10.2015 PerĢembe günü, saat 14:00‘da, ―Evliya Çelebi Mahallesi Hatboyu Caddesi No: 17 

TUZLA / ĠSTANBUL‖ adresindeki Tuzla Belediye Binasındaki Encümen Salonunda 

yapılacaktır.  

3 - ġARTNAMENĠN ALINACAĞI YER: Ġhale Ģartnamesi aynı adresteki Tuzla 

Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünden 10.000- (Onbin) TL. bedel ödenerek 

alınabilecektir.  

4 - PROJE VE ALTYAPI ĠġLERĠ: Ġhale konusu iĢ ile ilgili olarak ihale Ģartnamesinde 

belirtilen hükümler doğrultusunda proje ve altyapı iĢleri tamamlanacaktır. Her türlü Proje 

Maliyeti (Mimari+Statik+Elektrik+Makine) ile tüm detay ruhsat ve uygulamaya dair projelerin 

maliyeti yükleniciye ait olacaktır.  

5 - TAHMĠNĠ BEDEL: Muhammen bedel, ihale konusu Tuzla Kulesinin ilk yıl için 

iĢletme bedeli olan 75.000,00- (YetmiĢbeĢbin) TL + KDV‘dir. Ancak teklifler, aĢağıda belirtilen 

30 (otuz) yıllık toplam iĢletme bedeli olan 3.555.000,00 – (ÜçmilyonbeĢyüzellibeĢbin) TL + KDV 

üzerinden artırılarak verilecektir.  

6 - GEÇĠCĠ TEMĠNAT: ġartnamede belirtilen muhammen bedelin %30‘u olan 22.500,00- 

(YirmiikibinbeĢyüz-TürkLirası) TL.‘dir.  

7 - ĠHALEYE GĠREBĠLME ġARTLARI: Ġhaleye katılacak gerçek ve tüzel kiĢi veya 

kiĢilerin aĢağıdaki belgeleri vermesi ve teminatı yatırması gerekir. 

A. YerleĢim belgesi, (Tüzel kiĢiler için tüzel kiĢiye tebligat yapılmasına yarar yasal 

tebligat adresinin verilmesi yeterlidir.) 

B. Türkiye'de tebligat için Adres Beyanı (Ġhale ile ilgili tüm tebligatlar bu adrese 

yapılacaktır.) 

C. Ġhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve/veya Sanayi Odası'ndan veya Esnaf ve 

Sanatkârlar Odası'ndan alınacak belge, 

D. Ġhalenin ilan edildiği yıla ait noter tasdikli imza sirküleri, 

E. Ġsteklinin Ģirket olması halinde Ģirket ana sözleĢmesi ile Ģirket ortaklarını ve bunların 

hisse oranlarını ve görevlerini belirten belge,  

F. Ġstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte 

bulunacak kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekâletnameleri ve noter tasdikli 

imza sirküleri, 
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G. Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde, bu Ģartnameye ekli örneğe göre hazırlanmıĢ 

noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmıĢ ortaklık sözleĢmesi, 

H. ġartnamenin 21.1 maddesinde tanımlanan ilk yıl iĢletme bedeline tekabül eden 

Muhammen bedelin bu Ģartnamenin 12.maddesinde yazılı % 30 geçici teminat,  

Ġ. Teklif sahibinin son beĢ yıla ait vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden ihalenin 

yapılacağı yılda alınmıĢ belge, 

J. Ġhale konusu alanın yerinde görüldüğünü belirtir Ġdareden temin edilecek "Yer Görme 

Belgesi", 

K. ġartnameye ekli örneğe uygun olarak hazırlayacağı teklif mektubu, 

L. ġartnamenin 8. maddesinde belirtilen iĢ deneyimi ve yeterliliğe sahip olduğuna dair 

belge. 

M. ġartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģirket kurma taahhütnamesi. 

N. Ġhale konusu iĢ kapsamında iĢin devamı süresince aĢağıda belirtilen personeli istihdam 

edeceğine dair taahhütname 

8 - YETERLĠLĠK KRĠTERLERĠ:  

A. Ġsteklilerin tek baĢlarına göreve talip olmaları durumunda ihale tarihinden itibaren Son 

on yıl içinde; Çevre ve ġehircilik 2015 yılı birim fiyatları ile en az 10.000.000- (Onmilyon) 

TL.'lik bina inĢaatlarını yapmıĢ veya devam eden bir iĢin %70'inin gerçekleĢtirilmiĢ olması 

koĢuluyla yukarıda belirtilen meblağları sağladığına iliĢkin belge ibraz etmeleri, 

 B. Ġsteklilerce, göreve ortak giriĢim oluĢturarak talip olunması durumunda Pilot Ortağın 

tek baĢına veya ortak giriĢimi oluĢturan firmaların (pilot ortakla birlikte) ihale tarihinden itibaren 

Son on yıl içinde; Çevre ve ġehircilik 2015 yılı birim fiyatları en az 8.000.000-(Sekizmilyon) 

TL.'lik bina inĢaatlarını yapmıĢ veya devam eden bir iĢin %70'inin gerçekleĢtirilmiĢ olması 

koĢuluyla yukarıda belirtilen meblağları sağladığına iliĢkin belge ibraz etmeleri, 

C. Ġsteklinin 2014 yılına ait yılsonu bilançosunun veya bilançonun gerekli görülen 

bölümlerinin, yoksa bunlara eĢdeğer belgelerinin istenilmesi zorunludur. 

Bu belgelerde; 

a - Belli sürelerde nakit akıĢını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye veya kısa dönem (Bir 

yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranının (Dönen varlıklar/kısa 

vadeli borçlar) en az 0.50 olması )hesaplama yapılırken yıllara yaygın inĢaat maliyetleri, dönen 

varlıklardan ve hak ediĢ gelirleri kısa vadeli borçlardan düĢülecektir), 

b - Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluĢtuğunu gösteren öz kaynak oranının 

(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0.10 olması (hesaplama yapılırken yıllara yaygın inĢaat 

maliyetleri toplam aktiflerden düĢülecektir), 

c - Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0.75'ten küçük olması, yeterlilik 

kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. 

D. Ġhalede yeterlik alabilmek için 4. Maddedeki fonksiyonları içeren öneri avan projesi, 

bu projenin 9. Maddede belirtilen değerlendirme kriterlerine göre değerlendirmelerinin ve 

hesaplamalarının bulunduğu raporlar ile yukarıda belirtilen belgelerin asıllarının veya noter 

tasdikli suretlerinin eksiksiz olarak ve kapalı zarf içerisinde Tuzla Belediye BaĢkanlığına hitaben 

yazılacak dilekçeye ekli olarak 15/10/2015 (NOT: BU TARĠH, ĠHALE GÜNÜNDEN EN AZ 5 
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GÜN ÖNCE OLMALIDIR) günü mesai saati sonuna kadar Tuzla Belediye BaĢkanlığı Emlak ve 

Ġstimlak Müdürlüğü, Evliya Çelebi Mahallesi Hatboyu Caddesi No: 17 TUZLA / ĠSTANBUL 

adresine teslim edilmesi gerekir. 

9 - UYGULANACAK ĠHALE USULÜ: Ġhalede, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunun 51/g 

Maddesi uyarınca 50nci maddesinde düzenlenmiĢ bulunan pazarlık usulü uygulanacaktır; 

10 - TEKLĠFLERĠN HAZIRLANMASI:  

Teklifler yazılı olarak Ģartnamede belirtilen usülle yapılır.  

11 - TEKLĠFLERĠN VERĠLMESĠ:  

Teklifler ilânda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karĢılığında komisyon 

baĢkanlığına teslim edilir. Komisyon baĢkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri 

alınamaz. 

12 - ARTIRIM TEKLĠFLERĠ: Teklifler, aĢağıda belirtilen 30(otuz) yıllık toplam iĢletme 

bedeli olan 3,555,000.00 – (ÜçmilyonbeĢyüzellibeĢbin) TL + KDV üzerinden artırılarak 

verilecektir. Teklifler rakam ve yazı ile verilecektir. Bunun dıĢındaki teklifler değerlendirmeye 

alınmayacaktır.  

13 - ĠDARENĠN YETKĠSĠ: Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  

14 - ĠġLETME BEDELĠNE ĠLĠġKĠN ESASLAR: 

 

Dönem/Yıllar Yıllık ĠĢletme Bedeli 

Toplam 

Süre 

(Yıl) Toplam ĠĢletme Bedeli 

Yıllık Hesap 

Değerleri 

1. ve 3. yıllar 

arası 
75,000.00 TL+KDV 3 225,000.00 TL+KDV 0.021097047 

4. yıl ila 10.yıl 

arası (10. Yıl 

dahil) 

90,000.00 TL+KDV 7 630,000.00 TL+KDV 0.025316456 

10.yıl-30. Yıl 

arası (30. Yıl 

dahil) 

135,000.00 TL+KDV 20 2,700,000.00 TL+KDV 0.037974684 

  
TOPLAM 30 YIL 3,555,000.00 TL+KDV 

  

 

Ġstekliler, söz konusu tablodaki toplam asgari bedel üzerinden artırım yapacaklardır. 

Artırım oranı, tüm yıllar için aynı oranda hesaplanacaktır. Her dönem için dönem baĢı iĢletme 

bedeli (dönemin ilk yılı), verilen teklifte belirtilen 30 yıllık toplam iĢletme bedeli üzerinden, 

yukarıdaki tabloda belirtilen ‗Yıllık Hesap Değerleri‘ ile çarpılarak hesaplanacaktır. Herdönem 

içerisinde her yıl için iĢletme bedeli 'Türkiye Ġstatistik Kurumu' tarafından açıklanan 'ÜFE' 

Endeksinin "Bir önceki yılın aynı ayına göre artıĢ oranı" esas alınarak kontrol edilecek ve artıĢ 

―ÜFE‖ artıĢından düĢük ise ―ÜFE‖ endeksine göre yükseltilecektir. 

Ayrıca kullanma izni konusu Tuzla Kulesi Proje alanı üzerinde inĢa edilen tesislerin 

tamamının iĢletilmesinden elde edilen toplam yıllık cirodan %1 (yüzdebir) oranında pay yüklenici 

tarafından Belediye‘ye verilecektir. 9077/1-1 



Sayfa : 28 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2015 – Sayı : 29502 

 

ORMAN EMVALĠ SATILACAKTIR 

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünden: 

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ : ALADAĞ ĠHALE TARĠHĠ : 26.10.2015 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ : BOLU ĠHALE YERĠ : KARACASU 

 
1 - ĠĢletme Müdürlüğümüzün SatıĢ Depolarında mevcut yukarıda cins ve miktarı yazılı 

orman emvalleri 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa göre açık artırmalı ihaleye çıkarılmıĢ olup, 

Ġbreli ve yapraklı tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odunlarının vadeli 

açık arttırmalı satıĢlarında mal bedelinin %40‘ı ile vergi, fon ve harçlar karĢılığı peĢin olarak 

alınacaktır. 

2 - Ġbreli ve yapraklı kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun 

vadeli açık arttırmalı satıĢlarında mal bedelinin % 30'u ile vergi, fon ve harçlar karĢılığı peĢin 

olarak alınacaktır. 

