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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                          27 Kasım 2015
      69471265-305-13602

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Türkiye-AB Zirvesine katılmak üzere; 29 Kasım 2015 tarihinde Belçika’ya gideceğimden,
dönüşüme kadar Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un vekâlet
etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                27 Kasım 2015
      68244839-140.02-11-634

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 27/11/2015 tarihli ve 69471265-305-13602 sayılı yazınız.
Türkiye-AB Zirvesine katılmak üzere, 29 Kasım 2015 tarihinde Belçika’ya gidecek olan

Başbakan Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı
Numan KURTULMUŞ’un vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

29 Kasım 2015
PAZAR

Sayı : 29547



BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                          27 Kasım 2015

      69471265-305-13603

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 29 Kasım 2015 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Avrupa

Birliği Bakanı Volkan BOZKIR’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Gençlik ve

Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                27 Kasım 2015

     68244839-140.03-292-635

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 27/11/2015 tarihli ve 69471265-305-13603 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 29 Kasım 2015 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Avrupa

Birliği Bakanı Volkan BOZKIR’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Gençlik ve

Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                          27 Kasım 2015

      69471265-305-13604

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 29 Kasım 2015 tarihinden itibaren Belçika, Fransa ve

Sırbistan’a gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri

Bakanlığına, İçişleri Bakanı Efkan ALA’nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz

ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                27 Kasım 2015

     68244839-140.03-293-636

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 27/11/2015 tarihli ve 69471265-305-13604 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 29 Kasım 2015 tarihinden itibaren Belçika, Fransa ve

Sırbistan’a gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri

Bakanlığına, İçişleri Bakanı Efkan ALA’nın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Danıştay Başkanlığından:

DANIŞTAY PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/12/2014 tarihli ve 29197 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Danıştay

Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü

fıkrasının (a) bendine “Mühendis,” ibaresinden sonra gelmek üzere “İstatistikçi,” ibaresi ek-

lenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine

“Mühendis” ibaresinden sonra gelmek üzere “, İstatistikçi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Danıştay Başkanı yürütür.

—— • ——

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

TÜTÜN ÜRETİMİ, İŞLENMESİ, İÇ VE DIŞ TİCARETİ İLE İLGİLİ 

USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/7/2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün

Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci

maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Üreticilerin, 3/12/2014 tarihli ve 29194 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel

Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelikle be-

lirlenen görev ve sorumlulukları yerine getirmeleri zorunludur. Yazılı sözleşme usulüyle yapılan

üretimde, alıcı tarafından üreticiye verilen bitki koruma ürünlerinin kayıtları ayrıca alıcı tara-

fından tutulur.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/12/2014 29197
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası ile üçüncü fıkrası aşa-

ğıdaki şekilde, ikinci fıkrasındaki “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı” ibaresi ise “Gıda, Tarım ve

Hayvancılık Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklen-

miştir.

“(1) Tütün tohumunun ihracı ile ithali, Kurumun uygun görüşü ve Gıda, Tarım ve Hay-

vancılık Bakanlığının izni ile mümkündür. Kurumdan uygun görüş almak amacıyla yapılan ih-

racat ve ithalat başvurusu bir ay içinde karara bağlanır ve sonuç başvuru sahibine bildirilir. To-

hum ihracat ve ithalatının yapılmasını müteakip ticarete konu tütün tohumuna ait bilgiler tütün

ticareti yetki belgesine sahip gerçek ve tüzel kişiler tarafından üç ay içinde Kuruma gönderilir.

Uygun görüş alındıktan sonra, tohum ihracatının ve ithalatının gerçekleşmemesi durumunda

da Kuruma bilgi verilir.”

“(3) Bilimsel araştırmalar için, üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının yurda

tohumluk getirmesi ve yurt dışına tohumluk göndermesi bu madde kapsamı dışındadır.”

“(4) Araştırma, geliştirme ve ticari amaçlarla; tütün tohumu ve fidelerinin üretimi ile

tütün tohumunun yurt içi ticareti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının belirlediği usul ve

esaslar kapsamında yapılır. Bu konularda faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler, üretim ve

ticarete konu bilgileri Kuruma bildirir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki

cümle ile maddenin sonuna aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“Teslim anında tütünlerin rutubet oranı kütlece %16’dan fazla olmamalıdır.”

“(4) Kendine özgü tekniklerle üretilen, kırılan, kurutulan, alım ve satımı yapılan, işleme

öncesi herhangi bir denkleme ve ambalajlama yöntemi uygulanmayan Hasankeyf tipi tütünler

için bu madde hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Alıcı, alım-satımı tamamlanan tütünler için şekli ve içeriği Kurum tarafından be-

lirlenen Yazılı Sözleşme Esasına/Açık Artırma Yöntemine Göre Tütün Alım-Satım ve Tescil
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Beyannamesi ile Kuruma müracaat eder. Beyanname içeriği ile Kurum kayıtlarının birbirini

teyit etmesi halinde beyanname onaylanır, bir nüshası alıcıya geri verilerek tescil işlemi ta-

mamlanmış olur.

(6) Alıcı, alım satımı tamamlanan tütünlere ait Üretici Hesap Pusulaları Paftasını ve

Pafta İcmal Tablosunu, Kurum tarafından belirlenen şekil ve içeriğe uygun olarak düzenleyip,

ödeme tarihinden itibaren on beş gün içinde, durumu açıklayan bir üst yazıyla birlikte yazılı

ve elektronik ortamda Kuruma vermek zorundadır. Üretim yılına ait kati alım sonuçları ise,

üretici tütünlerini teslim alma işlemlerinin tamamlanmasını müteakip ve en geç tütünlerin tes-

lim alınması için belirlenen süreyi takip eden yirminci günü mesai saati bitimine kadar yazılı

ve elektronik ortamda Kuruma verilmek zorundadır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki

cümle eklenmiştir.

“Alıcının, itiraz başvurusunu almaktan imtina etmesi halinde, başvuru 11/2/1959 tarihli ve

7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili tebligat mevzuatı çerçevesinde, iadeli-taahhütlü posta

aracılığıyla yapılabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki “Tarım İl/İlçe

Müdürlüğünden” ibaresi “İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden” şeklinde değiş-

tirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Çe-

şitli nedenlerle yeniden işlenmesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya ambalaj değişikliği”

ibaresi eklenmiş, aynı maddeye aşağıdaki beşinci, altıncı ve yedinci fıkralar eklenmiştir. 

