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YÖNETMELİK
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE
TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından;
görev alanına giren karayollarının yapımı ve mevcut karayollarının geliştirilmesi amacıyla ihtiyaç duyulacak taşınmazların kamulaştırılmasında, kamulaştırma bedellerine karşılık gelmek
üzere, Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan
Maliye Bakanlığınca Genel Müdürlüğe devir ve temlik edilenlerin, ilgililerin muvafakatiyle
trampa yapılması iş ve işlemlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

30 Ocak 2016 – Sayı : 29609

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 5

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından; görev alanına giren karayollarının yapımı ve mevcut karayollarının geliştirilmesi amacıyla ihtiyaç duyulacak taşınmazların kamulaştırılmasında, kamulaştırma bedellerine karşılık gelmek üzere
Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan Maliye Bakanlığınca Genel Müdürlüğe devir ve temlik edilenlerin ilgililerin muvafakatiyle trampa
yapılması iş ve işlemlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel
Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 23 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,
b) Devir ve temlik: Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, Hazinenin özel mülkiyetinde
veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların Maliye Bakanlığı tarafından 6001
sayılı Kanunun 23 üncü maddesine uygun olarak kullanılmak üzere bedelsiz olarak tapuda Karayolları Genel Müdürlüğü adına devir ve tescilini,
c) Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler: 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk
Medeni Kanunu ile belirlenen ve diğer Kanunlarda Devletin hüküm ve tasarrufu altında sayılan
yerleri,
ç) Genel Müdürlük: Karayolları Genel Müdürlüğünü,
d) Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taşınmazları,
e) Hazine taşınmazı: Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm
ve tasarrufu altındaki yerleri,
f) İdare: Karayolları Genel Müdürlüğünce yetki devredilen hallerde ilgili bölge müdürlüklerini,
g) Kanun: 6001 sayılı Kanunu,
ğ) Taşınmaz maliki: Genel Müdürlük tarafından karayolu yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan ve Hazine taşınmazları ile trampa edilmek suretiyle kamulaştırma bedeli ödenerek elde
edilecek taşınmazın malikini,
h) Trampa: Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; Kanunun 23 üncü maddesine uygun şekilde, Genel Müdürlük tarafından karayolu yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların kamulaştırılmasında, Bakanlık tarafından Genel Müdürlüğe devir ve temlik edilen Hazine taşınmazlarının ilgililerin muvafakatiyle kamulaştırma bedellerine karşılık gelmek üzere taşınmaz
malikine devrini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Devir ve Temlik ile Değer Tespiti İşlemleri
Devir ve temlik işlemleri
MADDE 5 – (1) Genel Müdürlük veya yetki devredilen hallerde İdare tarafından görevlendirilecek en az üç kişiden oluşan teknik ekip tarafından; kesinleşmiş karayolu güzergah
planlarında yer alan ve bu Yönetmelik kapsamında trampa işlemlerinde değerlendirilebilmesi
mümkün olan il, ilçe merkezlerinde mahalle sınırları ile köy ve belde sınırları içerisinde kalan
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Hazine taşınmazları tespit edilir ve bu taşınmazların listesi düzenlenir. Bu listede yer alan taşınmazlar Genel Müdürlük tarafından maksadı ve sınırları belirlenerek alınacak kamu yararı
kararında gösterilir.
(2) Genel Müdürlük veya yetki devredilen hallerde İdare tarafından; bu madde hükümlerine göre tespit edilen ve kamu yararı kararında gösterilen taşınmazların devir ve temliki işlemlerinin yapılması için taşınmazın bulunduğu il defterdarlığına başvurulur.
(3) Devir ve temlike ilişkin talep yazısında aşağıdaki bilgi ve belgelere yer verilir:
a) Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar için; tapuda kayıtlı olduğu ili, ilçesi,
mahallesi veya köyü, mevkii, pafta, ada ve parsel numarası veya cilt, sayfa ve sıra numarası, cinsi
ve yüzölçümü.
b) Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler için; bulunduğu ili, ilçesi, mahallesi
veya köyü, mevkii, sınırlarını ve yüzölçümünü gösterir ölçekli krokisi.
c) Taşınmazın belirli bir kısmının devrinin talep edilmesi halinde, devri talep edilen
kısmın miktarı/yüzölçümü ile paftası üzerinde yeri işaretlenmiş basit krokisi.
ç) Taşınmazın imar planı içinde olması halinde onaylı plan örneği ve planda ayrıldığı
amaç.
d) Taşınmazın üzerinde inşaat yapılacak ise; avan projesi, yatırım programına alınıp
alınmadığı, alınmış ise proje numarası ve proje için gerekli arazi veya arsa miktarı.
e) Kamu yararı kararı örneği.
(4) Defterdarlık tarafından yapılan inceleme sonucunda Genel Müdürlüğe devir ve temlikinde sakınca bulunmadığı ve bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilebileceği tespit edilen
taşınmazlar hakkında Bakanlığın onayı alınmak suretiyle, Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile tapuya tescili mümkün olan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler tapuda
Hazine adına tescil edildikten sonra, beşinci fıkrada belirtilen şekilde bedelsiz olarak devir ve
temlik işlemleri yapılır.
(5) Devir ve temlik edilen taşınmazların tapu kütüklerine; “Bu taşınmaz, 6001 sayılı
Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 23 üncü maddesi
kapsamında karayolu yapılmak ve/veya mevcut karayollarının geliştirilmesi amacıyla ihtiyaç
duyulan ve mülkiyeti kişilere ait olan taşınmazların kamulaştırılmasında trampa edilmek üzere
Karayolları Genel Müdürlüğüne bedelsiz olarak devredilmiştir. Bu taşınmaz devir amacı dışında kullanılamaz. Devir amacı dışında kullanılması veya devir ve temlik tarihinden itibaren
beş yıl içinde devir amacına uygun olarak kullanılmaması halinde ilgili defterdarlığın talebi
üzerine Karayolları Genel Müdürlüğünün muvafakatine veya herhangi bir hükme gerek olmaksızın ilgili tapu müdürlüğünce Hazine adına tescil edilir.” şeklinde şerh konulur.
(6) Bu Yönetmelik hükümleri gereğince Genel Müdürlüğe devredilen taşınmazın, devir
amacı dışında kullanıldığının ilgili defterdarlık tarafından tespit edilmesi halinde; amaç dışı
kullanıma üç ay içinde son verilmesi gerektiği hususu Genel Müdürlüğe bildirilir. Üç aylık
süre sonunda amaç dışı kullanıma son verilmemesi halinde beşinci fıkraya göre işlem yapılır.
(7) Devir ve temlik edilen taşınmazlardan Genel Müdürlük tarafından amacı doğrultusunda kullanılmasına ihtiyaç kalmayanlar; beş yıllık süre beklenilmeksizin ilgili defterdarlığın
talebi üzerine Genel Müdürlüğün muvafakatine veya herhangi bir hükme gerek olmaksızın
ilgili tapu müdürlüğünce bedelsiz olarak Hazine adına tescil edilir.
Taşınmazların değerlerinin tespiti
MADDE 6 – (1) Genel Müdürlük veya yetki devredilen hallerde İdare tarafından; Genel
Müdürlüğe devir ve temlik edilen taşınmazlar ile mülkiyeti kişilere ait ve trampa edilecek olan
taşınmazların değerlerinin tespitinde, 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda
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belirtilen usul ve esaslar uygulanır. Genel Müdürlüğe devir ve temlik edilen taşınmazların trampa işlemine başlanılmadan hemen önce tespit edilen değerleri, tespit tarihinden itibaren onbeş
gün içinde taşınmazın bulunduğu il defterdarlığına bildirilir.
Devir ve temliki yapılamayacak taşınmazlar
MADDE 7 – (1) Aşağıda belirtilen Hazine taşınmazlarının bu Yönetmelik kapsamında
devir ve temliki yapılamaz:
a) Tapu kayıtlarında devredilemeyeceğine ilişkin şerh veya tedbir bulunan taşınmazlar,
b) Mahkemelerde mülkiyeti ihtilaflı olan taşınmazlar,
c) İmar planı ve imar düzenleme işlemi davalı olan taşınmazlar,
ç) Hazinenin elbirliği mülkiyetinde bulunan taşınmazlar,
d) Tapu tahsis belgesi şerhi bulunan taşınmazlar,
e) Kamu idarelerine tahsis edilmiş olan taşınmazlar,
f) Tapu kütüğüne tescili mümkün olmayan taşınmazlar,
g) İlgili mevzuatı gereğince mülkiyet devri mümkün olmayan taşınmazlar,
ğ) Diğer paydaş veya paydaşları tarafından devrine muvafakat edilmeyen paylı taşınmazlar,
h) Üzerinde irtifak hakkı tesis edilmiş olan ve hak lehtarının muvafakatinin olmadığı
taşınmazlar,
ı) İmar planlarında meydan, yol, park, yeşil saha, otopark, toplu taşıma istasyonu ve
terminal gibi umumi hizmetlere ayrılan ve tapudan terkin edilecek olan ve başka kullanımlar
için talep edilen taşınmazlar,
i) Kıyı tanımına giren ve/veya kıyı mevzuatı gereğince tapu kayıtlarının terkini gereken
taşınmazlar,
j) Özel Kanunları gereğince, gerçek kişilerle, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine; tahsisi, devri, emirlerine ve kullanımlarına bırakılması, satışı, irtifak hakkı veya trampa yoluyla
verilmesi gereken taşınmazlar,
k) Kullanımı, tahsisi, devri, tasarrufu ve benzeri işlemleri özel düzenlemelere veya ilgili
kurum ve kuruluşların iznine tabi olan taşınmazlardan, ilgili kurum ve kuruluşların muvafakati
olmayan taşınmazlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Trampa İşlemleri
Trampa işlemleri
MADDE 8 – (1) Genel Müdürlük ve yetki verilen hallerde İdare tarafından yapılacak
trampa işlemleri; Kanuna, 2942 sayılı Kanuna ve bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.
(2) Trampa işlemlerinde aşağıdaki koşullar birlikte aranır:
a) Trampa kapsamındaki mülkiyeti kişilere ait taşınmazlar ile Genel Müdürlüğe devir
ve temlik edilen Hazine taşınmazlarının aynı kesinleşmiş karayolu güzergah planlarında (kamu
yararı kararına esas kamulaştırma planlarında) yer alması.
b) Karayolu güzergahı üzerinde olup trampaya konu edilecek mülkiyeti kişilere ait taşınmazlar ile Genel Müdürlüğe devir ve temlik edilen Hazine taşınmazlarının aynı köy veya
mahalle sınırları içerisinde, ilçe belediyesi olan yerlerde ise aynı ilçe belediyesi sınırları içerisinde yer alması.
c) Trampaya konu edilecek Hazine taşınmazlarının Genel Müdürlük tarafından maksadı
ve sınırları belirlenerek alınacak kamu yararı kararında gösterilmesi.