3 - Her türlü endüstriyel odun ve yakacak odunun vadeli olarak yapılacak açık artırmalı 

satıĢlarında, yıllık %7,2 vade faizi karĢılığı 7 aya kadar vadeli, olmak üzere, limit dâhili süresiz 

Banka Teminat Mektubu alınmak suretiyle satıĢ iĢlemi gerçekleĢtirilecektir. Vade süresi dolan 

teminat mektupları ĠĢletme Müdürlüklerince 30 gün, Orman Bölge Müdürlüklerince 30 gün 

olmak üzere toplam 60 gün uzatılabilecektir. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen süre 

için, aylık % 1,2 gecikme faizi peĢin olarak alınacaktır. 
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4 - Endüstriyel odun ve yakacak odunun açık artırmalı yapılacak vadeli satıĢlarında 3 ayı 

geçmeyecek Ģekilde vade talep edilmesi halinde vade faizi uygulanmayacaktır. 

5 - Açık arttırmalı satıĢ 26/10/2015 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14.00‘de Aladağ 

Orman ĠĢletme Müdürlüğü Ġhale Salonunda Toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

Alıcıların muvakkat teminatlarını yatırmıĢ olmaları o partiyi muhammen bedel üzerinden satın 

almayı kabul etmiĢ sayılırlar. 

6 - Teminatlar Saat 13.45‘e kadar ĠĢletme Müdürlüğümüz muhasebesinde alınacak olup, 

bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

7 - SatıĢ Ek no: 8 nolu model özel Ģartnamelerdeki Ģart ve esaslar dâhilinde yapılacak 

olup, alıcıların son sene vizeli Ticaret ve Sanayi odası belgesini, Kapasite Belgelerini, vekiller 

vekâletname ve yetki belgeleri ile birlikte kimliklerini ibraz etmeye mecburdurlar. Bu belgeleri 

ibraz edemeyenler kesinlikle ihaleye alınmayacaktır. 

8 - Ġstif numarası "ġ" ile baĢlayan emvaller harici, tüm emvallerimiz FSC %100 

sertifikalıdır.  

9 - Taliplilerin belirtilen gün ve saatte komisyona müracaatları ilan olunur. 

TEL: 0374 262 96 60-61    FAX: 0374 262 96 10  

http www.boluobm.ogm.gov.tr. 9068/1-1 

—— • —— 

400 GR. BERGAMOTLU ALTINBAġ ÇAY TENEKE KUTUSU VE 

DOLUMU HĠZMETĠ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - TeĢekkülümüze ait 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü‘nün ihtiyacı olan 

187.500 Adet 400 gr. Bergamotlu AltınbaĢ Çay Teneke Kutusu ve Dolumu Hizmeti, %20 artar-

azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9‘uncu maddesi kapsamında, açık 

ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığından(RĠZE) 70,00 - TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin edilebilir. 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 26.10.2015 günü saat 14:00‘e kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 

bulunacak Ģekilde 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 - Ġhale 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 

sözleĢme bedelinin KDV hariç % 6‘sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır. 

9 - Ġhale kısmi teklife kapalıdır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 8833/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden: 

AĢağıda anabilim dalı/bölüm itibariyle unvan ve Ģartları belirtilen, Enstitümüz 

Mühendislik Fakültesi ĠnĢaat Mühendisliği Bölümünde açık bulunan kadroya 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanan "Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri, Enstitümüzün Minimum Akademik 

Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile Ġlgili Esasları, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil 

Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara ĠliĢkin Yönetmelik ve 

Enstitümüz Senatosunun 08.01.2013 tarih ve 1/2 sayılı Kararı hükümlerine göre öğretim elemanı 

alınacaktır. 

1 - Ġstenen Belgeler: 

Profesör kadroları daimi statüde olup, yukarıda belirtilen Ģartlara haiz adayların özgeçmiĢ, 

lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, doktora tezi, doçentlik belgesi, yayın listeleri ile 

bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan dosyayı profesörler 6 nüsha olarak hazırlayarak; bir 

dilekçe, iĢ talep formu ve 2 adet fotoğraf ile birlikte (Profesör adaylarının 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu'nun 26. maddesi gereğince yayınlarından birisini baĢlıca araĢtırma eseri 

olarak belirtmeleri gerekmektedir.) Rektörlük Personel Dairesi BaĢkanlığına (Gülbahçe Köyü 

Kampüs alanı Urla - ĠZMĠR) müracaat etmeleri gerekmektedir. 

2 - Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki Ģartları taĢımaları gerekmektedir. 

3 - BaĢvuracakların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi 

Gazete‘de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Enstitümüzün 

Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile Ġlgili Esasları, Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 

ĠliĢkin Yönetmelik hükümlerini sağlamaları ve Enstitümüz Senatosunun 08.01.2013 tarih ve 1/2 

sayılı Kararı ile belirlenen yabancı dil puanına sahip olmaları gerekmektedir. (Senato Kararı, 

Kanun ve Yönetmelikler http://www.iyte.edu.tr adresinden temin edilebilir.) 

4 - YurtdıĢından alınmıĢ diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ 

olması Ģarttır. 

5 - BaĢvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeĢ) gündür. Posta ile yapılan 

baĢvurular kabul edilmeyecektir. 

Birimi 

Anabilim 

Dalı/Bölüm Unvan Adet Derece Açıklama 

Mühendislik 

Fakültesi 

ĠnĢaat 

Mühendisliği 
Profesör 1 1 

Göl ve hazne hidrodinamiği, 

hesaplamalı akıĢkanlar dinamiği, 

hidrolojide CBS uygulamaları 

konularında araĢtırma ve yayınlarının 

olması. 

 9072/1-1 
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: 

BANKALAR YEMĠNLĠ MURAKIP YARDIMCILIĞI, BANKACILIK UZMAN 

YARDIMCILIĞI VE BDDK UZMAN YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVI 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna, giriĢ sınavı sonuçlarına göre Bankalar 

yeminli murakıp yardımcısı, Bankacılık uzman yardımcısı ve BDDK uzman yardımcısı unvanları 

ile meslek personeli alınacaktır. GiriĢ sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aĢamalıdır. 

GiriĢ sınavının yazılı aĢaması, 14 - 15 Kasım 2015 tarihlerinde iki gün sabah ve öğleden 

sonra oturumları halinde ve Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde (Ankara) 

gerçekleĢtirilecektir. GiriĢ sınavının sözlü aĢamasının tarih ve yeri ise yazılı sınavı kazanan 

adaylara Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) bilahare duyurulacaktır. 

Açıktan atama izni verilen kadro sayısı, bankalar yeminli murakıp yardımcısı için 20, 

bankacılık uzman yardımcısı için 40 ve BDDK uzman yardımcısı için ise 10'dur. 

I. BAġVURU ġARTLARI: 

1 - a) Bankalar yeminli murakıp yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık 

alanı) için; üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, 

iktisadi ve idari bilimler, iktisat, iĢletme fakültelerine bağlı bölümler ile bankacılık, bankacılık ve 

finans, istatistik, endüstri mühendisliği, 

b) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için; en az dört yıllık fakülte ve 

yüksekokulların hukuk, 

c) Bankacılık uzman yardımcısı (biliĢim alanı) için; üniversite ve yüksekokulların en az 

dört yıllık eğitim veren; bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, 

elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleĢme mühendisliği, endüstri mühendisliği, 

matematik mühendisliği, fizik, matematik, istatistik, istatistik ve bilgisayar, 

ç) BDDK uzman yardımcısı için; üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim 

veren; hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve iĢletme fakültelerine bağlı 

bölümler ile istatistik ve endüstri mühendisliği, 

bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmıĢ yurt 

içindeki veya yurt dıĢındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun veya belirtilen alanlarda 

lisansüstü eğitim yapmıĢ olmak. 

2 - 05-06 Temmuz 2014 ve 04-05 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli 

Seçme Sınavlarının (KPSS) ; 

a) Bankalar yeminli murakıp yardımcısı için; ―KPSSP35, KPSSP40, KPSSP45, 

KPSSP53, KPSSP56 veya KPSSP71‖ puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almıĢ 

olmak ve en yüksek puanlı 400 kiĢi içerisinde bulunmak. 

b) Bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için; ―KPSSP35, KPSSP40, KPSSP45, 

KPSSP53, KPSSP56 veya KPSSP71‖ puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almıĢ 

olmak ve en yüksek puanlı 300 kiĢi içerisinde bulunmak. 



Sayfa : 36 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2015 – Sayı : 29502 

 

c) Bankacılık uzman yardımcısı (biliĢim alanı) için; KPSSP4, KPSSP5, KPSSP6, 

KPSSP7, KPSSP8, KPSSP16, KPSSP17, KPSSP18, KPSSP24, KPSSP25 veya KPSSP27‖ puan 

türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almıĢ olmak ve bilgisayar mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleĢme 

mühendisliği veya dengi bölümlerden baĢvuran en yüksek puanlı 140 kiĢi, endüstri mühendisliği, 

matematik mühendisliği, fizik, matematik, istatistik, istatistik ve bilgisayar bölümleri veya dengi 

bölümlerden baĢvuran en yüksek puanlı 240 kiĢi içerisinde bulunmak. 

ç) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için; ―KPSSP11, KPSSP20 veya 

KPSSP21‖ puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almıĢ olmak ve en yüksek puanlı 120 

kiĢi içerisinde bulunmak. 

d) BDDK uzman yardımcısı için; ―KPSSP35, KPSSP40, KPSSP45, KPSSP53, KPSSP56 

veya KPSSP71‖ puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almıĢ olmak ve en yüksek puanlı 

200 kiĢi içerisinde bulunmak. 

Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilecektir. 

3 - 01/01/2015 tarihi itibariyle 35 yaĢını doldurmamıĢ olmak. 

4 - Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için sınava son baĢvuru tarihi itibarıyla 

avukatlık ruhsatına sahip olmak.(Bu Ģartta belirtilen avukatlık ruhsatının aslı veya onaylı örneği, 

sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar tarafından ve en geç sözlü sınav tarihinde Kuruma 

teslim edilecektir.) 

5 - Kurumun resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) yer alan "Sınav BroĢürü"nde 

belirtilen genel Ģartları taĢımak. 

II. SINAV BAġVURUSU: 

BaĢvurular, 15 Ekim 2015 tarihi saat 10:00'da baĢlayıp, 30 Ekim 2015 tarihi saat 17.30‘da 

sona erecektir. BaĢvuru belgeleri; baĢvuru formu, son üç ay içinde çekilmiĢ renkli vesikalık 

fotoğraf ile KPSS sınav sonuç belgesinden oluĢmaktadır. 

BaĢvurular, Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) on-line eriĢim suretiyle 

ulaĢılabilecek "BaĢvuru Formu"nun doldurulması suretiyle yapılacaktır. BaĢvuru formunun 

doldurulması ve iletilmesine iliĢkin açıklamalara belirtilen internet sayfasında yer verilecektir. 

BaĢvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu, yazılı sınava katılmaya hak kazanan 

adayların listesi, en geç 09 Kasım 2015 tarihi saat 17:00‘a kadar Kurumun resmi internet sitesinde 

(www.bddk.org.tr) duyurulacaktır.  

III. SINAV KONULARI VE SINAVIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ: 

A) Yazılı Sınav; Yazılı sınav konularının dağılımı aĢağıdadır: 

1 - Bankalar yeminli murakıp yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık 

alanı) için; 

a) Ġktisat: Mikro Ġktisat, Makro Ġktisat, Türkiye ve Dünya Ekonomisi, Uluslararası Ġktisat, 

Ġstatistik-Ekonometri, Para-Banka ve Finansal Piyasalar, ĠĢletme Ġktisadı, 

b) Maliye-Finans: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku, ĠĢletme Finansmanı, 

Finansal Yönetim, 

c) Hukuk: Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (BaĢlangıç 

ve KiĢiler Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari ĠĢletme, Ticaret ġirketleri ve Kıymetli Evrak 

Hukuku), Ġcra ve Ġflas Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Esaslar), 
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ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Muhasebe Standartları ve Mali Tablolar Analizi, 

d) Aday tarafından tercih edilecek Ġngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden 

bir metnin Türkçe‘ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin de söz konusu dillerden birine çevrilmesi. 