“(5) Nicotiana Rustica türüne ait bir çeşit olup, kendine özgü tekniklerle üretilen, kırı-

lan, kurutulan, fermantasyon geçirtilen ve el imalatı tabir edilen, insan emeğiyle açım, tefrik

ve tasnife tabi tutulan Hasankeyf tipi tütünlerin işlenmesinde birinci fıkra hükümleri uygulan-

maz. 

(6) Üreticiden alınan tütünler, tesislerde işlenmeden, alındığı şekliyle veya el imalatı

tabir edilen yöntemle açım, yabancı madde ayıklama, tefrik ve tasnife tabi tutularak puro, si-

garillo, pipoluk ve nargilelik tütün mamulü ve sarmalık kıyılmış tütün mamulü üretiminde kul-

lanılabilir. Bu durumdaki tütünler için birinci fıkra hükümleri uygulanmaz.  
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(7) Alıcı tarafından, ticarete konu olmayacağına karar verilerek imha edilmek istenen

işlenmemiş ve/veya işlenmiş tütünler, Kurumdan izin almak kaydıyla ilgili mevzuata göre imha

edilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(6) Homojenize tütün, şişirilmiş tütün, şişirilmiş tütün damarı ile yaprak tütün veya

tütün bitkisinden elde edilen, ancak tütün mamulü sayılmayan ve tütün mamulü hammaddesi

bir ürün yapımı amacı ile kurulacak fabrika ve tesisler de 22 nci, 23 üncü ve bu madde hü-

kümlerine tabidir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki

cümle eklenmiştir.

“Tütünlerin; işlenmesi, iç ve dış ticareti aşamalarında geçici olarak muhafaza edildiği yerler

bu hükmün dışındadır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna aşa-

ğıdaki cümle eklenmiştir.

“Tütün ticareti yetki belgesi alındığı yıl için ayrıca vize işlemine tabi tutulmaz.” 

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “beş iş

günü içinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “faturanın bir sureti ile birlikte” ibaresi eklenmiş,

aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Alıcı, tütün stokları ile ihracat ve ithalat miktarlarını, şekli ve içeriği Kurum tara-

fından belirlenen Tütün Mevcut Bildirimine uygun olarak, haziran ve aralık ayları sonu itiba-

riyle takip eden ayın on beşinci günü mesai saati bitimine kadar Kuruma bildirmek zorundadır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesine aşağıdaki sekizinci fıkra eklen-

miştir.

“(8) Tütün İhracatı Uygunluk Belgesi alınan ancak ihracatı henüz kesinleşmemiş tü-

tünler ile Tütün İhracatı Uygunluk Belgesi alındığı halde ihracından vazgeçilen tütünler, şekli

ve içeriği Kurum tarafından belirlenen formlara kaydedilerek, haziran ve aralık ayları sonu iti-

bariyle takip eden ayın on beşinci günü mesai saati bitimine kadar Kuruma bildirilir.”
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MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten

kaldırılmış, altıncı ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Homojenize veya yeniden tertip edilmiş tütün, tütün damarı, şişirilmiş tütün, şişi-

rilmiş tütün damarı, kıyılmış tütün, aynı tipten olmak kaydıyla harmanlanmış yaprak tütün,

kırık tütün, tütün toz ve döküntüleri ile tütün mamulü kabul edilenlerin dışındaki tütün bitki-

sinden elde edilen tüm ürünlerin ithalatında da tütünün tabi olduğu esaslar uygulanır.”

“(8) Tütün mamulü üreticilerinin, Tütün İthalatı Uygunluk Belgesi alınan tütünlerle il-

gili olarak, aşağıda belirtilen kayıtları tutmaları ve bunları şekli ve içeriği Kurum tarafından

belirlenen formlara kaydederek haziran ve aralık ayları sonu itibariyle takip eden ayın on be-

şinci günü mesai saati bitimine kadar Kuruma bildirmeleri zorunludur:

a) İthalatı sonuçlanan tütünlerle ilgili bilgileri,

b) Kısmen veya tamamen rejim değişikliğine tabi tutulan tütünlerle ilgili bilgileri,

c) İthalatı kısmen veya tamamen yapılamayan tütünlerle ilgili bilgileri,

ç) İthalatı iptal edilen tütünlerle ilgili bilgileri,

d) Üretimde kullanılan tütünlerle ilgili bilgileri,

e) İthal edilen tütünlerden, yurt içine ve yurt dışına satışı yapılan tütünlerle ilgili bilgileri.”

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

10/7/2010 27637

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 2/11/2011 28103

2- 14/3/2012 28233
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T.C. 

Resmî Gazete 
Ġlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

Ġşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

29 Kasım 2015 

PAZAR 
Sayı : 29547 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNI 

İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2015/188 

Karar No : 2015/258 

Mahkememizin 08/10/2015 tarih ve 2015/188 Esas, 2015/258 Karar sayılı kararı ile 

Çocuklara Dilencilik Yaptırmak suçundan 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 229/1, 229/2 

maddeleri uyarınca 1'er yıl 6'şar ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına, CMK'nın 231/5 maddesi 

uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, CMK'nın 231/8 maddesi uyarınca 5 yıl 

süreyle denetim süresine tabi tutulmasına, denetimli serbestlik tedbirlerinin uygulanmasına yer 

olmadığına, CMK 231/10 md uyarınca denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği 

takdirde hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verilmesine, CMK 231/11 Md. 

uyarınca denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde mahkemece hükmün 

açıklanmasına, CMK 231/12 md uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz 

edilebileceğine dair karar verilen Raat ve Zekiye kızı, 1991 Suriye doğumlu, Suriye Uyruklu olan 

SEMAR HALĠD, Raıd ve Zekiye oğlu, 1992 Suriye doğumlu, Suriye Uyruklu olan MUSTAFA 

HALĠD, Besam ve Halime kızı, 1991 Suriye doğumlu, Suriye Uyruklu olan DELAL HALĠD ve 