Sayfa : 8

RESMÎ GAZETE

30 Ocak 2016 – Sayı : 29609

ç) Trampa işlemlerinde kullanılacak olan Hazine taşınmazlarının tapuda Genel Müdürlük adına devir ve temlik işlemlerinin yapılmış olması.
d) Genel Müdürlük veya yetki devredilen hallerde İdare tarafından 2942 sayılı Kanunun
8 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca taşınmaz malikine yapılacak bildirim üzerine, aynı
maddenin beşinci fıkrası uyarınca taşınmaz malikinin trampa yoluyla kamulaştırma isteğini
onbeş gün içerisinde bildirmesi.
(3) Genel Müdürlük veya yetki devredilen hallerde İdare tarafından; kamulaştırılacak
taşınmazın malikine, kamulaştırma bedelinin trampa yoluyla ödenme iradesi, 2942 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasına uygun şekilde bildirilir.
(4) Trampa yoluyla kamulaştırma bedelinin ödenebilmesi için kamulaştırılacak taşınmazın malik veya temsilcisinin 2942 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen usulle Genel
Müdürlüğe ferağ vermesi gerekir.
(5) Genel Müdürlük veya yetki devredilen hallerde İdare; trampa edilecek taşınmazlar
arasında ortaya çıkabilecek değer farklılıklarını oran kısıtlaması olmaksızın ödemeye ya da
tahsil etmeye yetkilidir.
(6) Trampa nedeniyle Genel Müdürlük veya İdare lehine çıkabilecek değer farkları tahsil edilerek Hazineye irad kaydedilir.
(7) Trampa işlemleri; mümkün olduğu ölçüde müstakil taşınmazların trampası şeklinde
yapılabileceği gibi, müstakil olarak trampası mümkün olmayan taşınmazlar ifraz edilerek, ifrazı
mümkün olmayanlar ise hisselendirilmek suretiyle yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Trampa Yapılacak Taşınmaz Üzerindeki Tasarruflar
Arazi düzenlemeleri
MADDE 9 – (1) Genel Müdürlük; Kanunun 23 üncü maddesi ile bu Yönetmelik hükümleri uyarınca trampa işlemlerinde kullanılmak üzere kendisine devir ve temlik edilen Hazine taşınmazları üzerinde, varsa çevre düzeni planı ve diğer planlardaki arazi kullanım kararlarını da göz önünde bulundurarak, gerektiğinde tevhit ve ifraz işlemleriyle sınırlı olmak kaydıyla arazi düzenlemesi yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir.
(2) Genel Müdürlük; kendisine devir ve temlik edilen Hazine taşınmazlarından arazi
düzenlemesi sonucunda oluşan yeni taşınmazları tapuda kendi adına tescil ettirmeye, trampa
işlemleri kapsamında tapu kütüğünde devir, tescil ve diğer her türlü işlemi yapmaya yetkilidir.
İade işlemleri
MADDE 10 – (1) Bakanlık tarafından Kanunun 23 üncü maddesi ile bu Yönetmelik
hükümleri uyarınca trampa işlemlerinde kullanılmak üzere Genel Müdürlüğe devir ve temlik
edilen Hazine taşınmazlarından devir ve temlik tarihinden itibaren beş yıl içinde trampa işleminde kullanılmayanlar, İdarenin talebi üzerine ilgili tapu müdürlüğünce bedelsiz olarak Hazine
adına devren tescil edilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı ile Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanı birlikte yürütür.
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TEBLİĞLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI
Karar No