2 - Bankacılık uzman yardımcısı (biliĢim alanı) için; (Bilgisayar mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleĢme 

mühendisliği veya dengi bölüm mezunlarından baĢvuran adaylar) 

a) Temel bilgisayar programlama ve algoritma geliĢtirme, 

b) BiliĢim teknolojilerinde temel kavramlar (bilgisayar teknolojileri kavramları, temel 

bilgisayar ağları ve internet, temel bilgi güvenliği, temel veri tabanı), 

c) Yönetim biliĢim sistemleri, yönetim ve organizasyon, 

ç) Bilgisayar mühendisliği ve dengi alanlardan gelen adaylar için ayrıca; yazılım 

mühendisliği, veri tabanı yönetim sistemleri, veri yapıları ve algoritmalar, bilgisayar ağları ve 

internet, bilgi güvenliği, iĢletim sistemleri, 

d) Elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleĢme mühendisliği, 

elektrik-elektronik mühendisliği ve dengi alanlardan gelen adaylar için ayrıca; elektronik 

devreler, sayısal mantık tasarımı, mikro iĢlemciler, haberleĢme, sinyaller ve sistemler, 

e) Aday tarafından tercih edilecek Ġngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden 

bir metnin Türkçe ‗ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin de söz konusu dillerden birine çevrilmesi. 

3 - Bankacılık uzman yardımcısı (biliĢim alanı) için; (Endüstri mühendisliği, matematik 

mühendisliği, fizik, matematik, istatistik, istatistik ve bilgisayar veya dengi bölüm mezunlarından 

baĢvuran adaylar) 

a) Temel bilgisayar programlama ve algoritma geliĢtirme, 

b) BiliĢim teknolojilerinde temel kavramlar (bilgisayar teknolojileri kavramları, temel 

bilgisayar ağları ve internet, temel bilgi güvenliği, temel veri tabanı), 

c) Temel Bankacılık ve Finans Kavramları, 

ç) Yöneylem AraĢtırması, Proje Yönetimi, Simülasyon, Rassal Modeller, 

d) Olasılık, Ġstatistik, 

e) Bankacılıkta Risk Yönetimi, 

f) Finansal Matematik, Maliyet Muhasebesi; üstel ve logaritmik fonksiyonlar, diziler, 

seriler, türev, integral, lineer cebir, diferansiyel denklemler ve bu konuların iktisadi uygulamaları, 

g) Yönetim biliĢim sistemleri, yönetim ve organizasyon, 

ğ) Aday tarafından tercih edilecek Ġngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden 

bir metnin Türkçe ‗ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin de söz konusu dillerden birine çevrilmesi. 

4 - Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için;  

a) Anayasa Hukuku, Ġdare Hukuku ve Ġdari Yargı, Ceza Hukuku, 

b) Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, 

c) Ġcra ve Ġflas Hukuku, Usul Hukuku (Ceza Muhakemeleri Usulü ve Hukuk Usulü 

Muhakemeleri), 

ç) Milletlerarası Özel Hukuk, Uluslararası Hukuk, 
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d) Aday tarafından tercih edilecek Ġngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden 

bir metnin Türkçe'ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin de söz konusu dillerden birine çevrilmesi.  

5 - BDDK uzman yardımcılığı için; 

a) Maliye: Kamu Maliyesi (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Borçları), 

Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları, 

b) Hukuk: Anayasa Hukuku, Ġdare Hukuku (Genel Hükümler-Ġdari Yargı), Ceza Hukuku 

(Genel Hükümler), Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk (BaĢlangıç ve KiĢiler Hukuku), Ġcra ve Ġflas 

Hukuku (Genel Hükümler), 

c) Ġktisat: Makro Ġktisat ve Mikro Ġktisat, Türkiye ve Dünya Ekonomisi, 

ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Analiz ve Raporlama, 

d) Aday tarafından tercih edilecek Ġngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden 

bir metnin Türkçe'ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin de söz konusu dillerden birine çevrilmesi. 

Yazılı sınav aĢamasında, her sınav konusu veya grubu 100 üzerinden değerlendirilir ve 

baĢarılı sayılabilmek için her sınav konusundan veya grubundan en az 60 puan alınması ve sınav 

ortalamasının en az 70 puan olması gerekir. Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak 

üzere, en yüksek puandan baĢlanarak açıktan atama izni verilen kadronun dört katına kadar aday 

sözlü sınava çağrılır.  

B) Sözlü Sınav; Sözlü sınav adayların; 

a) Yazılı sınav konularına iliĢkin bilgi düzeyi, 

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

d) Genel yetenek ve genel kültürü, 

e) Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı, 

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleĢtirilir. Sözlü 

sınavda baĢarılı sayılmak için, sınav ortalamasının en az 70 puan olması gerekir. 

C) Sınavın Değerlendirilmesi; GiriĢ sınavının yazılı ve sözlü aĢamasında baĢarılı olan 

adayların, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle giriĢ sınavı 

baĢarı puanı tespit edilir.  

IV. SINAVA ĠLĠġKĠN DĠĞER HUSUSLAR: 

Sınava baĢvuruda bulunacak adaylarda aranılan Ģartlar, sınava baĢvuru Ģekli ve süresi, 

sınav giriĢ belgeleri ile sınava iliĢkin diğer açıklayıcı bilgileri içeren ―Sınav BroĢürü‖ Kurumun 

resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) temin edilebilecektir.  

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 

(www.bddk.org.tr) 

Tel: (0 312) 455 6942 - 455 4289 - 455 6854 - 455 6860 - 455 6839 

Not: GiriĢ sınavına iliĢkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun www.bddk.org.tr 

adresinden veya gerek görülmesi halinde ilgililerin iletiĢim adresleri üzerinden duyurulacaktır. 

 9089/1-1 
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Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığından: 

HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ VE AVUKATLIK GĠRĠġ SINAVI DUYURUSU 

Üniversitemiz Hukuk MüĢavirliğinde istihdam edilmek üzere, 18/3/2002 tarihli ve 

2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine Ġlk Defa 

Atanacaklar Ġçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesine 

dayanılarak hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli 29306 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak 

yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst KuruluĢları Ġle Yükseköğretim Kurumları Hukuk MüĢavirliği 

ve Avukatlık GiriĢ Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre münhal bulunan 1 (bir) adet 

hukuk müĢaviri ve 1 (bir) adet avukat kadrosuna sınavla atama yapılacaktır. 

I - ATAMA YAPILACAK KADRO VE SAYISI: 

SAYISI SINIFI UNVANI DERECESĠ 

1 GĠH Hukuk MüĢaviri 1 

1 AH Avukat 6 

II - SINAVA BAġVURU ġARTLARI 

A) GENEL ġARTLAR: 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel Ģartları 

taĢımak, 

b) 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)P3 

puan türünden en az 70 (yetmiĢ) puan almıĢ olmak, 

c) Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca 

kabul edilmiĢ yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

ç) Hukuk MüĢaviri kadrosu için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B 

maddesinde belirtilen Ģartları taĢımak, 

d) Avukat kadrosu için baĢvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine 

sahip olmak. 

III - BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER: 

a) Bülent Ecevit Üniversitesi internet Web sayfasından temin edilecek sınav baĢvuru 

formu. 

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurtdıĢında tamamlamıĢ 

olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği), 

c) Üç adet vesikalık fotoğraf, 

ç) KPSS(B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı, 

d) ÖzgeçmiĢ, 

e) Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği. 

* Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Üniversitemiz Personel Daire BaĢkanlığınca da 

onaylanabilir. 

IV - GĠRĠġ SINAVININ ġEKLĠ, BAġVURU ġARTLARI, YERĠ VE 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

GiriĢ sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aĢamada gerçekleĢtirilecektir. Sınav için 

öngörülen süre içerisinde yapılan baĢvuruları inceleyerek adayların aranan Ģartları taĢıyıp 
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taĢımadıkları BaĢvuru Ġnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilir. BaĢvurusu kabul edilen 

adayların listesi, sınav yeri ve tarihi son baĢvuru gününü takip eden beĢ iĢ günü içerisinde, 

üniversitenin (www.beun.edu.tr) internet sitesinde yayınlanacaktır. 

BaĢvurular, 12 Ekim 2015 tarihten baĢlamak üzere 2 Kasım 2015 tarihi mesai bitiminde 

sona erecektir. Adayların sınava katılabilmek için Sınav BaĢvuru Formunu elektronik ortamda 

eksiksiz olarak doldurduktan sonra, formun çıktısını imzalamak suretiyle diğer baĢvuru belgeleri 

ile birlikte, Rektörlüğümüz Personel Daire BaĢkanlığına Ģahsen veya posta yoluyla baĢvuruda 

bulunmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilânda belirtilen süre içerisinde yapılmayan 

baĢvurular dikkate alınmaz. 

Aranılan Ģartları taĢıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı 

alan adaydan baĢlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beĢ katını geçmemek üzere bir 

sıralama yapılarak yazılı sınava tabi tutulur. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı 

puanla aynı puana sahip adaylar da giriĢ sınavına çağrılır. Yazılı sınavda yetmiĢ ve üzeri alan 

adaylardan ilan edilen boĢ kadro sayısının en çok dört katı aday yazılı sınav baĢarı sıralamasına 

göre sözlü sınava çağırılır. Çağırılacak olan son sıradaki aday ile eĢit puana sahip adayların 

tamamı da sözlü sınava çağırılır. Sözlü sınavdan baĢarılı sayılabilmek için en az yetmiĢ puan 

almak Ģarttır. Yazılı ve sözlü sınav notları ortalaması alınarak baĢarı notu bulunur. BaĢarı 

sıralaması en yüksek not alandan baĢlamak üzere belirlenir. Sıralamaya giren adaylar 

üniversitemizin internet sitesinde duyurulacaktır. 

Yazılı sınav 16/11/2015 tarihinde saat 10:00 da Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünde 

(Farabi Kampüsü) yapılacaktır. Yazılı sınavda yetmiĢ ve üzeri puan alarak sözlü sınava girmeye 

hak kazanan adaylar 30/11/2015 tarihinde saat 10:00 da aynı adreste sözlü sınava tabi 

tutulacaklardır. Aynı gün sınavın bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam 

edilecektir. 

V - SINAV KONULARI: 

1) Sınav konuları Ģunlardır: 

a) Anayasa Hukuku 

b) Medeni Hukuk 

c) Borçlar Hukuku 

ç) Ticaret Hukuku 

d) Medeni Usul Hukuku 

e) Ġcra ve Ġflas Hukuku 

f) Ġdare Hukuku 

g) Ġdari Yargılama Hukuku 

ğ) Ceza Hukuku 

h) Ceza Usul Hukuku 

ı) ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Hukuku 

i) 2547 ve 2914 sayılı Kanunlar ve Ġlgili mevzuat 

2) Sözlü sınavda adaylar: 

a) Sınav konularına iliĢkin bilgi düzeyi, 

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
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c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

d) Genel yetenek ve genel kültürü, 

e) Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı 

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu 

tarafından bu fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar 

puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda 

baĢarılı sayılmak için, Sınav Kurulu ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların 

aritmetik ortalamasının en az yetmiĢ olması Ģarttır. Sınav notlarının aritmetik ortalamasının 

eĢitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. 