Muhammed ve Esma oğlu, 1959 Suriye doğumlu, Suriye Uyruklu olan MAHMUT RECVAN'ın 

bildirdikleri adresin yetersiz olması nedeniyle bulunamadıkları gibi tüm aramalara rağmen de 

ulaşılamadığı anlaşılmakla; 

7201 sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

Ġlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilana ait gazetenin 

mahkememize gönderilmesine, 

Ġlan ücretinin karar kesinleştikten sonra sanıklardan tahsiline, 

Ġlan olunur. 9453 
 



Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 29 Kasım 2015 – Sayı : 29547 

 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 

KANUNU UYARINCA TASFĠYELĠK HALE GELEN EġYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - SatıĢa esas bedeli en az 75,61 TL, en çok 92.297,54 TL olan, 15.12.2015 günü saat 

16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı en az 7,56 TL, en çok 9.229,75 TL olan, cinsi, 

miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satıĢa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı Ģartname eki 

listede gösterilen TV Sigortası, Konteyner, Cep Telefonu aksesuraları, Giyim EĢyaları, Kol Saati, 

GüneĢ Gözlüğü, Pil, Saç Kesme Makinası, Tırnak Makası, Cımbız, Para Cüzdanı, Hesap 

Makinası, Tüy Kesme Makinası, Ağaç Budama Makası, Çay ve çeĢitli sayılarda muhtelif eĢya 

cinsi 29 Grup eĢya açık artırma suretiyle Hançerli Mah. Sahilyolu Cad. No: 37 Ġlkadım/SAMSUN 

adresindeki ihale salonunda 16.12.2015 tarihinde saat 09.30'da satıĢa sunulacaktır. SatıĢa sunulan 

eĢya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile 

(0)(362)(445 00 68) 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 

vekaletname kartının satıĢ günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle EĢya SatıĢ ġartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karĢılığı 

Samsun Tasfiye ĠĢletme Müdürlüğü ile Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

Ġlan olunur. 10804/1-1 

—— • —— 
BĠTKĠSEL ÜRETĠM VE HAYVANCILIK FAALĠYETLERĠ ĠġÇĠLĠKLERĠNE AĠT  

HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlüğümüze bağlı Gözlü Tarım ĠĢletmesi Müdürlüğü ihtiyacı 2016 yılı bitkisel 

üretim ve hayvancılık faaliyetleri iĢçiliklerine ait hizmet satın alınacaktır. 

Konu ile ilgili ġartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire BaĢkanlığı’nda ve ilgili 

iĢletme müdürlüğünde görülebilir. Ġstekliler, ihale dokümanını Genel Müdürlüğümüz Ticaret 

Daire BaĢkanlığı’ndan 200,00 TL karĢılığında temin edebilirler. 

Ġhale kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif tutarının %3’ünden 

az olmamak üzere geçici teminat verecektir. 

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 11.12.2015 Cuma günü saat 15:30’a 

kadar TĠGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiĢ olması gerekmektedir. 

Ġhale aynı gün ve saatte TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nde 

yapılacaktır. 

Geciken teklifler dikkate alınmaz. 

Bu ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, ihale TĠGEM Alım Satım ve Ġhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 

ADRES: 

TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/ANKARA 

Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat) 

Fax: (0.312) 417 78 39 

 10816/1-1 
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TAġINMAZ MALLAR SATILACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı’na ait Ankara Ġli, Yenimahalle Ġlçesi, 

Macun Mahallesi, 41750 Ada, 1 Parselde kayıtlı bulunan konut nitelikli 40 nolu bağımsız 

bölümün satıĢı 14 Aralık 2015 Pazartesi günü saat: 14.00’da, 53 nolu bağımsız bölümün satıĢı 14 

Aralık 2015 Pazartesi günü saat:15.00’da ve 57 nolu bağımsız bölümün satıĢı 14 Aralık 2015 

Pazartesi günü saat: 16.00’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir. 

2 - Ġstekliler Ģartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 

Ġhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğü’ne vereceklerdir. 

3 - Ġstekliler bu iĢe ait her bir Ģartnameyi 100,00.-TL karĢılığında yukarıda belirtilen 

adresten temin edebilirler.  

4 - Ġstekliler, geçici teminat bedelini Ģartnamede belirtilen tutarda ve THK Genel 

BaĢkanlığına ait banka hesabına yatıracaklardır. 

5 - Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel: (0 312) 303 73 78 - 79 - 71 10825/1-1 

————— 
SĠGORTA YAPTIRILACAKTIR 

1 - Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı (THK), THK Gökçen Havacılık Ġktisadi 

ĠĢletmesi THK Havacılık Vakfı ve Vakıf Ģirketlerinin kadrosunda bulunan her türlü hava aracını 

kullanan uçucu ve uçuĢla ilgili personelin sigortaları, 

Ankara ve Ġzmir’da bulunan paraĢüt kulelerinden atlayıĢ yapan kiĢilerin ferdi kaza 

sigortaları, 

THK tarafından düzenlenen kurslara / eğitimlere katılan kiĢilerin ve THK adına ulusal ve 

uluslararası yarıĢmalara katılan sporcuların ―Ferdi Kaza Sigortaları‖, 

THK Genel BaĢkanlığı kadrosunda çalıĢan güvenlik personeli için ―Özel Güvenlik 

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortaları‖, 

Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı (THK), THK Gökçen Havacılık Ġktisadi ĠĢletmesi 

THK Havacılık Vakfı ve Vakıf Ģirketlerinin envanterinde bulunan; muhtelif cins ve miktardaki 

hava araçlarının; ―Tekne (Gövde) Sigortası‖, ―Yolcu ve Pilot Koltuk Ferdi Kaza Sigortası‖, 

―Koltuk (Mali Mesuliyet)‖ ve ―3 ncü ġahıslara KarĢı Mali Mesuliyet Sigortası‖, 

THK envanterinde bulunan taĢınmaz malların niteliklerine göre ―DASK‖ ve ―Yangın 

Sigortaları (Deprem, Fırtına, Dahili Su, Hava TaĢıtı Çarpması, Kötü Niyetli Hareketler, kar 

ağırlığı klozları dahil)‖ 

Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı (THK), THK Gökçen Havacılık Ġktisadi ĠĢletmesi 

THK Havacılık Vakfı ve Vakıf Ģirketlerinin envanterinde bulunan kara araçlarının ―Zorunlu Mali 

Sorumluluk (Trafik) Sigortası‖, ―Kasko‖, ―Karayolu Zorunlu TaĢımacılık Mali Mesuliyet 

Sigortası‖ ve ―Karayolu Yolcu TaĢımacılığı Zorunlu Ferdi Kaza Sigortalarının 01.01.2016 

tarihinden geçerli olmak üzere 1 (Bir) yıl süreyle yaptırılması iĢi 15 Aralık 2015 Salı günü saat: 

14.30’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir. 