: 2016/2

İşyeri

: Eti Bakır A.Ş. Mazıdağı İşletme Müdürlüğü
Mazıdağı Derik Yolu 16.Km Mazıdağı/MARDİN

SGK Sicil No : 1011096.047
Tespiti İsteyen : Yol-İş Sendikası
İnceleme

: Eti Bakır A.Ş. Mazıdağı İşletme Müdürlüğü’nde Bakanlığımızca ya-

pılan incelemede; yapılan tüm işlerin inşaat işleri olduğu, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları
Yönetmeliğinin 13 sıra numaralı “İnşaat” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.
Karar: Eti Bakır A.Ş. Mazıdağı İşletme Müdürlüğü işyerinde yürütülen işlerin niteliği
itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 13 sıra numaralı “İnşaat” işkoluna girdiğine ve yapılan bu
tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLLARINDAKİ İŞÇİ SAYILARI VE SENDİKALARIN ÜYE SAYILARINA
İLİŞKİN 2016 OCAK AYI İSTATİSTİKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve
Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereğince işkollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına
ilişkin 2016 Ocak ayı istatistiklerinin belirlenmesidir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş
Sözleşmesi Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
2016 Ocak ayı istatistikleri
MADDE 3 – (1) 6356 sayılı Kanun gereğince işkollarındaki işçi sayıları ve sendikaların
üye sayılarına ilişkin 2016 Ocak ayı istatistikleri Ek-1’de gösterilmiştir.
Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
BİTKİSEL ÜRETİM YAPAN KÜÇÜK AİLE İŞLETMELERİNİN
DESTEKLENMESİNE DAİR KARARIN UYGULANMASINA
İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/2)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 14/12/2015 tarihli ve 2015/8294 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bitkisel Üretim Yapan Küçük Aile İşletmelerinin Desteklenmesine Dair Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı ve işletme büyüklüğü toplam
5 dekar veya altında olan çay ve fındık ürünleri hariç açıkta veya örtüaltı ünitelerinde meyve,
sebze, süs bitkisi ve ıtri-tıbbi-aromatik bitki yetiştiriciliği yapan üreticilerin desteklenmesini
kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 14/12/2015 tarihli ve 2015/8294 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Bitkisel Üretim Yapan Küçük Aile İşletmelerinin Desteklenmesine
Dair Karara dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) Banka: T.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketini,
c) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,
ç) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği ile Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt
altına alındığı tarımsal veri tabanını,
d) İl/ilçe keşif komisyonu: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine dayanılarak oluşturulan
il/ilçe keşif komisyonunu,
e) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüğünü,
f) İl/ilçe tahkim komisyonu: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine dayanılarak oluşturulan
il/ilçe tahkim komisyonunu,
g) İl/ilçe tespit komisyonu: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine dayanılarak oluşturulan
il/ilçe tespit komisyonunu,
ğ) Karar: 14/12/2015 tarihli ve 2015/8294 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Bitkisel Üretim Yapan Küçük Aile İşletmelerinin Desteklenmesine Dair Kararı,
h) Küçük aile işletmesi: 2016 üretim yılında ÇKS’ye kayıtlı olan ve tarımsal faaliyette
bulunduğu tarım arazisi varlığı toplam 5 dekar veya altında olan işletmeyi,
ı) ÖKS belgesi: Düzenleme tarihi itibariyle, örtüaltı üretimi yapan çiftçilerin ÖKS’de
yer alan bilgilerini gösterir belgeyi,
i) Örtüaltı kayıt sistemi (ÖKS): 25/6/2014 tarihli ve 29041 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Bakanlık tarafından oluşturulan örtüaltı kayıt sistemini,
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j) Örtüaltı ünitesi: İçerisinde bitkisel üretim yapılan, bağımsız olarak tek çatı altında
bulunan ve üzeri uygun bir örtü malzemesi ile kaplanmış; içerisinde bitkinin gereksinim duyduğu çevre koşullarının yapay yollarla kısmen ya da tamamen oluşturulup denetim altında tutulduğu sera veya plastik tünel şeklinde olabilen, aynı gerçek veya tüzel kişinin tasarrufunda
bulunan tarımsal yapıyı,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Ödeme Miktarı, Başvurular ve Başvuruda İstenecek Belgeler
Desteklemeden yararlanacak üreticiler ve ödeme miktarı
MADDE 5 – (1) Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı ve işletme büyüklüğü toplam 5 dekar
veya altında olan çay ve fındık ürünleri hariç açıkta veya örtüaltı ünitelerinde meyve, sebze,
süs bitkisi ve ıtri-tıbbi-aromatik bitki yetiştiriciliği yapan kamu kurum ve kuruluşları dışındaki
gerçek ve tüzel kişilere 2016 üretim yılında 100 TL/da küçük aile işletmesi desteği ödemesi
yapılır.
(2) 2016 üretim yılında desteklemeye esas ürünlerin toplam üretim alanı; açıkta üretim
için 1 dekarın, örtüaltı ünitelerinde üretim için 500 m2’nin altında olan küçük aile işletmelerine
destekleme ödemesi yapılmaz.
Başvurular
MADDE 6 – (1) 2016 yılı küçük aile işletmesi desteği başvuruları bu Tebliğin yayımı
tarihinden itibaren başlar ve 31/10/2016 tarihinde sona erer.
Başvuruda istenecek belgeler
MADDE 7 – (1) Küçük aile işletmesi desteği ödemesinden faydalanmak isteyen üreticilerin müracaat yılında ÇKS’ye kayıt yaptırmaları veya kayıtlarını güncellemeleri kaydıyla
Ek-1’de yer alan başvuru dilekçesi ile il/ilçe müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.
Örtüaltı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisi ve ıtri-tıbbi-aromatik bitki yetiştiriciliği yapan
üreticilerin başvuru dilekçesine ilave olarak ÖKS belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Destekleme Uygulamaları
Görevli kurum ve kuruluşlar
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ uygulamaları, BÜGEM, il/ilçe tahkim komisyonları, il/ilçe
müdürlükleri, il/ilçe keşif ve il/ilçe tespit komisyonları tarafından yürütülür.
Tahkim komisyonlarının görevleri
MADDE 9 – (1) Sekretarya hizmetleri il/ilçe müdürlükleri tarafından yürütülmek üzere
Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine göre oluşturulan il/ilçe tahkim komisyonları, bu Tebliğ
hükümlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkan ihtilaflı konuları çözmeye ve karar almaya
yetkilidir. İl tahkim komisyonu; merkez ilçede, ilçe tahkim komisyonunun görevlerini de yapar.
Tahkim komisyonları Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde belirtilmiş olan görevleri ve ilave
olarak aşağıdaki görevleri yapar:
a) Küçük aile işletmesi desteğinden faydalanmak üzere başvuruda bulunan çiftçilere
ilişkin bilgilerin zamanında ÇKS’ye kaydedilmesini sağlamak üzere her türlü tedbiri alır.
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b) Kadastro görmeyen köyler için son müracaat tarihini ve keşif ve tespit komisyonlarının çalışma takvimini belirler. Kadastro görmeyen mahallerde tespit komisyonlarınca yapılan
çalışmalar, mülkiyetin tespitine esas çalışma olmayıp bitkisel üretim yapan küçük aile işletmelerinin desteklenmesine dair çalışmadır.
c) Yapılan arazi tespitlerinin sağlıklı olmasını teminen kadastro programına alınan yerlerde, kadastro çalışmalarından da faydalanılması için gerekli tedbirleri alır.
İl/ilçe müdürlüklerinin görevleri
MADDE 10 – (1) İl/ilçe Müdürlüklerinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) İl/ilçe müdürlüğü 7 nci maddede belirtilen belgeleri üreticiden alarak her üretici adına
küçük aile işletme desteği dosyası açar.
b) Üreticiler tarafından ibraz edilen bilgi ve belgelerin doğruluğunu çiftçi kayıt sistemi
ve örtüaltı kayıt sistemi ile kontrol eder.
c) İl müdürlüğü, merkez ilçe ve bağlı köylerde ilçe müdürlüğünün yapmakla yükümlü
olduğu görevleri yapar.
ç) İl/ilçe müdürlüğü, ödemeye esas incelemelerin sonuçlanmasını müteakiben ÇKS’den
Ek-2’ de yer alan üretici detayında icmali (İcmal-1) alır ve ilçe merkezi ile ilgili köy/mahallelerde beş iş günü süreyle askıda bırakılmasını sağlar. Askıya çıkma, indirme tarih ve saati tutanağa bağlanır. Tutanağın muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanması sağlanır.
Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmaldeki bilgiler doğru kabul edilir. Askı süresinin
bitimini takip eden beş iş günü içinde yapılacak itirazlar il/ilçe tahkim komisyonlarınca değerlendirilerek sonuçlandırılır. İtirazların komisyonlarda değerlendirilmesi sonucunda üretici bazında icmallerde düzeltme yapılmış ise icmaller ÇKS’den tekrar alınır ve il/ilçe müdürlüğü tarafından onaylanır.
d) İl/ilçe müdürlüğü, ÇKS’den Ek-3’te yer alan köy detayında icmalleri (İcmal-2) alır
ve onayladıktan sonra ıslak imzalı orijinal nüshasını il müdürlüğüne gönderir. İl müdürlüğü
ÇKS’deki bilgiler ile icmal-2’leri kontrol eder. Eksiklik ve/veya usulsüzlük tespit edilmemesi
halinde, ÇKS’den Ek-4’te yer alan ilçe detayında icmali (İcmal-3) iki nüsha alır ve onayladıktan sonra ıslak imzalı orijinal bir nüshasını ilçe müdürlüklerine, ıslak imzalı orijinal diğer
nüshasını da BÜGEM’e gönderir.
e) Bakanlık, iletilen ilçe detayında İcmal-3’teki toplam tutarı ödemelerin yapılmasını
temin için elektronik ortamda bankaya aktarır. Gerekli tutarın bankaya aktarılmasını müteakiben banka tarafından üreticilere ödeme yapılır. Ödemeye ilişkin icmal bilgilerine ait doğacak
ihtilafların ve diğer sorunların çözümünde il/ilçe tahkim komisyonları yetkilidir.
Finansman ve ödemeler
MADDE 11 – (1) 2016 yılına ait küçük aile işletmesi desteği ödemesi yılı içerisinde
yapılır.
(2) Küçük aile işletmesi desteği Merkezi Yönetim Bütçesinin ilgili harcama tertibinden
yapılır. Bu Karar kapsamında üreticilere yapılacak ödemeler, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığı
ile gerçekleştirilir. Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak üreticilere yapılan toplam ödeme
tutarının % 0,2’si T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye hizmet komisyonu olarak ödenir.
Desteklemeden faydalanamayacaklar
MADDE 12 – (1) Aşağıda yer alan üreticiler ve araziler desteklemeden faydalandırılmaz:
a) Müracaat yılında ÇKS’ye kayıtlı olmayan üreticiler.
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b) Örtüaltı ünitelerinde üretim yapan üreticilerden ÖKS’ye kayıtlı olmayanlar.
c) Destekleme kapsamındaki ürünleri ara ziraatı olarak üretenler.
ç) Yetiştirme tekniklerine ve normlarına uygun üretim yapmayanlar.
d) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ve/veya belge ibraz edenler.
e) ÇKS’de kayıtlı olduğu başvuru merkezi dışında başka yerden desteklemeye müracaat
edenler.
f) Bu Tebliğde istenilen belgelerle birlikte süresi içinde başvuru yapmayanlar.
g) 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesine istinaden
ÇKS'de destekleme dışı bırakılanlar.
ğ) Askı süresince taraflardan birinin destekleme ödemesine ilişkin itirazının yazılı olarak
ilgili birime iletildiği tapuda tescili bulunmayan mülkiyeti ihtilaflı olan araziler.
h) Kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
MADDE 13 – (1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya
Bakanlık yetkilidir.
(2) Destekleme kapsamındaki ürünlerin açıkta veya örtüaltı ünitelerinde üretiminin yapılıp yapılmadığı, Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği kapsamında il/ilçe tespit komisyonlarınca
örnekleme yöntemi ile yerinde tespit edilir.
(3) Bu Tebliğde belirlenen ilgili birimler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya
içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki
ve idari işlemler yapılır.
(4) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde
belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte anılan
kanunun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge
veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken
sorumludur.
(5) Bu Tebliğle belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen
belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler ile idari hata
sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme
programından yararlandırılmaz.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ 16/12/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI
Tarih