VI - SINAV SONUÇLARININ ĠLANI VE ĠTĠRAZ: 

Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından baĢarı puanı en yüksek olan adaydan baĢlanmak 

suretiyle sınav duyurusunda belirtilen kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek 

aday isimlerinden oluĢturulan liste atamaya yetkili amir Rektörün onayına sunulur. Onaylanan 

baĢarı listesi ve atanmaya hak kazanan adaylar üniversitenin internet sitesinde ilan edilmek 

suretiyle duyurulur. 

BaĢarı sırasına göre oluĢturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 

altı ay süreyle geçerlidir. Sınavda yetmiĢ ve üzerinde puan almıĢ olmak sıralamaya giremeyen 

adaylar için kazanılmıĢ hak teĢkil etmez. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beĢ gün 

içinde yazılı olarak komisyona itiraz edilebilir. 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda 

bulunulur. 

BaĢvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, giriĢ sınavını 

kazanmıĢ olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmıĢ olsa 

dahi bu atamaları iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler. Ġdare tarafından ödenen bedel 

yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca 

çalıĢtıkları kurumlara da bildirilir. 

GiriĢ sınavında baĢarılı olan adaylardan, ilan edilen boĢ kadro sayısı kadar aday, baĢarı 

sıralamasına göre ilgili kadrolara atanırlar. Asıl listeden atanmaya hak kazanan adaylardan çeĢitli 

sebeplerle göreve baĢlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden 

ayrılanların yerine, yedek listeden baĢarı sırasına göre atama yapılabilir. 

Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz. 

Atamaları yapılanların görevlerine baĢlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 62 nci ve 63 üncü maddesi hükümleri uygulanır. 

Ġrtibat Telefonları: 

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire BaĢkanlığı P.K. 67100 Merkez/ 

Zonguldak, 

Tel: (0 372) 257 40 10 (Dahili: 1395-1207-1164),   Fax: (0 372) 257 30 32 

Ġlan olunur. 9031/1-1 
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Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 48 inci maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Öğretim Üyesi kadrosuna baĢvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 

5772 sayılı Kanunla değiĢtirilen 26 ncı maddesinde belirlenen asgari koĢulları sağlamıĢ olmak 

Ģartıyla: 

PROFESÖR kadrosuna baĢvuracak adayların; baĢvurdukları birim, bölüm ve anabilim 

dalını belirten dilekçelerine özgeçmiĢ, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans 

diploması, doktora ve doçentlik belgesi (1 takım noterden tasdikli), baĢlıca araĢtırma eserinin 

açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı (1 adette 

CD halinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi BaĢkanlığına Ģahsen müracaat etmeleri 

gerekmektedir. 

BaĢvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalıĢanlar (daha önce 

çalıĢıp ayrılsalar dahi) çalıĢtığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat 

belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. (Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan 

diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.) 

Yayın Tarihi : 14.10.2015 

BaĢvuru Tarihi : 14.10.2015 

Son BaĢvuru Tarihi : 28.10.2015 

 Birimi Bölümü/Anabilim Dalı Ünvanı Der. Ad. Ġlan ġartları 

1 

Fen 

Edebiyat 

Fakültesi 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 

Yeni Türk Edebiyatı Anabilim 

Dalı 

Profesör 1 1 

Yeni Türk Edebiyatı alanında 

doktora yapmıĢ olmak ve 

Doçentliğini ilgili alanda almıĢ 

olmak 

 9074/1-1 

—— • —— 
Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: 

AĢağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvan ve Ģartları belirtilen, Üniversitemiz Fakülte ve 

Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili 

maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Yardımcı Doçent kadroları 

için ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul Müdürlüklerine, Doçent kadroları için Rektörlük 

Personel Dairesi BaĢkanlığına müraacat dilekçeleri ekinde; 

1 - T.C. Kimlik No'larını gösterir beyanlarını, 

2 - Diplomalarının onaylı sureti, 

3 - Üç adet fotoğraflarını, 

4 - BaĢvuracak adayların baĢvuru formunu (http://w3.beun.edu.tr/ adresinden temin 

edilecektir.) 

5 - Üniversitemizin http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmıĢ olan 

Üniversitemiz Birimlerinde Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma ilkelerinde yer alan 

formları, 

6 - Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat edenlerin 4 (Dört) nüsha halinde 

a) ÖzgeçmiĢlerini, 

b) Yayın listelerini, 

c) Bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan dosyaları ile birlikte müracaat etmeleri ilan 

olunur. 

NOT: - Müracaat edenlerin üniversitemiz http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında 

yayınlanmıĢ olan "Üniversitemiz Birimlerinde Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma 

Ġlkeleri"nde belirtilen Ģartları sağlamıĢ olmaları, 
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- Yardımcı Doçent kadrosuna baĢvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini 

belirtmeleri gerekmektedir. 

- YurtdıĢından alınmıĢ Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmıĢ 

olması gerekmektedir. 

- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik 

olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

 

Anabilim Dalı Doçent Yrd. Doç. Açıklama 

TIP FAKÜLTESĠ 

ACĠL TIP  1 Acil Tıp Uzmanı olmak. 

MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ 

ÜRETĠM METALÜRJĠSĠ  1 

Süperhidrofobik seramik ürünlerin 

geliĢtirilmesi konusunda çalıĢma yapmıĢ 

olmak. 

BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ  1 
Güvenilirlik analizi alanında çalıĢma 

yapmıĢ olmak. 

ELEKTRĠK MAKĠNALARI  1 

Elektrik Mühendisliği bölümü lisans 

mezunu olmak. Lineer olmayan kontrol 

sistemleri konularında çalıĢma yapmıĢ 

olmak. 

MAKĠNE MALZEMELERĠ VE 

ĠMALAT TEKNOLOJĠLERĠ 
 1 

TalaĢlı imalat teknolojileri ve bilgisayar destekli 

tasarım/üretim (CAD/CAM) konularında 

çalıĢma yapmıĢ olmak. 

ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ 

TEFSĠR  1 
"Kur'an'ın tasrif üslûbu" üzerine çalıĢma 

yapmıĢ olmak. 

DĠN BĠLĠMLERĠ  1 
"Sosyal Açılımlı Din Hizmetleri (Aile 

Rehberliği)" üzerine çalıĢma yapmıĢ olmak. 

EREĞLĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ 

OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠMĠ  1 

Özdüzenlemeli öğrenmelerin geliĢtirilmesinde 

portfolyo etkisiyle ilgili doktora çalıĢması 

yapmıĢ olmak. 

REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK 

DANIġMANLIK 
 1 

Öğrenci Katılımı Duygu Düzenleme ve 

Umut üzerine doktora çalıĢması yapmıĢ 

olmak. 

FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ 

UYGULAMALI MATEMATĠK  1 

Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemlerin 

Sayısal Çözümleri üzerine doktora 

çalıĢması yapmıĢ olmak. 

ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 

SAYISAL YÖNTEMLER 1  

Ġstatistiksel analiz ve çok kriterli karar 

verme konuları üzerine çalıĢma yapmıĢ 

olmak. 

 9032/1-1 



Sayfa : 44 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 2015 – Sayı : 29502 

 

Türk Standartları Enstitüsünden: 

AĢağıda unvanı, belge no‘su ve belge kapsamı belirtilen firmaların mevcut sözleĢmeleri 

fesh edildiğinden mevcut Hizmet yeterlilik Belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, hizmet 

belgesiyle ilgili olarak bundan böyle belge ibraz edilmeyeceği, aksine davranıĢın haksız rekabet 

hükümlerine göre hukuki kovuĢturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur. 
 

TEPEBAġI ERCANLAR PETROL 

MESUT ERCAN 
TS 11939 43-HYB-140 15.09.2015 

Ara Kontrol 

Olumsuz 

 9075/1-1 

—— • —— 

TSE Aydın Temsilciliğinden: 

AĞUSTOS 2015 HĠZMET YETERLĠLĠK BELGESĠ ĠPTAL, 

SÖZLEġMESĠ FESĠH EDĠLEN FĠRMALAR 
 

 BELGE 

KONUSU 
BELGE NO 

FESĠH 

TARĠHĠ 

FESĠH 

GEREKÇESĠ 

AK-GÜÇ OTO LPG SĠS. MÜġ. 

VE MÜH. HĠZ. PET. ÜRÜN. 

GIDA TUR. SEY. SAN. VE 

TĠC. LTD. ġTĠ. 

TS 12664-1 09-HYB-44 03.09.2015 
TALĠMATA 

AYKIRILIK 

HĠRA PETROLCÜLÜK 

ANONĠM ġĠRKETĠ AYDIN 

ġUBESĠ 

TS 11939 09-HYB-689 07.09.2015 
FĠRMA 

ĠSTEĞĠ 

 9073/1-1 

—— • —— 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden: 

AKADEMĠK PERSONEL ALINACAKTIR 

(DOÇENT, YARDIMCI DOÇENT) 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan 

Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu‘nun 48. maddesinde belirtilen Ģartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. Ġlan 

kadrolarına uygun olmadığı anlaĢılan baĢvurular geçersiz sayılacaktır. 

Ġlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agri.edu.tr adresinden ulaĢılabilir. 
 

BĠRĠMĠ 

ANABĠLĠM 

DALI UNVANI AD. DRC. BAġVURU KOġULU 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 

Analiz ve 

Fonksiyonlar 

Teorisi   

Doçent 1 1 

Ġntegral EĢitsizlikler 

konusunda çalıĢmalar 

yapmıĢ olmak ve Doçent 

unvanı almıĢ olmak. 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 

Türkiye 

Cumhuriyeti 

Tarihi  

Doçent 1 1 

Türkiye Cumhuriyeti 

Tarihi Anabilim Dalında 

Doçent unvanı almıĢ 

olmak. 

Celal Oruç 

Hayvansal 

Üretim 

Yüksekokulu 

Hayvan 

YetiĢtirme ve 

Besleme 

Yrd. Doç. 

Dr. 
1 3 

Süt Ġneklerinin Beslenmesi 

üzerine Doktora çalıĢması 

yapmıĢ olmak. 

 9064/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Ġpek Doğal Enerji Kaynakları AraĢtırma ve Üretim A.ġ.‘nin Batman, Bitlis illerinde sahip 

bulunduğu AR/ĠPK/4555 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının müddeti 26.08.2015 tarihinde 

sona ermiĢtir. 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu‘nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi 

yazılı Ģirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüĢ 

olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince Ģirketin teminatından karĢılanabilmesi için ilgililerin bu 

ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleĢmiĢ bir karar alıp Genel 

Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.  9086/1-1 

————— 

Turkish Petroleum International Company Limited ġti‘nin Adana ve Hatay illerinde sahip 

bulunduğu AR/TPI/4581,4582 hak sıra no.lu 2 adet petrol arama ruhsatının müddeti 04.07.2015 

tarihinde sona ermiĢtir. 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu‘nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi 

yazılı Ģirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüĢ 

olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince Ģirketin teminatından karĢılanabilmesi için ilgililerin bu 

ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleĢmiĢ bir karar alıp Genel 

Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.  9085/1-1 

————— 

Tiway Turkey Limited ġti ile Hanedan Enerji Yatırımları Sanayi Ticaret A.ġ.‘nin Adana 

ili sınırları içerisinde müĢtereken sahip bulundukları AR/TWY-HND/4785 hak sıra no.lu petrol 

arama ruhsatının müddeti 14.06.2015 tarihinde sona ermiĢtir. 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu‘nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi 

yazılı Ģirketlere tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüĢ 

olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince Ģirketlerin teminatından karĢılanabilmesi için ilgililerin 

bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleĢmiĢ bir karar alıp 

Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.  9084/1-1 

————— 

Tiway Turkey Ltd ġti ile Transatlantic Exploration Mediterranean Int Pty Ltd ġti‘nin 