2 - Ġstekliler Ģartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı (Atatürk Bulvarı No. 33 Opera/ANKARA) 

Genel Evrak Kısmına vereceklerdir. 

3 - Ġstekliler bu iĢe ait Ģartnameyi 250,00.-TL (Ġkiyüzelli) karĢılığında Türk Hava Kurumu 

Genel BaĢkanlığı (Atatürk Bulvarı No. 33 Opera/ANKARA) Ġhale ve Kontrat Yönetim 

Müdürlüğünden temin edebilirler.  

4 - Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel: (0 312) 303 73 78 - 79 - 80 10826/1-1 
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TARIM ARAZĠLERĠ KĠRAYA VERĠLECEKTĠR 

Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden: 

1 - ĠĢletmemize ait 236 dekar sulanabilir arazi; biber, salatalık, havuç marul, patlıcan, 

karpuz ve kavun üretimi için sözleĢme tarihinden itibaren 15 KASIM 2016 tarihine kadar kiraya 

verilecektir. 

2 - Ġhale, partiler halinde açık arttırma usulü ile yapılacaktır. 

3 - Ġhale 09.12.2015 ÇarĢamba günü saat 14.00 de iĢletmemiz Ġhale Salonunda Alım-

Satım ve Ġhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. Ġhaleye iĢtirak eden olmadığı veya teklif 

edilen fiyatların uygun görülmediği takdirde, ihale bir hafta sonra 16.12.2015 ÇarĢamba günü 

aynı yer ve saatte tekrar edilecektir. 

4 - Tahmin edilen bedel, geçici teminat ve partilere ait diğer bilgiler aĢağıda çıkarılmıĢtır. 
 

P. 

No 

Kira 

Konusu 
Mevkii Miktarı 

Muhammen 

Bedel 

Muhammen 

Tutar 

%5 Geçici 

Teminat 

1. 
Tarım 

Arazisi 

Hacı Osman 

Ada No.: 101 

Parsel No.: 18 

236 Da. 455,00.TL/Da. 107.380,00.-TL 5.369,00.-TL 

Toplam 236 Da.  107.380,00.-TL 5.369,00.-TL 
 
5 - Ġhale ile ilgili geçici teminat muhammen tutarın %5’i nispetinde olup, 5.369,00.-TL’dır. 

Kesin teminat ise ihale satıĢ tutarının %10’dur. 

6 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerde aĢağıdaki Ģart aranır. 

a) Kanuni ikametgâh belgesi, 

b) Geçici teminat belgesi, 

c) Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Ġlgili Meslek KuruluĢlarına kayıtlı olduklarına ve 

halihazırda faaliyette bulunduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ belge, 

d) Ġsteklinin tüzel kiĢi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve Ġmza Sirküleri’nin ibraz 

edilmesi, gerçek kiĢi olması halinde de imza sirkülerinin ibraz edilmesi, 

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

f) Ġhaleye girenler ihale konusu yeri gördüklerini ve tüm niteliklerini bildiklerini ihtiva 

eden bir belgeyi idareye verecektir. 

g) Belgeler ihale tarihine göre son iki ayda alınmak kaydıyla ihaleye katılacak isteklinin 

bağlı bulunduğu Vergi Dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumuna borcunun olmadığına dair alınmıĢ 

belge vermeleri. 

7 - Geçici teminat ihalenin baĢlayacağı saate kadar ĠĢletmemizin Halk Bankası Dalaman 

ġubesindeki (TR63 0001 2009 2670 0013 000003) no’lu hesabına veya ĠĢletme veznesine 

yatırılıp alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir. 

8 - Ġhale ile ilgili idari ve teknik Ģartname iĢletmemizde ve Tarım ĠĢletmeleri Genel 

Müdürlüğü (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/ANKARA) görülebilir. 

9 - TĠGEM, Bir Ġktisadi Devlet TeĢekkülü olup, 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununa tabi 

değildir. Ġhale konusu iĢin kiralama olması sebebiyle bu ihale 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu 

kapsamı dıĢında yapılmakta olup, Ġhale TĠGEM Alım-Satım ve Ġhale Yönetmeliği esaslarında 

yapılmaktadır.  

Ġlgililere ilanen duyurulur. 

Adres: 

Dalaman Tarım ĠĢletmesi Müdürlüğü Dalaman/Muğla 

Tel : 0 252  692 37 21 

Faks : 0 252 692 52 29 10824/1-1 
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910.000 KG. MAHSUL BUĞDAY PARTĠLER HALĠNDE AÇIK  

ARTIRMA SURETĠYLE SATILACAKTIR 

Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden: 

1 - ĠĢletmemizin 2015 yılı üretimi 710.000 Kg. Ziyabey-98 çeĢidi, 200.000 Kg. Cumhuriyet-

75 çeĢidi olmak üzere toplam 910.000 Kg. mahsul buğday partiler halinde açık artırma suretiyle 

satılacaktır. 

2 - Ġhale, 10.12.2015 PerĢembe günü saat 14.00’de ĠĢletmemiz Alım-Satım ve Ġhale 

Komisyonu huzurunda yapılacaktır. Ġhaleye iĢtirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun 

görülmediği takdirde ihale 17.12.2015 PerĢembe günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.  

3 - Tahmin edilen bedel, geçici teminat ve partilere ait diğer bilgiler aĢağıda çıkarılmıĢtır. 
 

P. 