: 25/01/2016

Karar No : 2016/01
Konu

: Kütahya İli, Simav İlçesi, Çavdır Mah. (949 ada 5 no’lu parsel)
İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 10/12/2015 tarihli ve 8029 sayılı yazısına istinaden;
1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları
A.Ş. adına kayıtlı, Kütahya İli, Simav İlçesi, Çavdır Mahallesi sınırları içerisinde yer alan
3.184,83 m2 yüzölçümlü 949 ada, 5 no’lu parsele “Gelişme Konut Alanı (B-5, TAKS:0.30,
KAKS:1,50; B-3, TAKS:0,30 ve KAKS:0,90), Park ve Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin
Kurulumuzun 15/05/2015 tarihli ve 2015/27 sayılı Kararı ile onaylanan, 1/5.000 ölçekli Nazım
İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin askı sürecinde yapılan itirazın reddedilmesine,
2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Simav Belediye Başkanlığına gönderilmesine karar verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI
Tarih

: 25/01/2016

Karar No : 2016/02
Konu

: Kocaeli ili, Gebze ilçesi, Pelitli köyü
1965 no.lu parsel İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 10.12.2015 tarihli ve 8030 sayılı yazısına istinaden;
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Maliye Hazinesi mülkiyetindeki Kocaeli
ili, Gebze ilçesi, Pelitli köyü sınırları içerisinde yer alan 6.425,00 m² yüzölçümlü 1965 no.lu
parsele yönelik “Gelişme Konut Alanı (E:0.80 ; Hmaks:12.50 m), Teknik Alt Yapı Alanı ve
Yol” kullanım kararı getirilmesine ilişkin Kurulumuzun 12.09.2013 tarihli ve 2013/198 sayılı
Kararı ile onaylanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama
İmar Planının Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2014 tarihli ve 189 sayılı Kararı
ile onaylanan imar planları ile bütünleşmesini sağlamak amacıyla kat adedi, yol genişliği ve
yapı yaklaşma mesafesi yeniden düzenlenen 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve
1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,
Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği
için Kocaeli Büyükşehir ve Gebze Belediye Başkanlıklarına gönderilmesine karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI
Tarih

: 25/01/2016

Karar No : 2016/03
Konu

: İmar Planı.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 10.12.2015 tarihli ve 8028 sayılı yazısına istinaden;
1- Kurulumuzun 05.02.2001 tarihli ve 2001/06 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam
ve programına alınan tta Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı, Iğdır ili, Merkez ilçesi, Karaağaç Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 12.908,00 m² yüzölçümlü, 143 ada, 34 no.lu parsele yönelik
‘Gelişme Konut Alanı (Ayrık Nizam ; 2 Kat ; Taks: 0,40 ; Kaks: 0,80), Park Alanı ve Yol’ kararı
getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar
Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,
2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Iğdır Belediye Başkanlığına gönderilmesine karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih

: 25/01/2016

Karar No : 2016/04
Konu

: İmar Planı

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 12.08.2015 tarihli ve 5188 sayılı yazısına istinaden;
1- Kurulumuzun 05.02.2001 tarihli ve 2001/06 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam
ve programına alınan TTA Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı, Balıkesir ili, Gönen ilçesi, Kurtuluş
Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 1.851,57 m² yüzölçümlü, 962 ada, 119 no.lu parsele yönelik ‘Ticaret-Konut Alanı (Ayrık Nizam ; 4 Kat ; Taks: 0,40 ; Kaks: 1,60), Park Alanı ve Yol’
kararı getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım
İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,
2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Gönen Belediye Başkanlığı’na gönderilmesine karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih

: 25/01/2016

Karar No : 2016/05
Konu

: İmar Planı.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 12/08/2015 tarih ve 5189 sayılı yazısına istinaden;
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan 541 ada, 1, 3, 4 ve 5
no’lu parseller ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanları kapsayan Türkiye Denizcilik
İşletmeleri A.Ş.’ye ait Tekirdağ Limanı Alanına yönelik “Liman Alanı” (Emsal:0,10 ; Yençok:
Serbest) kararı getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000
ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,
2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine,
karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih

: 25/01/2016

Karar No : 2016/06
Konu

: İmar Planı.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 08/09/2015 tarih ve 5679 sayılı yazısına istinaden;
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Sümer Holding A.Ş.’ye ait Ankara İli,
Çankaya İlçesi, Çukurambar Mahallesi, 16124 ada, 2, 3 ve 4 parseller ile 16125 ada, 2 ve 3
no’lu parsellere yönelik “Ticaret Alanı (Emsal:2,25; Hmax: Serbest) ve Ticaret+Konut Alanı
(Emsal:2,25; Hmax: Serbest)” kararlarını getiren 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onaylanmasına,
Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği
için ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine,
karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih

: 25/01/2016

Karar No : 2016/07
Konu

: Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt mahallesi
110 ada 24 no.lu parsel İmar Planı

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 08/12/2015 tarihli ve 7979 sayılı yazısına istinaden;
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Maliye Hazinesi mülkiyetindeki Muğla
ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt mahallesi sınırları içerisinde yer alan toplam 166.585,07 m² yüzölçümlü 110 ada 24 no.lu parsele “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan (Örtü Altı Tarım Alanı
ve Dikili Tarım Alanı), Mevcut Konut ve Yol” kullanım kararı getirilmesine ilişkin Özelleştirme
İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama
İmar Planının onaylanmasına,
Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği
için Muğla Büyükşehir ve Ortaca Belediye Başkanlıklarına gönderilmesine karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih

: 25/01/2016

Karar No : 2016/08
Konu

: Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Yenidoğan mahallesi
13246 ada 79 ve 80 no.lu parseller İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 10.12.2015 tarihli ve 8027 sayılı yazısına istinaden;
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Karayolları Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Yenidoğan mahallesi sınırları içerisinde yer alan toplam
21.282,51 m² yüzölçümlü 13246 ada 79 ve 80 no.lu parsellere “Gelişme Konut Alanı
(TAKS:0.40 ; KAKS:3.20), Ticaret Alanı (E:2.00 ; Yençok:5 Kat), Park ve Yol” kullanım kararı
getirilmesine ilişkin Kurulumuzun 19.02.2015 tarihli ve 2015/10 sayılı Kararı ile onaylanan
1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda gösterim tekniğine ilişkin itirazın kabulüne, diğer itirazların reddine,
Yapılan itiraz sonucunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yeniden düzenlenen
1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,
Onaylanan imar planının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği
için Eskişehir Büyükşehir ve Odunpazarı Belediye Başkanlıklarına gönderilmesine karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI
Tarih

: 25/01/2016

Karar No : 2016/09
Konu

: Aydın İli, Didim İlçesi Taşınmazlarının

Kurulumuzca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 21.12.2015 tarihli ve 8260 sayılı yazısına istinaden,
1. Mülkiyetleri Maliye Hazinesine ait Aydın ili, Didim ilçesi, Didim Mahallesi 1020
1099 ve 1101 parsellerde yer alan taşınmazların özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,
2. Söz konusu taşınmazların satış suretiyle özelleştirilmesine,
3. Özelleştirme işlemlerinin 31.12.2020 tarihine kadar tamamlanmasına
karar verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI
Tarih

: 25/01/2016

Karar No : 2016/10
Konu

: Maliye Hazinesine Ait Taşınmazlar

Kurulumuzca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının, 21.12.2015 tarihli ve 8261 sayılı yazısına istinaden,
1. Mülkiyetleri Maliye Hazinesine ait İzmir ili, Urla ilçesi, Sıra Mahallesinde 391 ada
2 parsel, 389 ada 2 parsel ve 389 ada 4 parselde yer alan taşınmazların özelleştirme kapsam ve
programına alınmasına,
2. Söz konusu taşınmazların satış yöntemiyle özelleştirilmesine,
3. Özelleştirme işlemlerinin 31.12.2020 tarihine kadar tamamlanmasına
karar verilmiştir.
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İLÂN BÖLÜMÜ
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.)