Mardin ili sınırı dahilinde müĢtereken sahip bulundukları AR/TWY-TEM/5064 hak sıra no.lu 1 

adet petrol arama ruhsatını terk için 27.07.2015 ve 05.10.2015 tarihinde müracaat ettikleri Türk 

Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği‘nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereğince ilan 

olunur. 9083/1-1 

————— 

Turkish Petroleum International Company Limited ġti‘nin Hatay ilinde sahip bulunduğu 

AR/TPI/4903 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının müddeti 03.07.2015 tarihinde sona ermiĢtir. 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu‘nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi 

yazılı Ģirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüĢ 

olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince Ģirketin teminatından karĢılanabilmesi için ilgililerin bu 

ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleĢmiĢ bir karar alıp Genel 

Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.  9082/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Tiway Turkey Limited ġti‘nin Hakkari ilinde sahip bulunduğu AR/TWY/4858,4859 hak 

sıra no.lu 2 adet petrol arama ruhsatının müddeti 31.07.2015 tarihinde sona ermiĢtir. 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu‘nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi 

yazılı Ģirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüĢ 

olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince Ģirketin teminatından karĢılanabilmesi için ilgililerin bu 
ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleĢmiĢ bir karar alıp Genel 

Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.  9081/1-1 

————— 

Thrace Basın Natural Gas Türkiye Corporation ġti., Corporate Resources B.V. ġti ve 

Pinnacle Turkey Inc. ġti.‘nin Tekirdağ ili sınırları içerisinde müĢtereken sahip bulundukları 

AR/TGT-PIN-CBV/3931 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında keĢfedilen doğalgaz ile 
ilgili olarak ARĠ/ TGT-PIN-CBV /K/G18-b2-1 paftasında 1 adet müĢterek petrol iĢletme ruhsat 

almak için 04.09.2015, 11.09.2015 ve 28.09.2015 tarihinde tevdi edilen dilekçeleriyle müracaat 

ettikleri Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği‘nin 14‘üncü maddesinin 1 nci fıkrası 

gereğince ilan olunur. 9080/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Muğla Ġli, Milas Ġlçesi, Dörttepe Köyü, Hisar Mevkii, N19D06C2B pafta, 5491 parsel 

üzerindeki 765810 YĠBF nolu inĢaatın denetimini üstlenen Denizkent Yapı Denetim Ltd. ġti.‘nin 

Proje ve Uygulama Denetçisi, ĠnĢaat Mühendisi Ahmet Semih ELDEK (Denetçi No: 3840, Oda 

Sicil No: 21436) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 11. Ġdare 

Mahkemesinin 30.06.2015 tarihli ve E.2014/2276 - K.2015/985 sayılı kararı ile ―dava konusu 

iĢlemin iptaline‖ hükmedildiğinden 16.10.2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazete ilanı ile 
Ahmet Semih ELDEK hakkında tesis edilmiĢ olan geçici durdurma iĢlemi 05.10.2015 tarihli ve 

26822 sayılı Makam Olur‘u ile iptal edilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 9030/1-1 

—— • —— 
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

Yalova‘da kurulmuĢ olan Yalova Ġli Çevre Koruma Vakfı, Yalova 1. Asliye Hukuk 
Mahkemesinin 03.04.2015 tarihinde kesinleĢen, 19.02.2015 tarihli ve E: 2014/930, K: 2015/118 

sayılı kararı ile dağılmıĢtır. 

Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilan olunur. 9095/1-1 

—— • —— 
Mevlana Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 
Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği‘nin ilgili maddeleri 

uyarınca aĢağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Doçent alınacaktır. Ġlgililerin,  

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu‘nun 48. maddesinde belirtilen Ģartları taĢımaları, 

b) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu‘nun 25. maddesinde belirtilen Ģartları taĢımaları, 

gerekmektedir. 

BaĢvuracak adayların; 
1 - 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliğinde belirtilmiĢ olan Doçent olarak atanma Ģartlarını sağlamaları, 

2 - BaĢvuru dilekçeleri ile birlikte özgeçmiĢlerini, 

3 - Bilimsel yayınlarını, doçentlik belgesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara 

yapılan atıfları,  eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ya da tamamlanan 

doktora ve yüksek lisans tezlerini, 4 (dört) takım dosya ile birlikte Mevlana Üniversitesi 

Rektörlüğü‘ne Ģahsen baĢvurmaları gerekmektedir. 
 

Fakülte Bölüm Programı Unvanı Kontenjan 

Eğitim Ġlköğretim Okul Öncesi Öğretmenliği Doçent 1 

 9126/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

05/05/2015 tarihli ve 5594-30 sayılı Kurul Kararı ile, 28.11.2012 tarih BAY/939-

82/31828 sayılı istasyonlu bayilik lisansı (06.05.2014 tarih 15838 sayılı kararla sonlandırılmıĢtır) 

kapsamında faaliyet gösteren YeĢil Beyaz Akaryakıt Lpg Gıda ĠnĢaat Nakliye ĠletiĢim Sanayi ve 

Ticaret Limited ġirketi tarafından iĢletilen akaryakıt istasyonunda, 19/04/2013 tarihinde yapılan 

denetimde otomasyon sisteminin çalıĢmadığının tespit edilmesi hususunun 5015 sayılı Kanun‘un 

4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci 

maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına, 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin 9 uncu ve 14 

üncü fıkralarına aykırı olduğu anlaĢıldığından, konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili 

mevzuat karĢısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi 

ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca YeĢil Beyaz Akaryakıt Lpg 

Gıda ĠnĢaat Nakliye ĠletiĢim Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi hakkında doğrudan soruĢturma 

açılmasına karar verilmiĢ ve 05/05/2015 tarihli ve 5594-30 sayılı Kurul Kararı kapsamında 

yapılan soruĢturma sonucu düzenlenen 25/05/2015 tarihli ve DDB.41/5-5 sayılı SoruĢturma 

Raporu, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine 

gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi 

takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 9033/1/1-1 

————— 

Kurul‘un 21/05/2015 tarihli ve 5609/11 sayılı kararı ile 18.08.2005 tarih ve BAY/537-

64/14099 sayılı bayilik lisansı (17/05/2012 tarihinde iptal) kapsamında KöprübaĢı Köyü Mevkii 

Buldan Yolu Kenarı KöprübaĢı Sarayköy / DENĠZLĠ adresinde faaliyet gösteren Altınay Petrol 

Turizm Otomotiv ĠnĢaat TaĢımacılık Tarım Hayvancılık Madencilik Seracılık Ticaret ve Sanayi 

Limited ġirketi'nin, 01/03/2013 tarihinde yapılan denetimde kendisine yed-i emin sıfatıyla teslim 

edilen teknik düzenlemelere aykırı akaryakıtı piyasa faaliyetine konu etmesi ile ilgili olarak 5015 

sayılı Kanunun "Ġdari yaptırımlar" baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak 

Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca mezkur kiĢi hakkında 09/07/2015 tarihli ve 

5687/8 sayılı Kurul Kararı ile soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ olup aynı Yönetmeliğin 23 

üncü maddesi gereğince düzenlenen 30/07/2015 tarihli ve DDB.514/21-21 sayılı SoruĢturma 

Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi ve bahse konu aykırılıkların düzeltilmesi gerekmekte olup süresi içerisinde 

gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ olunur.  9033/2/1-1 

————— 

Kurulun 30.07.2015 tarihli ve 5713-10 sayılı Kararı ile; 

Asopet Petrol Nakliye Turizm ĠnĢaat Gıda Sanayi Ticaret Limited ġirketi ile ilgili olarak 

Vergi MüfettiĢi Funda ECERÖZ Eylem Akaryakıt Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd.ġti.'nin , 2011, 

2012 ve 2013, Ahmet Ġlhan Emre Petrol ve Ticaret Ltd.ġti.'nin 2012 ve 2013, Amasya Petrol 

Ürünleri LPG Nak. Tic. Ltd.ġti.'nin 2012, Asopet Petrol Nakliye ve Turizm ĠnĢaat Gıda Sanayi 

Ticaret Ltd. ġti. 'nin 2011 ve 2012, Esoğlu Sağlık Eğitim Hizmetleri ĠnĢ. Petrol Üro. Nak. San. 

Ltd. ġti.'nin 2012 ve 2013, Yanıklar Petrol Ürünleri Turizm Nakliyat ĠnĢaat Taahhüt Tekel 

Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd.ġti.'nin 2012 hesap dönemi hesap ve iĢlemlerinin vergi 

kanunları yönünden incelenmesinde bir kısım toptan satıĢ bilgilerine konu faturaların sahte fatura 
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olduğu, gerçekte böyle bir toptan satıĢ yapılmadığı, toptan satıĢ olarak bildirilen faturalarının bir 

kısmının konusunun akaryakıt olmadığı, satıĢa konu akaryakıtın eksik ve/veya fazla bildirildiği, 

birbirlerinden ve piyasadan belgesiz akaryakıt alıĢlarının olduğunun tespiti nedeniyle, Merzifon-

Samsun Devlet Karayolu 8. Km. Çavundur Köyönü Mevkii Merzifon/Amasya adresinde 

13.05.2011tarih ve BAY/939-82/29449 sayılı lisans kapsamında faaliyet gösterdiği, (kendi talebi 

üzerine 14.06.2013 Tarih ve 21440 Sayılı Karar ile lisansının sona erdiği,) tesisiniz de 2011 ve 

2012 yılı içerisinde değiĢik firmalardan değiĢik tarihlerde; (1.TESĠS) 

a- Dağıtıcısı dıĢında akaryakıt ikmal etmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 

inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine, 

b) Kullanıcılar haricinde yeniden satıĢ amaçlı akaryakıt satıĢı yapmasının, 5015 sayılı 

Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine, 

aykırı olduğu anlaĢıldığından, konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat 

karĢısındaki durumun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun "Ġdari yaptırımlar" baĢlıklı 20 

nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda 

Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 

ġirketiniz nezdinde 30.07.2015 tarihli ve 5713-10 sayılı Kurul Kararıyla soruĢturma açılmasına 

karar verilmiĢtir 

Bu kapsamda, ġirketinizin dağıtıcısı dıĢında akaryakıt ikmal etmemek ve kullanıcılar 

haricinde yeniden satıĢ amaçlı akaryakıt satıĢı yapmamak yükümlülüğünü yerine getirmesi 

gerekmekte olup, aksi halde, 5015 sayılı Kanunun "Ġdari yaptırımlar" baĢlıklı 20 nci maddesi ile 

Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Daire 

BaĢkanlığınca, hakkında soruĢturma açılan gerçek veya tüzel kiĢiye baĢlatılan soruĢturma 

bildirilerek, varsa ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığın on beĢ günlük süre içinde giderilmesi 

gerektiği, aksi halde yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği 

veya lisansının doğrudan iptal edilebileceği…" hükümleri uygulama alanı bulacaktır. 

5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 

Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 30.07.2015 tarihli ve 5713-10 sayılı 

Kurul Kararı kapsamında yapılan soruĢturma sonucu, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince 

düzenlenen 13.08.2015 tarihli ve DDB.20/2015/42 sayılı SoruĢturma Raporu düzenlenmiĢtir. 