NO 

CĠNSĠ VE 

ÇEġĠDĠ MĠKTARI 

MUHAMMEN 

FĠYATI 

MUHAMMEN 

TUTARI 

% 5 GEÇĠCĠ 

TEMĠNAT 

1. 
Mahsul Buğday-

Ziyabey/98 
175.000 Kg. 0,78.-TL/Kg. 136.500,00.-TL 6.825,00.-TL 

2. 
Mahsul Buğday-

Ziyabey/98 
175.000 Kg. 0,78.-TL/Kg. 136.500,00.-TL 6.825,00.-TL 

3. 
Mahsul Buğday-

Ziyabey/98 
175.000 Kg. 0,78.-TL/Kg. 136.500,00.-TL 6.825,00.-TL 

4. 
Mahsul Buğday-

Ziyabey/98 
185.000 Kg. 0,78.-TL/Kg. 144.300,00.-TL 7.215,00.-TL 

5. 
Mahsul Buğday-

Cumhuriyet/75 
175.000 Kg. 0,83.-TL/Kg. 145.250,00.-TL 7.262,50.-TL 

6. 
Mahsul Buğday-

Cumhuriyet/75 
25.000 Kg. 0,83.-TL/Kg. 20.750,00.-TL 1.037,50.-TL 

GENEL TOPLAM 910.000 Kg.  719.800,00.-TL 35.990,00-TL 
 

4 - Ġhale ile ilgili geçici teminat muhammen tutarın %5’i nispetinde olup, 35.990,00.-

TL’dır. Kesin teminat ise ihale satıĢ tutarının %10’dur. 

5 - MüĢteriler geçici teminatlarını yatırmak kaydıyla ihalenin tamamına iĢtirak edecekleri 

gibi, dilediği sayıda partilerin geçici teminatlarını yatırarak da ihaleye iĢtirak edebilirler. 

6 - Geçici teminat ihalenin baĢlayacağı saate kadar ĠĢletmemizin Halk Bankası Dalaman 

ġubesindeki (TR63 0001 2009 2670 0013 000003) no’lu hesabına veya ĠĢletme veznesine 

yatırılıp alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir. 

7 - Ġhale ile ilgili Ģartname iĢletmemizde, Tarım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil 

Sokak No:62 Bakanlıklar/ANKARA), Muğla, Denizli, Aydın, EskiĢehir, Konya Ticaret 

Borsalarında görülebilir. 

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, ihale TĠGEM Alım-Satım ve Ġhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 

Dalaman Tarım ĠĢletmesi Müdürlüğü Dalaman/Muğla 

Tel : 0 252  692 37 21 

Faks : 0 252 692 52 29 10823/1-1 
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ARAZĠ ĠġLERĠNDE ÇALIġTIRILMAK ÜZERE ARAÇ 

KĠRALAMA HĠZMETĠ SATIN ALINACAKTIR 

MTA Orta Anadolu III. Bölge (Kızılcahamam) Müdürlüğünden: 

38 Adet Arazi Aracı kiralanması ĠĢi Hizmet Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ―Esaslar‖ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile 

ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2015/168047 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : KarĢıyaka Mah. Cumhuriyet Cad. No: 10   06890 

Kızılcahamam/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 736 1250 - 0 312 736 1251 

c) Elektronik posta adresi  : k.hamam@mta.gov.tr 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi : 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 5 Adet 4X4 Binek Arazi Aracı, 7 Adet 4X4 Çift 

Kabin Pick-up, 15 Adet Minibüs 10 KiĢilik, 7 

Adet 4X4 traktör, 4 Adet 10 tonluk Su Tankeri 

olmak üzere toplam 38 Adet Arazi Aracı 

Kiralanması ĠĢi Hizmet Alımı 

b) Yapılacağı yer : Ankara Ġli Beypazarı ve Nallıhan Ġlçeleri  

c) ĠĢin süresi : SözleĢmenin imzalanmasına müteakip, iĢe baĢlama 

talimatı tebliğinden itibaren 5 (beĢ) takvim günü 

içinde iĢe baĢlanacak olup, iĢin süresi 01.01.2016- 

31.07.2016 tarihleri arası 213 gündür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Orta Anadolu III. Bölge Müdürlüğü 

Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 16/12/2015 ÇarĢamba Günü Saat: 10.30 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
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Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Ġlgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 

4.1.6. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

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

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 

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

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. ĠĢ deneyim belgeleri: 

Son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan ihale konusu iĢ veya benzer iĢlerle ilgili 

deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleĢmeye 

iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgeler. 

4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler: 

4.4.1. Benzer iĢ olarak, her türlü kamu ve özel sektörde gerçekleĢtirilen personel taĢıma 

ve araç kiralama iĢleri benzer iĢ olarak kabul edilecektir. 

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

6 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150,00.-(Yüzelli) Türk Lirası 

karĢılığı aynı adresten satın alınabilir. 

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların Ekap’a kayıtlı olması ve ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Bölge Müdürlüğü KarĢıyaka Mah. 

Cumhuriyet Cad. N0: 10 Kızılcahamam / Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı 

adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. Bu ihalede 

iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Ġhale konusu iĢ ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 10793/1-1 
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SONDAJ VE ETÜT ARAZĠ ĠġLERĠNDE ÇALIġTIRILMAK ÜZERE 

HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

MTA Orta Anadolu III. Bölge (Kızılcahamam) Müdürlüğünden: 

119 KiĢi ile Sondaj ve Etüt Arazi ĠĢi ĠĢçilik Hizmet Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ―Esaslar‖ın 15 inci maddesine göre açık 

ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2015/168034 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : KarĢıyaka Mah. Cumhuriyet Cad. No: 10   06890 

Kızılcahamam /ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 736 1250 - 0 312 736 1251 

c) Elektronik posta adresi  : k.hamam@mta.gov.tr 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 119 KiĢi ile Sondaj ve Etüt Arazi ĠĢi ĠĢçilik 

Hizmet Alımı 

b) Yapılacağı yer : Ankara Ġli Beypazarı ve Nallıhan Ġlçeleri Civarı 

c) ĠĢin süresi : SözleĢmenin imzalanmasına müteakip, iĢe baĢlama 

talimatı tebliğinden itibaren 5 (beĢ) takvim günü 

içinde iĢe baĢlanacak olup, iĢin süresi 01.01.2016- 

31.06.2016 tarihleri arası 7 Ay 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Orta Anadolu III. Bölge Müdürlüğü 

Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 15/12/2015 Salı Günü saat: 10.30  

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
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tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Ġlgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 

4.1.6. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

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

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 

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

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. ĠĢ deneyim belgeleri: 

Son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan ihale konusu iĢ veya benzer iĢlerle ilgili 

deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleĢmeye 

iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgeler. 