YARGI İLÂNLARI
Uzunköprü 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
HÜKÜM ÖZETĠ
Esas No
: 2015/568
Karar No
: 2015/777
C. Sav. Esas No
: 2007/171
Sanık
: KHALĠD MHAIDRA, BOUCHTA ve FATNA oğlu, 1969
HAVSALAM doğumlu.
Suç
: Resmi Belgede Sahtecilik
Suç Tarihi
: 30/09/2007
Uygulanan Kanun Mad. : Türk Ceza Kanunu 204/1
Karar Tarihi
: 05/11/2015
1 - Her ne kadar sanık Khalid Mhaidra hakkında 5237 Sayılı TCK nun 204/1. Maddesi
gereğince Resmi Belgede Sahtecilik suçundan cezalandırılması istemiyle mahkememize kamu
davası açılmıĢ ise de; 5237 Sayılı TCK nun 66/1-e maddesi gereğince suçun zamanaĢımı süresinin
dolmuĢ olduğu anlaĢıldığından 5271 Sayılı CMK nun 223/8 maddesi gereğince açılan kamu
davasının DÜġÜRÜLMESĠNE,
2 - Yargılama giderlerinin kamu üzerinden bırakılmasına,
Dair, tarafların yokluğunda tebliğden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir
dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunulmak suretiyle Yargıtay temyiz yolu açık olmak
üzere, açık yargılama sonucunda TENSĠBEN karar verildi.
Resmi Belgede Sahtecilik yapmak suçundan yukarıda adı geçen sanık hakkında 7201
sayılı Tebligat Yasasının 28, 29 ve 30 maddeleri gereğince gıyabi kararın Resmi Gazete'de ilanen
tebliğine ve ilan tarihinden itibaren 10 gün sonra gıyabi hükmün adı geçene tebliğ edilmiĢ
sayılmasına karar verildi.
11850

—— •• ——

Yargıtay 14. Hukuk Dairesinden:
Esas No : 2016/876
Davalı Mehmet Polat vekili tarafından davacı S.S. Özgürtepe Konut Yapı Kooperatifi
aleyhine açılan elatmanın önlenmesi davasında; Büyükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesinden
verilen 18.12.2012 tarih, 2011/255 Esas, 2012/516 Karar sayılı hüküm davalı vekili tarafından
duruĢmalı temyiz edilmiĢtir. Davalılardan Anıl Sethi'ye duruĢma gününün ilanen tebliğine karar
verilmiĢ olmakla 29.03.2016 Salı günü saat 09.35' de duruĢmaya gelmedikleri taktirde
duruĢmanın yokluklarında yapılacağına dair iĢbu ilan duruĢma günü tebliği yerine geçerli olmak
üzere davalıya ilan olunur.
707/1-1

—— •• ——

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
BEYAZ PEYNĠR VE KAġAR PEYNĠR ALIMI YAPILACAKTIR
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen 8.000 Kg. Beyaz Peynir ve 2.000 Kg KaĢar
Peynir, alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.
2 - Ġhale 11.02.2016 PerĢembe günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı
salonunda yapılacaktır.
3 - Ġhale ile ilgili Ģartname 100 TL bedelle Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret
Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
4 - Nihai teklifler en geç 11.02.2016 PerĢembe günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız
Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiĢ olması gerekmektedir.
5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
6 - Bu Ġhale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun Ġstisna Alımı Kapsamındadır.
7 - 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir Ģekilde ihaleye
katılamazlar.
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ
Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA
Tel: 397 33 65 - 66 Faks: 397 33 71 - 74
770/1-1
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TEREYAĞ ALIMI YAPILACAKTIR
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen 4.000 Kg Tereyağ alımı kapalı zarf ile teklif
alma yoluyla ihale edilecektir.
2 - Ġhale 09.02.2016 Salı günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı
salonunda yapılacaktır.
3 - Ġhale ile ilgili Ģartname 100 TL bedelle Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret
Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
4 - Nihai teklifler en geç 09.02.2016 Salı günü saat 14.00’e kadar Fabrikamız Pazarlama
ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiĢ olması gerekmektedir.
5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
6 - Bu Ġhale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun Ġstisna Alımı Kapsamındadır.
7 - 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir Ģekilde ihaleye
katılamazlar.
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ
Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA
Tel: 397 33 65 - 66
Faks: 397 33 71 - 74
771/1-1