Söz konusu yapılan tespitler ile ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle 

Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 

üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen 

savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

olunur.  9033/3/1-1 

————— 

Kurul‘un 28/04/2015 tarihli ve 5584-31 sayılı Kararı ile; ―Yenidoğan Mahallesi Bankalar 

Caddesi Köksallar ĠĢhanı No:2/19 KIRIKKALE‖ adresinde faaliyet göstermek üzere 09/03/2006 

tarih ve BAY/681-78/16155 numaralı bayilik lisansı alan ancak 13/01/2011 tarihinde lisansı iptal 

edilen Aypet Petrol Ürünleri Pazarlama Nakliyat Gıda ĠnĢaat Ġthalat Ġhracat Limited ġirketi‘nin 

2013 yılında lisanssız olarak ―Ankara EskiĢehir Yolu 53. Km. Olukpınar Köyü Temelli (Pafta:, 

Ada:, Parsel:296) ANKARA‖ adresinde faaliyette bulunmak üzere 16/02/2011 tarihli ve 

BAY/939-82/29020 nolu bayilik lisansı alan ancak 27/06/2014 tarihinde lisansı iptal edilen Derya 
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ÇĠÇEK‘e çok yüksek miktarda akaryakıt satıĢı yaparak dağıtıcı olarak faaliyet göstermesinin 

5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı olduğu 

değerlendirildiğinden, 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol 

Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Aypet Petrol Ürünleri 

Pazarlama Nakliyat Gıda ĠnĢaat Ġthalat Ġhracat Limited ġirketi hakkında doğrudan soruĢturma 

açılmasına karar verilmiĢ olup konu hakkında hazırlanan 289/29-15 sayılı SoruĢturma Raporunda 

Aypet Petrol Ürünleri Pazarlama Nakliyat Gıda ĠnĢaat Ġthalat Ġhracat Limited ġirketi‘nin lisanssız 

olarak akaryakıt satmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine 

aykırı olduğu kanaatine ulaĢılmıĢtır. 

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

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

tebliğ olunur.  9033/4/1-1 

————— 

Kurul‘un 28/04/2015 tarihli ve 5584-27 sayılı Kararı ile; ―Delielmacık Köyü Çingentarla 

Mevkii Ada: Pafta: Ġ23b13a, Parsel: 46 Bozüyük BĠLECĠK‖ adresinde faaliyette bulunmak üzere 

06/11/2013 tarihli ve BAY/939-82/33378 nolu istasyonlu bayilik lisansı alan ancak 01/04/2014 

tarihinde lisansı sonlandırılan Cennet Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited ġirketinin 

20/03/2014 tarihli denetimde tespit edildiği üzere bayisi olduğu Samanyolu Enerji Nakliyat Petrol 

ve Sanayi Ticaret Anonim ġirketine ait iĢaretleri kullanmayarak ve eski dağıtıcısı olan Acıbadem 

Akaryakıt Dağıtım Pazarlama San. ve Tic. Ltd. ġti.ne ait ibareleri kaldırmayarak 5015 sayılı 

Petrol Piyasası Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine aykırı hareket ettiği 

değerlendirildiğinden, 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol 

Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Cennet Akaryakıt Ürünleri 

Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ olup 

konu hakkında hazırlanan 289/25-11 sayılı SoruĢturma Raporunda Cennet Akaryakıt Ürünleri 

Sanayi ve Ticaret Limited ġirketinin dağıtıcısı olduğu Samanyolu Enerji Nakliyat Petrol ve 

Sanayi Ticaret Anonim ġirketine ait ibareleri kullanmayarak Petrol Piyasası Kanunun 7 nci 

maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin 

birinci fıkrasının (f) bendine aykırı hareket ettiği kanaatine ulaĢılmıĢtır. 

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

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

tebliğ olunur.  9033/5/1-1 

————— 

Kurul‘un 28/04/2015 tarihli ve 5584-33 sayılı Kararı ile; ―Delielmacık Köyü Çingentarla 

Mevkii Ada: Pafta: Ġ23b13a, Parsel: 46 Bozüyük BĠLECĠK‖ adresinde faaliyette bulunmak üzere 

06/11/2013 tarihli ve BAY/939-82/33378 nolu istasyonlu bayilik lisansı alan ancak 09/01/2014 

tarihinde lisansı sonlandırılan Cennet Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited ġirketine ait 

tesiste 07/01/2014 tarihinde yapılan denetimde fiyat panosunun fiyatları göstermediği tespit 

edildiğinden, bu fiilin Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği‘nin 13 üncü maddesinin 

1 numaralı bendi ve 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine 

aykırılık teĢkil ettiği değerlendirildiğinden 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci 

maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Cennet 

Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına 
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karar verilmiĢ olup konu hakkında hazırlanan 289/31-17 sayılı SoruĢturma Raporunda Cennet 

Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited ġirketine ait tesiste bulunan fiyat panosunun 

çalıĢmamasının Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği‘nin 13 üncü maddesinin 1 

numaralı bendinin (a) alt bendi ve 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası 

hükümlerine aykırılık teĢkil ettiği kanaatine ulaĢılmıĢtır. 

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

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

tebliğ olunur.  9033/6/1-1 

————— 

Kurul‘un 13/08/2015 tarihli ve 5733/15 sayılı Kararı ile Tatlısu Mahallesi Akif Ġnan 

Sokak No:8 Merkür Palace Kat:1 Daire:4 Ümraniye/ĠSTANBUL adresinde faaliyet göstermek 

üzere 20.09.2012 tarihli ve DAĞ/4030-3/31529 sayılı Dağıtıcı lisansı sahibi CV Yapı ĠnĢaat 

Petrol Nakliye Hafriyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi‘nin, BAY/939-82/32464 

numaralı Bayilik Lisansı sahibi Gevri Çelik – Çelik Petrol ile arasındaki bayilik sözleĢmesinin 

28/02/2014 tarihli ve 4654 yevmiye numaralı Fesih Ġhbarnamesi ile fesh edilmesine rağmen süresi 

içerisinde Kuruma ibraz etmemesinin 5015 sayılı Kanunun 7 inci maddesinin 7 inci fıkrası ile 4 

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

maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile 34 üncü maddesinin (o) bendine aykırılık teĢkil ettiği 

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki 

durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci 

maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca ġirket 

hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢtir. Yürütülen soruĢturma sonucu 

düzenlenen 03.09.2015 tarihli ve 1 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere 

ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. ġirketin yeni adresi için araĢtırma yapılmıĢ 

ve Ticaret Sicil Gazetesi ile Gelir Ġdaresi Sicil Sorgulamasında yeni adresi tespit edilememiĢtir. 

Dolayısıyla söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde 

Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate 

alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 9033/7/1-1 

————— 

Kurul‘un 28/04/2015 tarihli ve 5584-32 sayılı Kararı ile; ―Ankara EskiĢehir Yolu 53. Km. 

Olukpınar Köyü Temelli (Pafta:, Ada:, Parsel:296) ANKARA‖ adresinde faaliyette bulunmak 

üzere 16/02/2011 tarihli ve BAY/939-82/29020 nolu bayilik lisansı alan ancak 27/06/2014 

tarihinde lisansı iptal edilen Derya ÇĠÇEK‘in 2013 yılında dağıtıcısı olan POĠL Petrol Ürünleri 

Dağıtım ĠĢletmeleri Anonim ġirketi haricinde ―Yenidoğan Mahallesi Bankalar Caddesi Köksallar 

ĠĢhanı No:2/19 KIRIKKALE‖ adresinde faaliyet göstermek üzere 09/03/2006 tarih ve BAY/681-

78/16155 numaralı bayilik lisansı alan ancak 13/01/2011 tarihinde lisansı iptal edilen Aypet 

Petrol Ürünleri Pazarlama Nakliyat Gıda ĠnĢaat Ġthalat Ġhracat Limited ġirketi ve ―Konya Yolu 

55. Km. ÇimĢit Köyü (Ada:2, Parsel:1) GölbaĢı / ANKARA‖ adresinde faaliyette bulunmak üzere 

18/04/2011 tarihli ve BAY/939-82/29309 numaralı bayilik lisansı alan ancak 21/01/2013 

tarihinde lisansı iptal edilen Kulu Grup Akaryakıt Ürünleri Otomotiv TaĢımacılık ĠnĢaat Taahhüt 

Gıda Sanayi ve DıĢ Ticaret Limited ġirketi‘nden akaryakıt ikmal ederek 5015 sayılı Kanunun 

―Bayiler‖ baĢlıklı 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliği‘nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket ettiği 

değerlendirildiğinden, 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol 

Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve 
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Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Derya ÇĠÇEK hakkında 

doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ olup konu hakkında hazırlanan 289/30-16 sayılı 

SoruĢturma Raporunda Derya ÇĠÇEK‘in fiil tarihi itibariyle dağıtıcısı olan POĠL Petrol Ürünleri 

Dağıtım ĠĢletmeleri Anonim ġirketi haricinde baĢka bir kaynaktan akaryakıt ikmal ederek 5015 

sayılı Kanunun ―Bayiler‖ baĢlıklı 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası 

Lisans Yönetmeliği‘nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket ettiği kanaatine 

ulaĢılmıĢtır. 

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

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

tebliğ olunur.  9033/8/1-1 

————— 

Kurul‘un 28/04/2015 tarihli ve 5584-26 sayılı Kararı ile; ―Pasifik Liman ĠĢletmeciliği ve 

Petrolcülük Ticaret Anonim ġirketi bayisi olarak ―Bursa Yolu 7. Km Kızılcapınar Mevkii 

(Pafta:Ġ23b14 Ada:- Parsel:938) Bozüyük Bilecik‖ adresinde faaliyette bulunmak üzere 

03/03/2011 tarihli ve BAY/939-82/29101 nolu bayilik lisansı alan ancak 24/10/2013 tarihinde 

lisansı iptal edilen Derya ÇĠÇEK‘e ait tesiste Bilecik Ġl Jandarma Komutanlığı tarafından 

11/04/2013 tarihinde yapılan denetimde Alınan numunelerin tağĢiĢ edilmiĢ ve teknik 

düzenlemelere aykırı olduğu TÜBĠTAK MAM‘ın 4874 sayılı analiz raporu ile tespit edildiğinden 

ilgili firmanın 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı faaliyet gösterdiği ve 

otomasyon sistemini devre dıĢı bırakarak akaryakıt satıĢı gerçekleĢtirmesi eyleminin 1240 sayılı 

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

ikinci fıkrası hükümlerine aykırılık teĢkil ettiği değerlendirildiğinden 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari 

yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma 

ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 

hükümleri uyarınca Derya ÇĠÇEK hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ olup 

konu hakkında hazırlanan 289/24-10 sayılı SoruĢturma Raporunda Derya ÇĠÇEK‘in lisansına 

konu akaryakıt istasyonunda ikmal ettiği akaryakıtı tağĢiĢ ettiği anlaĢılmakta olup, lisans 

sahibinin bu fiilinin Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine ve 

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı olduğu, istasyon 

otomasyon sistemi dıĢında akaryakıt satıĢı gerçekleĢtirmesi eyleminin 1240 sayılı Kurul Kararının 

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

hükümlerine aykırı olduğu kanaatine ulaĢılmıĢtır. 

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

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

tebliğ olunur.  9033/9/1-1 

————— 

23/07/2015 tarihli ve 5706-29 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 ĠnĢaat Nakliyat Gıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi‘nin 

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

ġANLIURFA‖ 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 iĢletimine baĢlanması ile 
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bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak iĢlemlerin yapılması‖ hükmüne aykırı hareket ettiği, 

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki 

durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5307 sayılı Kanunun ―Yaptırımlar‖ baĢlıklı 17 inci maddesi 

ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve 

SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi 

hükümleri uyarınca Dilekpınar Petrol ĠnĢaat Nakliyat Gıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret 

Limited ġirketi hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına, karar verilmiĢtir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 

gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen 

tebliğ edilir.  9033/10/1-1 

————— 

Kurul‘un 21.05.2015 tarihli ve 5609-13 sayılı kararı ile, ―Aydın-Ġzmir Karayolu 19. Km. 