4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler: 

4.4.1. Kamu veya özel sektörde gerçekleĢtirilen personel çalıĢtırılmasına dayalı hizmet 

iĢleri benzer iĢ olarak kabul edilecektir. 

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

6 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300,00.-,(Üçyüz) Türk Lirası 

karĢılığı aynı adresten satın alınabilir. 

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların Ekap’a kayıtlı olması ve ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Bölge Müdürlüğü KarĢıyaka Mah. 

Cumhuriyet Cad. N0: 10 Kızılcahamam / Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı 

adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. Bu ihalede 

iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Ġhale konusu iĢ ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 10794/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Memba Enerji ve Madencilik A.ġ.’nin M42-b2, b3 numaralı paftalarda petrol arama 

ruhsatı almak için yapmıĢ bulunduğu müracaatından 19.11.2015 tarihli dilekçesiyle feragat ettiği 

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

olunur. 10818/1-1 

————— 

OPC Petrol Arama ve Üretim Ltd ġti.’ye 11.08.2015 tarih ve 6876 numaralı Petrol 

Hakkına Müteallik Kararla, 16.08.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak verilen 

AR/OPC/K/N48-a2 pafta numaralı bir adet petrol arama ruhsatı; Ģirketin 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun 7/3. maddesi gereğince vermesi gereken yatırım teminatını süresi içerisinde 

vermemesi nedeniyle aynı kanunun 7/4. ve Yönetmeliğin 10/4. maddeleri gereğince iptal 

edilmiĢtir. 10819/1-1 

————— 

OPC Petrol Arama ve Üretim Ltd ġti.’ye 11.08.2015 tarih ve 6875 numaralı Petrol 

Hakkına Müteallik Kararla, 16.08.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak verilen 

AR/OPC/K/N47-a3 pafta numaralı bir adet petrol arama ruhsatı; Ģirketin 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun 7/3. maddesi gereğince vermesi gereken yatırım teminatını süresi içerisinde 

vermemesi nedeniyle aynı kanunun 7/4. ve Yönetmeliğin 10/4. maddeleri gereğince iptal 

edilmiĢtir. 10820/1-1 

————— 

Era Enerji, Enerji Servis Hizmetleri ve Petrol Tic. Ltd. ġti.’ye 06.10.2015 tarih ve 6898 

numaralı Petrol Hakkına Müteallik Kararla, 13.10.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 

verilen AR/ERA/K/L46-a2, a3 pafta numaralı bir adet petrol arama ruhsatı; Ģirketin 6491 sayılı 

Türk Petrol Kanunu’nun 7/3. maddesi gereğince vermesi gereken yatırım teminatını süresi 

içerisinde vermemesi nedeniyle aynı kanunun 7/4. ve Yönetmeliğin 10/4. maddeleri gereğince 

iptal edilmiĢtir. 10821/1-1 

————— 

OPC Petrol Arama ve Üretim Ltd ġti.’ye 11.08.2015 tarih ve 6877 numaralı Petrol 

Hakkına Müteallik Kararla, 16.08.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak verilen 

AR/OPC/K/N48-b1,b4 pafta numaralı bir adet petrol arama ruhsatı; Ģirketin 6491 sayılı Türk 

Petrol Kanunu’nun 7/3. maddesi gereğince vermesi gereken yatırım teminatını süresi içerisinde 

vermemesi nedeniyle aynı kanunun 7/4. ve Yönetmeliğin 10/4. maddeleri gereğince iptal 

edilmiĢtir. 10817/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

20/09/2012 tarih ve DAĞ/4030-3/31529 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi CV Yapı ĠnĢaat 

Petrol Nakliye Hafriyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi'nin sona eren bayilik 

sözleĢmesini Kuruma bildirmemesi nedeniyle 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 

alınan 27/08/2015 tarih ve 5756-5 sayılı Kurul Kararı kapsamında ilgili tüzel kiĢi hakkında 

doğrudan soruĢturmaya baĢlanmasına karar verilmiĢtir. 

Bu kapsamda düzenlenen Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 

11/09/2015 tarihli ve DDB.309/24-24 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. 10782/1/1-1 

————— 
Kurul’un 09/07/2015 tarihli ve 5687/12 sayılı Kararı ile Karabük Youl 25. Km. 

Gerede/Bolu adresinde numaralı bayilik lisansı kapsamında faaliyet göstermek üzere 05.10.2010 

tarihli ve BAY/939-82/28365 numaralı bayilik lisansı alan Güzel Avrasya Turizm Seyahat ve 

Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi’nin, 2013 yılında 14.07.2011 tarih ve BAY/939-

82/29742 numaralı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Yasemin Petrol Ürünleri 

Pazarlama ĠnĢaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. ġti’ne akaryakıt ikmali gerçekleĢtirmesinin 5015 

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

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

Güzel Avrasya Turizm Seyahat ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi hakkında 

doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢtir. Yürütülen soruĢturma sonucu düzenlenen 

08/09/2015tarihli ve 13 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. 

 10782/2/1-1 

————— 
Kurul’un 30/07/2015 tarihli ve 5713-22 sayılı Kararı ile ―ġenova Mahallesi MuĢ Bulvarı 

No:179(Ada:197,Pafta:K4ad16q3d,Parsel:23) Güroymak Bitlis‖ adresinde faaliyet gösteren LPG-

BAY/941-54/15126 lisans numaralı Erhas Petrol Ürünleri Gıda ĠnĢaat Taahhüt Ġthalat Ġhracat 

Sanayi Ticaret Limited ġirketi'nin sahibi olduğu Otogaz Ġstasyonunda, 04/08/2014 tarihli 

denetimde ev tüplerine dolum yapmakta kullanılan dolum aparatları tespit edilmesi üzerine, söz 

konusu fiilin 5307 sayılı SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik 

Piyasası Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7 nci maddesinin 2 nci fıkrasının 4 

üncü bendi ile SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 26 ncı 

maddesinin 1 inci fıkrasının (e) bendine aykırılık teĢkil ettiği, 04/08/2014 tarihli denetimde 

Sorumlu Müdür çalıĢtırmadığının tespit edilmesinin SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasası 
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Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 4 üncü 

maddesinin 4 üncü fıkrasının (h) bendine, 7 nci maddesinin 2 nci fıkrasının (6) nolu bendine ve 