—— •• ——

ERENKÖY TASFĠYE ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU
KAPSAMINDA TASFĠYELĠK HALE GELEN EġYA SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden:
1 - SatıĢa esas bedeli en az 67,50 TL ile en çok 401.464,00 TL arasında değiĢen;
17.02.2016 günü saat 16.30'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 6,75 TL, en çok
40.146,40 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satıĢa esas bedeli ve
güvence tutarı ayrı ayrı Ģartname eki listede gösterilen eĢya satıĢlarında, aksam (inĢaat malzemesi
ısı yalıtımı), lazer, nal için bıçak, kuru sıkı tabanca, termostat, keçe, hurda alüminyum, mobilya
aksamı, kapak ve plastik ĢiĢe, rezistanslı tost makinesi tabanı, ütü aksamı, saç kurutma rezistası,
boĢ konteyner, amortisör, fren balatası, kumaĢ, yakıt hortumu, rulman, conta, silindir ekipmanları,
örme iplik, tekstil asesuarı, varak, kimyevi madde, cam kalıbı, elektrik aksami, plastik aksam,
metal aksam, elektronik kart, plastik hammadde, diyot, bağlantı kablosu, elektronik aksam, havlu,
önlük, eldiven, kosol, kulp, alkol, havalı el aleti, mama kabı ve suluk, oyuncak, termos, güç
kaynağı, far balastı, led driver, vantilatör, hepatit medikal test kiti, eva, erkek için spor ayakkabı,
sulu zımpara aleti, v.b. 62 (altmıĢiki) grup eĢya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi ĠETT
Anadolu Garajı Yanı AtaĢehir/ĠSTANBUL adresindeki ihale salonunda 18.02.2016 tarihinde saat
10:00'da satıĢa sunulacaktır. SatıĢa sunulan eĢya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye
www.gtb.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109-187 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 TL. bedel karĢılığı
Erenköy Tasfiye ĠĢletme Müdürlüğü ile Ġstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden
alınabilir.
Ġlan olunur.
750/1-1
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ġEKER AMBARI TAHMĠL TAHLĠYE HĠZMETĠ ALINACAKTIR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamız, ġeker Ambarı Tahmil Tahliye Hizmet Alımı iĢi T.ġ.F.A.ġ. Mal ve Hizmet
Alımı Yönetmeliği Esasları dahilinde Açık Ġhale Usulü ile ihale edilecektir.
Ġhale kayıt numarası
: 2016/16948
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Akçaağıl Köyü ġeker Fabrikası Mevkii 40200
KIRġEHĠR
b) Telefon ve faks numarası
: 0 386 221 61 30 - 37 / 0 386 221 61 38
c) Elektronik posta adresi (varsa) : kirsehirseker@turkseker.gov.tr
2 - Ġhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Fabrikamız ġeker Ambarı Tahmil Tahliye miktarı
± %20 toleranslı 100.000 ton olup; Fabrikamız
deposu, Bölge depoları ve Kiralık depolarda bulunan
ġekerlerin satıĢa verilmesi, Fabrikamızın 2016/2017
kampanya döneminde üretilen Ģekerlerin istife
alınması veya doğrudan satıĢa verilmesi, istife alınan
kiralık depolardaki Ģekerlerin istiften satıĢa
verilmesi, baĢka bir fabrikadan veya depodan gelen
Ģekerlerin istiflenmesi ve sevk edilmesi iĢidir.
b) Yapılacağı Yer
: KırĢehir ġeker Fabrikası Ġç, DıĢ ve Kiralık ġeker
Ambarları
c) ĠĢin Süresi
: 12 (oniki) aydır.
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: Akçaağıl Köyü ġeker Fabrikası Mevkii 40200
KIRġEHĠR
b) Tarihi ve saati
: 12.02.2016 Cuma Günü - Saat: 10.00
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 Ġlgili 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
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 idari Ģartnamede belirlenen teklif mektubu,
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4.1.4. ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen geçici teminat,
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, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği veya yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir veya noter tarafından
ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz
olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken
kriterler:
Ġdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter belirtilmemiĢtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken
kriterler:
4.3.1. ĠĢ deneyim belgeleri:
Son beĢ yıl içinde bedel içeren bir sözleĢme kapsamında kabul iĢlemleri tamamlanan ve
teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin
iĢ deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler:
4.4.1. Kamu Kurumlarında veya Özel Sektörde Bedel Ġçeren Tek Bir sözleĢme
Kapsamında Kabul ĠĢlemleri Tamamlanan personel çalıĢtırılmasına dayalı her türlü, Ģeker tahmil
tahliye iĢleri, benzer iĢ olarak kabul edilecektir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TRY (Türk Lirası) karĢılığı
KırĢehir ġeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın
almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akçaağıl Köyü ġeker Fabrikası Mevkii 40200KIRġEHĠR / KırĢehir ġeker Fabrikası HaberleĢme Servisi 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.
10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim
günüdür.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Ġhalede, gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya
kanuni temsilcilerinin Ġhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
Ġsteklilerin veya kanuni temsilcilerinin komisyonda hazır bulunmaması halinde, mektup ile
gönderilen teklifi, son ve kesin pey olarak kabul edilecektir.
14 - Bu ihale, (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 sayılı Kamu Ġhale
Kanununun 3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla bunları tadil eden
kanunlara tabi değildir. Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
719/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Ġpekyolu Ġlçesi Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfı.
VAKFEDENLER: Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢmayı TeĢvik Fon Kurulunun
13.02.2014 tarihli ve 2014/1 sayılı kararı.
VAKFIN ĠKAMETGAHI: Van.
VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE
NO’SU: Van 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 03.04.2015 tarihinde kesinleĢen 07.05.2014 tarihli
ve E: 2014/77 K: 2014/156 sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: 3294 sayılı Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢmayı TeĢvik Kanunun
amaç ve kapsamını giren faaliyet ve çalıĢmalar yapmak, diğer kanun ve bu doğrultuda
düzenlenmiĢ mevzuatla vakıflara açıkça tevdi edilmiĢ görevleri ifa etmektir.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000 TL (Ellibin TL) nakit.
YÖNETĠM KURULU:
VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Sosyal
YardımlaĢma ve DayanıĢma Fonuna intikal eder.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.
774/1-1

—— • ——

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:
Pursaklar Belediye Meclisinin 05.10.2015 gün ve 199 sayılı kararı ile uygun görülen ve
Ankara BüyükĢehir Belediye Meclisinin 26.11.2015 gün ve 2409 sayılı kararı ile onaylanan
"Pursaklar Saray 98129 ada kuzeyinde yer alan park alanına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama
Ġmar Planı DeğiĢikliği", 3194 sayılı Ġmar Kanununun 8/b maddesi gereği, Belediyemiz Ġlan
Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıĢtır.
Ġlanen ilgililere duyurulur.
746/1-1

—— • ——

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğünden:
ĠLANEN TEBLĠGAT
Müdürlüğümüzce TS Hayvancılık Lojistik Gıda ve Tekstil Ġmalat San. Tic. Ltd. ġti.
firması adına onaylı muhtelif sayı ve tarihli serbest dolaĢıma giriĢ beyannamelerinden
kaynaklanan ihtilafla alakalı olarak firmasından tahsil edilemeyen 18.739 TL. tutarındaki amme
alacağından dolayı, 11.12.2015 tarihli, 12373452 sayılı Ödeme Emri düzenlenmiĢ olup firmanın
bilinen adresine tebligat yapılmıĢ ancak yeni adres göstermeden taĢındıkları gerekçesiyle tebliğ
edilemeden iade edilmiĢtir. Söz konusu gelir eksikliğinin 7 (yedi) gün içerisinde Kapıkule
Gümrük Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılarak vezne alındısının Müdürlüğümüze ibraz
edilmesi gerekmektedir.
Müdürlüğümüzce adı geçen firmanın baĢkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden, 7201
sayılı Tebligat Kanununun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen tebliğine ve aynı kanunun
31. maddesi ve 25.01.2012 tarihli 28184 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebligat
Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 48. ve 49. maddeleri gereği tebliğ edilmiĢ
sayılacağı hususu ilan olunur.
724/1-1

—— • ——

Adalet Bakanlığından:
Ankara 18. Ġdare Mahkemesinin 2014/1083 Esas Sayılı dosyasının kaybolduğu
anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun
Hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iĢlem
yapılmasına karar verildiği ilan olunur.
804/1-1