Ömerbeyli Köyü (Pafta:6 Ada: - Parsel:1938) Germencik/Aydın‖ adresinde Milan Petrol Sanayi 

ve Ticaret Anonim ġirketi bayisi olarak faaliyette bulunmak üzere Kurumdan 18.10.2012 tarihli 

ve BAY/939-82/31652 sayılı istasyonlu bayilik lisansı alan ancak söz konusu lisansı 20.08.2013 

tarihinde sonlandırılan Derin Jeofizik Jeolojik Sismik Etüdler ĠnĢaat Petrol Ürünleri Nakliyat 

Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi‘nin, 09.04.2014 tarihli tespite göre, ―Turgut Özal Mahallesi 

Turgutlu Caddesi No:289/A-B-C (Ada:3591 Pafta:P.7 Parsel:1) Manisa‖ adresinde Termopet 

Akaryakıt Nakliyat ve Ticaret Limited ġirketi bayisi olarak faaliyette bulunmak üzere Kurumdan 

14.06.2011 tarihli ve BAY/939-82/29620 sayılı istasyonlu bayilik lisansı alan HSM Pet. Tem. 

Özel Eğ. Gıda Nak. Tek. Kon. Hayv. Toprak Ürü. ĠnĢ. Tur. Mad. Reklam ve Org. Nalburiye Otel 

Lokanta Eğlence Yerleri Sarr. Day. Tük. Mal. Kim. Madde Kim. Boya Mob. Dek. Ġth. Ġhr. Sanayi 

ve Ticaret Limited ġirketi‘ne akaryakıt ikmal ettiği ve bu nedenle lisanssız bayilik faaliyetinde 

bulunmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası ve Petrol Piyasası 

Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı hareket ettiği 

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki 

durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci 

maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca adı geçen 

kiĢi hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ ve yürütülen soruĢturma sonucu 

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 05.08.2015 tarih ve DDB.210/16-16 sayılı 

SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ 

edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  9033/11/1-1 

————— 

Kurulun 30.07.2015 tarihli ve 5713-7 sayılı Kararı ile; 

Eylem Akaryakıt Nakliyat Gıda ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi ile ilgili olarak 

Vergi MüfettiĢi Funda ECERÖZ Eylem Akaryakıt Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd.ġti.'nin , 2011, 

2012 ve 2013, Ahmet Ġlhan Emre Petrol ve Ticaret Ltd.ġti.'nin 2012 ve 2013, Amasya Petrol 

Ürünleri LPG Nak. Tic. Ltd.ġti.'nin 2012, Asopet Petrol Nakliye ve Turizm ĠnĢaat Gıda Sanayi 

Ticaret Ltd. ġti. 'nin 2011 ve 2012, Esoğlu Sağlık Eğitim Hizmetleri ĠnĢ. Petrol Üro. Nak. San. 

Ltd. ġti.'nin 2012 ve 2013, Yanıklar Petrol Ürünleri Turizm Nakliyat ĠnĢaat Taahhüt Tekel 

Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd.ġti.'nin 2012 hesap dönemi hesap ve iĢlemlerinin vergi 

kanunları yönünden incelenmesinde bir kısım toptan satıĢ bilgilerine konu faturaların sahte fatura 

olduğu, gerçekte böyle bir toptan satıĢ yapılmadığı, toptan satıĢ olarak bildirilen faturalarının bir 
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kısmının konusunun akaryakıt olmadığı, satıĢa konu akaryakıtın eksik ve/veya fazla bildirildiği, 

birbirlerinden ve piyasadan belgesiz akaryakıt alıĢlarının olduğunun tespiti nedeniyle, Merzifon-

Ġstanbul Karayolu 3.Km Sarıköy Mevkii Merzifon/Amasya adresinde 26.07.2010 tarih ve 

BAY/939-82/28046 sayılı lisans kapsamında faaliyet gösterdiği tesis de, 2011, 2012 ve 2013 yılı 

içerisinde değiĢik firmalardan değiĢik tarihlerde; 

a- Dağıtıcısı dıĢında akaryakıt ikmal etmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 

inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine, 

b) Kullanıcılar haricinde yeniden satıĢ amaçlı akaryakıt satıĢı yapmasının, 5015 sayılı 

Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine, 

aykırı olduğu anlaĢıldığından, konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat 

karĢısındaki durumun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun "Ġdari yaptırımlar" baĢlıklı 20 

nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda 

Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 

ġirketiniz nezdinde 30.07.2015 tarihli ve 5713-7 sayılı Kurul Kararıyla soruĢturma açılmasına 

karar verilmiĢtir. 

Bu kapsamda, ġirketinizin dağıtıcısı dıĢında akaryakıt ikmal etmemek ve kullanıcılar 

haricinde yeniden satıĢ amaçlı akaryakıt satıĢı yapmamak yükümlülüğünü yerine getirmesi 

gerekmekte olup, aksi halde, 5015 sayılı Kanunun "Ġdari yaptırımlar" baĢlıklı 20 nci maddesi ile 

Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Daire 

BaĢkanlığınca, hakkında soruĢturma açılan gerçek veya tüzel kiĢiye baĢlatılan soruĢturma 

bildirilerek, varsa ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığın on beĢ günlük süre içinde giderilmesi 

gerektiği, aksi halde yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği 

veya lisansının doğrudan iptal edilebileceği…" hükümleri uygulama alanı bulacaktır. 

5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 

Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 30.07.2015 tarihli ve 5713-7 sayılı 

Kurul Kararı kapsamında yapılan soruĢturma sonucu, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince 

düzenlenen 13.08.2015 tarihli ve DDB.20/2015/39 sayılı SoruĢturma Raporu düzenlenmiĢtir. 

Söz konusu yapılan tespitler ile ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle 

Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 

üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen 

savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

olunur.  9033/12/1-1 

————— 

Kurulu'nun 20/03/2014 tarihli ve 4930-36 sayılı Kararı ile Mirsoy Petrol Dağıtım Turizm 

ve Nakliye Sanayi Ticaret Anonim ġirketi tarafından söz konusu Kurul Kararının ekindeki listede 

belirtilen dönemlerde listede belirtilen bayilerinin Petrol Piyasası Bilgi Sistemi aracılığı ile "Aylık 

Akaryakıt Stok ve Alım Satım Raporu‘nu bildirmemesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 7 nci maddesinin altıncı fıkrasına ve 1240 sayılı Kurul kararının 5 inci maddesinin 

ikinci fıkrasına aykırı olduğu değerlendirildiğinden, yazılı savunmanızın alınmasına karar 

verilmesi suretiyle baĢlatılan soruĢturmanın, 06/07/2007 tarihinde yürürlüğe giren 1240 sayılı 

Kurul Kararında yer alan dağıtıcı lisansı sahiplerinin "Aylık Akaryakıt Stok ve Alım Satım 

Raporunu" Kuruma bildirme yükümlülüğünün, söz konusu Kurul Kararında 12/02/2015 tarihli ve 
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5468-1 sayılı Kurul Kararı ile yapılan ve 01/06/2015 tarihinde yürürlüğü giren değiĢiklik 

sonrasında kaldırılması nedeniyle 14/07/2015 tarihli ve 5694-3 sayılı Kurul Kararı ile sona 

erdirilmesine karar verilmiĢtir.  9033/13/1-1 

————— 

Kurul 09/07/2015 tarih ve 5686/24 sayılı Kararı ile, 08.10.2012 tarihli ve BAY/939-

82/31619 sayılı bayilik lisansı sahibi Öz Eda Nur Petrol ve Petrol Ürünleri Akaryakıt Madeni Yağ 

ĠnĢaat Nakliyat Ġthalat Ve Ġhracat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi'nin akaryakıt istasyonunda 

14.05.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere tağĢiĢ ve/veya hile amacıyla 

akaryakıta katılabilecek ürün bulundurması ile ilgili olarak ġirket hakkında 28.04.2015 tarihli ve 

5584/74 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruĢturma sonrasında düzenlenen 13/05/2015 

tarihli ve DDB.439/1-1 sayılı SoruĢturma Raporu ve istenilen yazılı savunma ile Denetim Dairesi 

BaĢkanlığı‘nın konuya iliĢkin görüĢü Kurulca değerlendirilmiĢ olup; savunma yapmadığı 

anlaĢıldığından Öz Eda Nur Petrol ve Petrol Ürünleri Akaryakıt Madeni Yağ ĠnĢaat Nakliyat 

Ġthalat Ve Ġhracat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi hakkında 6455 sayılı Kanunla değiĢik 5015 

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

alt bendi ve (d) bendi gereğince belirlenen 170.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar 

verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 170.000.-TL (YüzyetmiĢbin 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 

ġubesi 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 Ġdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 

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

yatırılması halinde %25‘lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

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

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

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.  9033/14/1-1 

————— 

Kurul‘un 11/06/2015 tarihli ve 5638/8 sayılı kararı ile 03.03.2005 tarihli ve DAĞ/446-

265/01986 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi MMG Petrol Dağıtım ve Pazarlama Ġç ve DıĢ Ticaret 

Anonim ġirketi‘nin bayisi 09.07.2013 tarihli ve BAY/939-82/32923 sayılı bayilik lisansı sahibi 

Sakpet Petrol Ürünleri Ticaret ve Sanayi Limited ġirketi‘nin akaryakıt istasyonunda 02.09.2013 

ve 13.09.2013 tarihlerinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere bayisinin otomasyon sistemine 

müdahale etmesi, otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı çalıĢmaması ve MMG Petrol Dağıtım 

ve Pazarlama Ġç ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi tarafından izinsiz müdahalelerin 3 iĢ günü 

içerisinde Kuruma bildirilmemesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci 

maddesinin altıncı fıkrası ile 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin (b) bendine ve 5 

inci maddesinin (11) inci bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir 

Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 

sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak 

Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca MMG Petrol Dağıtım ve Pazarlama Ġç ve DıĢ 

Ticaret Anonim ġirketi hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ ve 20 nci madde 
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kapsamında ihbar ve yürütülen soruĢturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince 

düzenlenen 10.08.2015 tarihli ve DDB.439/9-9 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak 

üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  9033/15/1-1 

————— 

Kurul‘un 30/07/2015 tarihli ve 5714-17 sayılı Kurul Kararı uyarınca Hasmir Petrol ve 

Madeni Yağ Ürünleri Üretim-Depolama, Nakliye Ġthalat, Ġhracat, Ticaret ve Sanayi ġirketi 

hakkında; Ġthal ettiği bazyağı madeni yağ üretiminde kullanmayarak ticarete konu etmesi 

nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değiĢik 19 uncu 

maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan ―Sahip olunan 

lisansın verdiği haklar dıĢında faaliyet gösterilmesi‖ hükmü ve Petrol Piyasası Kanununun 19 

uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri 

gereğince belirlenen 363.755-TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 363.755-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 ġubesi 

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

numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemesinde 

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

edilir.  9033/16/1-1 

————— 

Kurul‘un 30/12/2014 tarihli ve 5397-249 sayılı Kararı ile; MMG Petrol Dağıtım 

Pazarlama Ġç ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 

6455 sayılı Kanun ile değiĢik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt 

bendi hükmü hükümleri uyarınca 350.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına ve 

kanuna karĢı hile veya gerçek dıĢı beyanda bulunması sebebiyle 5015 sayılı Kanunun 20 nci 

maddesinin beĢinci fıkrası hükümleri uyarınca DAĞ/446-265/01986 numaralı dağıtıcı lisansının 

iptal edilmesine karar verilmiĢtir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 350.000,-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 ġubesi 

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

numaralı hesaba yatırılabileceği, lisans almadan petrol piyasasında piyasa faaliyeti 

gerçekleĢtirilemeyeceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemesinde dava açma 

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

 9033/17/1-1 

————— 

Kurul‘un 20/08/2015 tarih ve 5748/13 sayılı Kararı ile; BAY/939-82/30272 numaralı 

bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Horapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve 

Ticaret Limited ġirketi‘nin, 25/02/2015 tarihli denetimde tespit edildiği üzere, dağıtıcısı haricinde 

baĢka bir kaynaktan akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci 

maddesinin birinci fıkrası ve aynı maddenin ikinci fıkrası hükümleri ile Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliği‘nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bendi hükümlerine aykırılık teĢkil ettiği 

gerekçesiyle, konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki durumunun 

tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve 
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Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Horapet Grup 

Petrol Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi hakkında doğrudan soruĢturma 

açılmasına baĢlanılmasına karar verilmiĢ olup, bu çerçevede Yönetmeliğin 23 üncü maddesi 

uyarınca 31/08/2015 tarihli ve DDB-282/13-13 sayılı SoruĢturma Raporu düzenlenmiĢtir. 