Kanunun 14 üncü maddesine, SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 

"LPG Otogaz Bayilik Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri" baĢlıklı 26 ncı maddesinin 1/h 

bendine ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür 

Yönetmeliği'nin 13 üncü maddesine aykırı olduğu 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 Erhas Petrol Ürünleri Gıda 

ĠnĢaat Taahhüt Ġthalat Ġhracat Sanayi Ticaret Limited ġirketi hakkında doğrudan soruĢturma 

açılmasına karar verilmiĢ ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruĢturma 

sonucu Yönetmeliğin 22 inci maddesi gereğince düzenlenen 10/08/2015 tarihli ve DDB.284/25-

25 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. 10782/3/1-1 

————— 
Kurul’un 14.05.2015 tarihli ve 5601-69 sayılı kararı ile, ―Dingiller (Çamlı Geriz) Mevkii 

280 Sok. Kuzeyi Serpme Evler No:90 (Pafta:K-19, ADA:-, PARSEL:369) Akhisar Manisa‖ 

adresinde Termopet Akaryakıt Nakliyat ve Ticaret Limited ġirketi bayisi olarak faaliyette 

bulunmak üzere Kurumdan 06.06.2011 tarihli ve BAY/939-82/29574 sayılı istasyonlu bayilik 

lisansı alan Kamen Petrol Ürünleri ve Nakliye Hizmetleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited 

ġirketi’nin, söz konusu adresteki akaryakıt istasyonunda, 21.03.2014 tarihli tespite göre, bayisi 

olduğu dağıtıcı haricinde ―Ġzmir-Tire Yolu 10.Km Akkoyunlu Köyü (Pafta No.L.19.D.14.A.4, 

Parsel No.577) Tire Ġzmir‖ adresinde Termopet Akaryakıt Nakliyat ve Ticaret Limited ġirketi 

bayisi olarak faaliyette bulunmak üzere Kurumdan 09.11.2012 tarihli ve BAY/939-82/31745 

sayılı istasyonlu bayilik lisansı alan DBS Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi’nden 

akaryakıt ikmal etmesinin, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasına ve Petrol 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı 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 05.08.2015 tarih ve DDB.210/15-15 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. 10782/4/1-1 

————— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 27.09.2015 tarihli ve 5797-13 sayılı Kararı ile, 

―Cumhuriyet Mah. Atatürk Caddesi No:2 (Pafta:K18C2-3B, Ada:-, Parsel:658) Yeniköy Manisa‖ 

adresinde faaliyette bulunmak üzere 17.06.2011 tarihli ve BAY/939-82/29642 sayılı istasyonlu 

bayilik lisansı alan Kamen Petrol Ürünleri ve Nakliye Hizmetleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret 
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Limited ġirketi’nin, 24.04.2013 tarihli tespite göre, istasyon otomasyon sisteminin sağlıklı 

çalıĢmaması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkrası hükümleri 

ile 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine (27.06.2007 

tarihli ve 1240 sayılı Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine 

ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı’nın mülga 5 inci maddesinin 14 üncü fıkrasına) 

aykırı hareket ettiği anlaĢıldığından, Kamen Petrol Ürünleri ve Nakliye Hizmetleri Pazarlama 

Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi hakkında, istasyon otomasyon sisteminin sağlıklı çalıĢmaması 

sebebiyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca 70.000,-TL tutarında 

idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

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

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

itibaren 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara 

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

2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin 

üçüncü fıkrası uyarınca Kararın ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine 

idare mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan 

tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde 

%25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini 

takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 

sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi 

aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

olunur. 10782/5/1-1 

————— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 27.09.2015 tarihli ve 5797-12 sayılı Kararı ile, 

―Cumhuriyet Mah. Atatürk Caddesi No:2 (Pafta:K18C2-3B, Ada:-, Parsel:658) Yeniköy Manisa‖ 

adresinde faaliyette bulunmak üzere 17.06.2011 tarihli ve BAY/939-82/29642 sayılı istasyonlu 

bayilik lisansı alan Kamen Petrol Ürünleri ve Nakliye Hizmetleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret 

Limited ġirketi’nin, 24.04.2013 tarihli tespite göre, teknik düzenlemelerde yer alan özelliklere 

aykırı ve marker seviyesi geçerli olmayan akaryakıt ikmali yaparak 5015 sayılı Kanunun 4 üncü 

maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine, aynı kanunun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına, 

Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 

üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine; akaryakıta tağĢiĢ 

ve/veya hile amacıyla katılabilecek ürünleri katarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci 

maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci 

maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aykırı hareket ettiği anlaĢıldığından, Kamen Petrol 

Ürünleri ve Nakliye Hizmetleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi hakkında teknik 

düzenlemelerde yer alan özelliklere aykırı ve marker seviyesi geçerli olmayan akaryakıt ikmali 

yapması ve akaryakıta tağĢiĢ ve/veya hile amacıyla katılabilecek ürünleri katması sebebiyle, 5015 

sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 3 numaralı alt bendi hükümleri 

gereği 1.000.000,-TL olarak belirlenen idari para cezasının 03.07.2012 tarihinde tebliğ edilen 

03.05.2012 tarihli 3817-53 sayılı Kurul kararı ile aynı fiillere idari para cezası uygulanmıĢ olması 

nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri gereğince 

2.000.000,-TL idari para cezası olarak uygulanmasına; 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele 

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

verilen idari para cezasına karĢı yargı yoluna baĢvurulması halinde 5015 sayılı Kanunun 19 uncu 

maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil iĢlemlerinin durmayacağına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 2.000.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, ilan 
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tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) 

Bahçelievler/Ankara ġubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 

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

inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul 

Kararı aleyhine idare mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para 

cezasının ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 

yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

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

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

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

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 10782/6/1-1 

————— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 01.10.2015 tarihli ve 5810-29 sayılı Kararı ile, 

―Ankara Yolu Üzeri 12. Km (46 Pafta - Ada - 1958 Parsel) Salihli/Manisa‖ adresinde faaliyette 

bulunan 15.03.2012 tarihli ve BAY/939-82/30712 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Erdal 