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak 

Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın tebliğ tarihinden 

itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde 

gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ olunur.  9033/18/1-1 

————— 

Kurul‘un 28/04/2015 tarihli ve 5584-30 sayılı Kararı ile; ―Konya Yolu 55. Km. ÇimĢit 

Köyü (Ada:2, Parsel:1) GölbaĢı / ANKARA‖ adresinde faaliyette bulunmak üzere 18/04/2011 

tarihli ve BAY/939-82/29309 numaralı bayilik lisansı alan ancak 21/01/2013 tarihinde lisansı 

iptal edilen Kulu Grup Akaryakıt Ürünleri Otomotiv TaĢımacılık ĠnĢaat Taahhüt Gıda Sanayi ve 

DıĢ Ticaret Limited ġirketi‘nin 2013 yılında lisanssız olarak ―Ankara EskiĢehir Yolu 53. Km. 

Olukpınar Köyü Temelli (Pafta:, Ada:, Parsel:296) ANKARA‖ adresinde faaliyette bulunmak 

üzere 16/02/2011 tarihli ve BAY/939-82/29020 nolu bayilik lisansı alan ancak 27/06/2014 

tarihinde lisansı iptal edilen Derya ÇĠÇEK‘e çok yüksek miktarda akaryakıt satıĢı yaparak dağıtıcı 

olarak faaliyet göstermesinin 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) 

bendine aykırı olduğu değerlendirildiğinden, 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 

nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda 

Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 

Kulu Grup Akaryakıt Ürünleri Otomotiv TaĢımacılık ĠnĢaat Taahhüt Gıda Sanayi ve DıĢ Ticaret 

Limited ġirketi hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ olup konu hakkında 

hazırlanan 289/28-14 sayılı SoruĢturma Raporunda Kulu Grup Akaryakıt Ürünleri Otomotiv 

TaĢımacılık ĠnĢaat Taahhüt Gıda Sanayi ve DıĢ Ticaret Limited ġirketi‘nin lisanssız olarak 

akaryakıt satmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı 

olduğu kanaatine ulaĢılmıĢtır. 

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

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

tebliğ olunur.  9033/19/1-1 

————— 

Kurul‘un 13/08/2015 tarihli ve 5733/17 sayılı Kararı ile Yenibosma Merkez Mahallesi 

Ladin Sokak No:4 Mağaza Bloğu No:8002 Yenibosna Bahçelievler/ĠSTANBUL adresinde 

faaliyet göstermek üzere 03.03.2011 tarihli ve DAĞ/3105-1/29092 sayılı Dağıtıcı lisansı sahibi 

Poil Petrol Ürünleri Dağıtım ĠĢletmeleri Anonim ġirketi‘nin, BAY/939-82/31677 sayılı bayilik 

lisansı sahibi Yümnü Ulus ile arasındaki bayilik sözleĢmesinin 15/04/2014 tarihli Fesih 

Ġhbarnamesi ile fesh edilmesine rağmen süresi içerisinde Kuruma ibraz etmemesinin 5015 sayılı 

Kanunun 7 inci maddesinin 7 inci fıkrası ile 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına, Petrol 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile 34 üncü 

maddesinin (o) bendine aykırılık teĢkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir Ģekilde 

araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı 

Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler 

Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 
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uncu maddesi hükümleri uyarınca ġirket hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına karar 

verilmiĢtir. Yürütülen soruĢturma sonucu düzenlenen 03.09.2015 tarihli ve 4 sayılı SoruĢturma 

Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

ġirketin yeni adresi için araĢtırma yapılmıĢ ve Ticaret Sicil Gazetesi ile Gelir Ġdaresi Sicil 

Sorgulamasında yeni adresi tespit edilememiĢtir. 

Dolayısıyla söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde 

Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate 

alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 9033/20/1-1 

————— 

Kurul‘un 14.07.2015 tarihli 5695-3 sayılı kararları ile, DAĞ/2552-4/27680 numaralı 

dağıtıcı lisansı sahibi (27.08.2014 tarihinde iptal edilen) Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat 

Petrol Ürünleri Sanayi Ġç Ve DıĢ Ticaret Limited ġirketi'nin bayisi olarak "Ağrı-Van Karayolu 

Üzeri Tutak / Ağrı" adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda 12.01.2010 tarih ve BAY/939-

82/27048 numaralı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Zülfikar Çiftçi'nin lisansına konu 

akaryakıt istasyonunda 28/01/2014 tarihinde gerçekleĢtirilen denetim neticesinde, istasyon 

otomasyon sisteminin çalıĢmadığının tespit edilmiĢ olmasının dağıtıcı lisansı sahibi açısından 

5015 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 

inci maddesi hükümlerine aykırılık teĢkil ettiği olduğu değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir 

Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 

sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak 

Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca adı geçen kiĢi hakkında doğrudan soruĢturma 

açılmasına karar verilmiĢ ve yürütülen soruĢturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi 

gereğince düzenlenen 06.08.2015 tarih ve DDB.212/17-9 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı 

savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  9033/21/1-1 

————— 

Kurul‘un 11/06/2015 tarihli ve 5638-15 sayılı Kararı ile, ―Ġzmir Yolu 7.km Polis Okulu 

KarĢısı Pamukçu BALIKESĠR‖ adresinde faaliyet gösteren On Pet Akaryakıt Otomotiv Gıda 

Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi‘ne ait akaryakıt istasyonunda gerçekleĢtirilen 09/04/2013 tarihli 

tespite göre; 06/05/2010 tarih ve DAĞ/2552-4/27680 numaralı dağıtıcı lisansı (09/05/2013 tarih 

ve 4394-3 sayılı Karar ile sonlandırılan) sahibi Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol 

Ürünleri Sanayi Ġç ve DıĢ Ticaret Limited ġirketi‘nin tespit tarihi itibariyle dağıtıcısı bulunduğu 

05/06/2012 tarihli ve BAY/939-82/31086 numaralı bayilik lisansı sahibi On Pet Akaryakıt 

Otomotiv Gıda Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi‘ne ait akaryakıt istasyonunda otomasyon 

sistemine yapılan müdahaleyi engellemeyerek, 5015 sayılı Kanunun 7 inci maddesinin altıncı 

fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci maddesi hükümlerine aykırılık teĢkil ettiği 

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki 

durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci 

maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Raman 
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Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi Ġç ve DıĢ Ticaret Limited ġirketi hakkında 

doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve 

yürütülen soruĢturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 30/06/2015 

tarihli ve DDB.339/15-15 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine 

gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  9033/22/1-1 

————— 

Kurulun 05-05-2015 tarih ve 5594/44 sayılı kararı ile, 27.11.2012 tarihli ve BAY/939-

82/31818 numaralı lisans ile ―Zübeyde Hanım Caddesi No:112/B 35270 KarĢıyaka-Ġzmir‖ 

adresinde faaliyet gösteren ÜNSALAN AKARYAKIT DAĞITIM VE NAKLĠYAT TĠCARET 

LĠMĠTED ġĠRKETĠ ‘nin; Kasım-Aralık 2013 ayında muhtelif faturalı satıĢları üzerinden yapılan 

tespitte ― Ġskele Mahallesi Urla - ÇeĢme Asfaltı No:224 (Pafta:38 Ada:9 Parsel:12) Urla/ĠZMĠR‖ 

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

PETROL ÜRÜNLERĠ OTO YEDEK PARÇA ĠNġAAT NAKLĠYE SANAYĠ VE TĠCARET 

LĠMĠTED ġĠRKETĠ ‘ne yeniden satıĢ amacı ile akaryakıt satıĢı yapmak suretiyle, lisansı ile 

tanınan hakların dıĢına çıkıldığı ve Ġstasyonsuz Bayilik Lisansı olmasına karĢın, faturalarda çok 

sayıda motorin satıĢı yaparak, lisans kapsamı dıĢında akaryakıt satıĢı gerçekleĢtirdiği 

anlaĢıldığından, konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki 

durumuzun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci 

maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca firmanız 

nezdinde soruĢturma açılmasına karar verilmiĢtir. 

Bu kapsamda Zübeyde Hanım Caddesi No:112/B 35270 KarĢıyaka-Ġzmir adresinde 

yeniden satıĢ amacı ile akaryakıt satıĢı yapmak ve Ġstasyonsuz Bayilik Lisansı olmasına karĢın, 

lisans kapsamı dıĢında akaryakıt satıĢı gerçekleĢtirilmesi ile ilgili mevzuata aykırılıkların, 

yukarıda anılan Kanunun 20 nci maddesi uyarınca onbeĢ gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun 

Kuruma bildirilmesi gerekmekte olup aksi halde, yapılmakta olan piyasa faaliyetiniz geçici bir 

süre için durdurulacak veya firmanıza ait lisans doğrudan iptal edilecektir. 

5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 

Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 05-05-2015 tarihli ve 5594/44 

sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruĢturma sonucu, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi 

gereğince düzenlenen 01/06/2015 tarihli ve DDB.58/4-4 sayılı SoruĢturma Raporu ek yapılmıĢ 

ancak, yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen tebliğ 

edilememiĢtir. 

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak 

Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ 

tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde 

gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ olunur.  9033/23/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9088/1/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9088/2/1-1 
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Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2014/104330 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 

Uludağ Üniversitesi Sağlık 

Uygulama ve AraĢtırma Merkezi 

Müdürlüğü 

Ġl/Ġlçe BURSA/Nilüfer 

Adresi 

Uludağ Üniversitesi Döner 

Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü 

16059 Görükle Nilüfer BURSA 

Tel-Faks 0 224 295 41 98 - 0 224 295 41 99 

Posta Kodu 16059 E-Mail dsim@uludag.edu.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
CANACAN Sağlık Turizm TaĢımacılık 

ĠnĢaat DanıĢmanlık San. ve Tic. Ltd. ġti. 
 

Adresi 
Esentepe Mahallesi Ġnanç Sokak No: 18 

Kat: 1 Daire 1 Nilüfer BURSA 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1980425150  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
69749  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9109/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9096/1/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9096/2/1-1 
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Eskişehir Halk Sağlığı Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9101/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık

Programı Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

KURUL KARARLARI
— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 08/10/2015 Tarihli ve 6477

Sayılı Kararı
— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 08/10/2015 Tarihli ve 6478

Sayılı Kararı
— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 08/10/2015 Tarihli ve 6484

Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
— Yüksek Seçim Kurulunun 09/10/2015 Tarihli ve 1910 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

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. 