Karacadağ - Onur Petrol’ün akaryakıt istasyonunda tağĢiĢ ve/veya hile amacıyla akaryakıta 

katılabilecek (white spirit ve yağ içeren) ürünleri bulundurmasının, 5015 sayılı Kanunun 8 inci 

maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci 

maddesinin (e) bendine aykırılık teĢkil ettiği anlaĢıldığından, Erdal Karacadağ - Onur Petrol 

hakkında Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt bendi ve 

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

Hakkında Tebliğ‖ hükümleri gereğince belirlenen 815.555,-TL tutarlarındaki idari para cezasının, 

mezkur Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince 163.111,-TL tutarında idari para 

cezası olarak uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

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

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

tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) 

Bahçelievler/Ankara ġubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 

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

inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul 

Kararı aleyhine idare mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para 

cezasının ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 

yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

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

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

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

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 10782/7/1-1 

————— 
Kurul’un 10/09/2015 tarihli ve 5785/21 sayılı kararı ile Fatih Mah. No:30 YeĢilyalı 

Arsin/TRABZON adresinde faaliyet gösteren LPG-BAY/708-219/01618 sayılı lisansa sahip Saral 

KardeĢler Gıda Maddeleri Nakliyat ĠnĢaat Taahhüt Servis ve Temizlik Hizmetleri Ticaret Limited 

ġirketi'ne ait tesiste 25/09/2013 tarihinde yapılan denetimde, LPG bayilik sözleĢmesinin, sorumlu 

müdür ve yetkili personel belgelerinin ibraz edilemediğinin tespit edilmesi ile ilgili olarak 5037 

sayılı Kanunun "Yaptırımlar" baĢlıklı 17 nci maddesi ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) 

Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca mezkur kiĢi hakkında 

10/09/2015 tarihli ve 5785/21 sayılı Kurul Kararı ile soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ olup 
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aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi gereğince düzenlenen 08/10/2015 tarihli ve 58 sayılı 

SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ 

edilememiĢtir. 

LPG bayilik sözleĢmesinin, sorumlu müdür ve yetkili personel belgelerinin ibraz 

edilemediğinin tespit edilmesi ile ilgili mevzuata aykırılığın, yukarıda anılan Kanunun 17 nci 

maddesi uyarınca onbeĢ gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma bildirilmesi 

gerekmektedir. Aksi halde, yapmakta olduğunuz piyasa faaliyeti geçici bir süre için durdurulacak 

veya sahip olduğunuz lisans doğrudan iptal edilecektir. 

Söz konusu raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) 

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

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın 

yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte 

olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 10782/8/1-1 

————— 
ġirketinizin sahibi olduğu lisansa konu tesisin tamamlanma tarihine kadar gerçekleĢtirilen 

faaliyetler hakkında Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 52 nci maddesinin ikinci fıkrası 

uyarınca her yılın belirli dönemlerinde Kurumumuza sunmakla yükümlü olduğunuz Ġlerleme 

Raporunu mevzuatta öngörülen süreler içerisinde Kurumumuzca belirlenen ilerleme raporu 

formatına uygun olarak sunmadığınız gerekçesi ile yazılı savunmanız talep edilmiĢtir. 

Konuyu değerlendiren Kurul, 03/09/2015 tarih ve 5769/12 sayılı Kararı ile; Tek Su MüĢ. 

En. Müh. San. Ve Tic. Ltd. ġti.’nin, EÜ/2021-10/1437 sayılı lisansa sahip Ordu ilindeki üretim 

tesisi için Eylül 2009 dönemine ait Ġlerleme Raporunu Kuruma sunmaması dolayısıyla 

31/03/2014 tarihli ve 4946/71 sayılı Kurul Kararı ile mezkur Ģirketin bahse konu aykırılığı 30 gün 

içerisinde düzeltmesi için verilen ihtarın tebliğ edilmiĢ olmasına rağmen söz konusu Ģirketin 

bahse konu aykırılığı süresi içerisinde gidermediği anlaĢıldığından, mezkur lisans sahibinin 6446 

sayılı Elektrik Piyasası Kanununun "Yaptırımlar ve yaptırımların uygulanmasında usul" baĢlıklı 

16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirilmiĢ olup 

hakkında 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 

hükmü ve 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca 519.650,-TL idari 

para cezası uygulanmasına ve bahse konu aykırılığın 30 gün içerisinde düzeltilmesi için süre 

verilmesine karar verilmiĢtir. 

Bahse konu aykırılığın belirtilen süre içerisinde düzeltilmesi ve sonucundan Kurumumuza 

bilgi verilmesi gerekmektedir. Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırılığın giderilmemesi durumunda 

hakkınızda uygulanacak para cezası her defasında bir önceki idari para cezasının iki katı oranında 

attırılarak uygulanacaktır.  

Ayrıca söz konusu Kurul Kararı ile belirlenen 519.650,-TL tutarındaki idari para 

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

gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası 

T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara ġubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu'na ait TR80 0001 5001 5800 7292 2300 67 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 

4628 sayılı Kanunun 12 nci maddesi 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 edileceğinin 

bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 10782/9/1-1 
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Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden: 
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—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Antalya Ġli, Kemer Ġlçesi, 90 ada, 1 parsel üzerindeki 606003 YĠBF nolu inĢaatın 

denetimini üstlenen CRE Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar YaĢar 

GÜNEġ (Denetçi No: 19420, Oda Sicil No: 13156) tarafından, Ankara 2. Ġdare Mahkemesinin 

2015/998 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılmıĢ olan davada, 15.10.2015 tarihli ve 

E.2015/998-K.2015/1242 sayılı karar ile ―dava konusu iĢlemin iptaline‖ hükmedildiğinden, 

10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazete ilanı ile YaĢar GÜNEġ hakkında tesis edilmiĢ 

olan geçici durdurma iĢlemi 25.11.2015 tarihli ve 31558 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 10822/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

GaziosmanpaĢa 1. Sulh Hukuk Hukuk Mahkemesinin 1988/95 Esas, 1988/689 Karar 

sayılı dosyasının kaybolduğu anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya 

Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında 

Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve 

anılan Kanun hükümleri gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

 10787/1-1 
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BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)    30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
–– Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
–– Avrupa Birliği Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Efkan ALA’nın Vekâlet Etmesine Dair

Tezkere

YÖNETMELİKLER
–– Danıştay Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