—————

Ġstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/1100 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu
anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun
hükümlerinin söz konusu dosya içi uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iĢlem
yapılmasına karar verildiği ilan olunur.
805/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Dilekpınar Petrol ĠnĢ. Nak. Gıda Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. ġirketinin 03/03/2014
tarihinde sonlandırılmıĢ olan, 21/04/2011 tarih ve BAY/939-82/29339 sayılı bayilik lisansı
kapsamında "Çukurkuyu Kasabası, Zafer Mahallesi, Kara Musa Yaylası, Küme Evleri, No:9
Bor/NĠĞDE" adresinde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunda 06/03/2013 tarihinde yapılan
denetimde tespit edilen tağĢiĢ ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin istasyonda
bulundurulmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b)
bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine; istasyonda
vaziyet planı haricinde yer altı tankı bulundurulmasının ise 5015 sayılı Kanunun 3 üncü
maddesinin sekizinci ve dokuzuncu fıkraları ile 4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları
ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendi ile 18 inci maddesinin
üçüncü ve altıncı fıkralarına aykırı olması nedeniyle 11/06/2015 tarih ve 5638-18 sayılı Kurul
Kararı ile baĢlatılmıĢ olan soruĢturma kapsamında hazırlanan 18/08/2015 tarih ve DDB.309/23-23
sayılı SoruĢturma Raporundaki hususlar ve tüzel kiĢi tarafından herhangi bir savunma
sunulmamıĢ olması hususu Kurul tarafından değerlendirilmiĢ olup;
a) Dilekpınar Petrol ĠnĢ. Nak. Gıda Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. ġirketinin akaryakıt
istasyonunda, gizli tank kullanılmasının, 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin sekizinci ve
dokuzuncu fıkraları ile 4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları ve Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendi ile 18 inci maddesinin üçüncü ve altıncı fıkralarına
aykırılık teĢkil ettiği,
b) Akaryakıta tağĢiĢ ve/veya hile amacıyla katılabilecek ürünler bulundurulması fiilinin
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine ve Petrol
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırılık teĢkil ettiği,
c) Tüzel kiĢinin konu ile ilgili savunma sunmamıĢ olduğu
anlaĢıldığından mezkur tüzel kiĢi hakkında; akaryakıt istasyonunda, gizli tank
kullanılması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun ―Ġdari Para Cezaları‖ baĢlıklı 19
uncu maddesinin, fiilin iĢlendiği tarihte yürürlükte bulunan üçüncü ve dördüncü fıkraları ile
―Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları
Hakkında Tebliğ‖in üçüncü ve dördüncü maddeleri uyarınca 14.652 TL; istasyonda akaryakıta
tağĢiĢ ve/veya hile amacıyla katılabilecek ürünler bulundurulması nedeniyle 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun ―Ġdari Para Cezaları‖ baĢlıklı 19 uncu maddesinin mevcut ikinci fıkrasının
(c) bendinin üçüncü alt bendi ve aynı maddenin (d) bendi uyarınca 170.000 TL olmak üzere
toplamda 184.652 TL idari para cezası verilmesine, karar verilmiĢtir.
Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı
fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıf Bank), 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
yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde
dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği
tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik
indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip
eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı
ile tahsil edileceğinin bilinmesi, hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ
olunur.
803/1/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
28/06/2010 tarih ve BAY/939-82/27912 sayılı bayilik lisansıyla ―D-750 Karayolu Üzeri
Çiftehan Beldesi Doğanyürek Mevkii UlukıĢla/NĠĞDE‖ adresinde denetim esnasında Öz Mugan
Petrol Turizm TaĢımacılık ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi tarafından iĢletilen akaryakıt
istasyonunda tespit edilen ―tağĢiĢ ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin
istasyonda bulundurulması‖ 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 ilgili kiĢi
hakkında soruĢturma açılmasına yönelik alınmıĢ olan 04/06/2015 tarih ve 5627-8 sayılı Kurul
Kararı kapsamında hazırlanan 07/07/2015 tarih ve DDB.309/5-5 sayılı SoruĢturma Raporu ile
Denetim Dairesi BaĢkanlığının konuya ve Ģirketin yazılı savunmasına iliĢkin görüĢü Kurulca
değerlendirilmiĢ olup;
a) Öz Mugan Petrol Turizm TaĢımacılık ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi
tarafından iĢletilen akaryakıt istasyonundan 13/12/2012 tarihinde yapılan denetim sırasında alınan
numunelere iliĢkin TÜBĠTAK MAM tarafından gönderilen 17/01/2013 ve 18/01/2013 tarihli
muayene raporları ile alınan numunelerin kerosen ve bitkisel yağ niteliği taĢıdığının tespit edilmiĢ
olmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun akaryakıt bayilerine iliĢkin hükümlerini ihtiva
eden 8 inci maddesinin (b) bendinde ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin
(e) bendinde yer alan bayilik lisansı sahiplerinin tağĢiĢ ve/veya hile amacıyla akaryakıta
katılabilecek ürünleri akaryakıta katmamak ve istasyonda bulundurmamak ile yükümlü olduğuna
iliĢkin hükümlere aykırı olduğu,
b) Mezkur tüzel kiĢinin savunmasında ileri sürülen hususların kendisini haklı
çıkarabilecek gerekçeler olamayacağı,
anlaĢıldığından mezkur tüzel kiĢi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun ―Ġdari
Para Cezaları‖ baĢlıklı 19 uncu maddesinin, denetim tarihinde yürürlükte olan haliyle, ikinci
fıkrasının dördüncü alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası uyarınca 163.111 TL idari para
cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir.
Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı
fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıf Bank), 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
yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde
dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği
tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik
indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip
eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı
ile tahsil edileceğinin bilinmesi, hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ
olunur.
803/2/1-1

—————

Kurul’un, 05/11/2015 tarihli 5865-14 sayılı Kararı ile Akarsu Teknik Kimya Madeni Yağ
ĠnĢaat Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi'nin (17.11.2005 tarihli ve MYĞ/579-22/14944 sayılı
Madeni Yağ Lisansı ile faaliyet gösteren) Dökümcüler Sitesi 106/1 Sokak No: 14 IĢıkkent
Bornova - ĠZMĠR adresinde 11/02/2013 tarihinde yapılan denetimde tanker ve tanklardan alınan
numunelerin analiz sonuçlarına göre, mevcut madeni yağ lisansı ile üretebileceği maddelerin
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dıĢında, farklı kimyasal özelliklere sahip maddeler üreterek madeni yağ lisansının kendisine
verdiği hakların dıĢında faaliyet göstermesi 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 Akarsu Teknik Kimya Madeni Yağ ĠnĢaat Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi
hakkında 05/05/2015 tarihli ve 5594/4. sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruĢturma
sonrasında düzenlenen 29/05/2015 tarihli ve DDB.58/3-3 sayılı SoruĢturma Raporu ve bahse
konu tüzel kiĢinin yazılı savunma yapmaması ile Denetim Dairesi BaĢkanlığı'nın konuya ve bahse
konu tüzel kiĢinin yazılı savunma yapmamasına iliĢkin görüĢü Kurulca değerlendirilmiĢ olup,
a) Lisans sahibinin mevcut madeni yağ lisansı ile üretebileceği maddelerin dıĢında, farklı
kimyasal özelliklere sahip maddeler üreterek madeni yağ lisansının kendisine verdiği hakların
dıĢında faaliyet göstermesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci
ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 23 ve 24 üncü maddelerine aykırılık
teĢkil ettiği,
b) Savunma istem yazısı tebliğ edilemediğinden 17/09/2015 tarih ve 29478 sayılı Resmi
Gazete’de ilanen tebliğ yoluna gidilmiĢ olmakla birlikte konu ile ilgili yazılı savunmada
bulunulmadığı,
AnlaĢıldığından, bahse konu lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu
maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca belirlenen 350.000.-TL
tutarında idari para cezası uygulanmasına 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 ilgili mevzuatlar gereği,
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası
T.A.O.(Vakıf Bank), 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 yazılı bildirim
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Ġdari Mahkeme'de 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 hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine
gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
edilir.
803/3/1-1

—————

Kurul’un, 10.12.2015 tarih ve 5912-54 sayılı Kararı ile 17.11.2005 tarihli ve MYĞ/57922/14944 sayılı Madeni Yağ Lisansı alan Akarsu Teknik Kimya Madeni Yağ ĠnĢaat Sanayi Ve
Ticaret Limited ġirketi'nin Dökümcüler Sitesi 106/1 Sokak No:14 IĢıkkent Bornova - ĠZMĠR
adresinde 27/02/2013 tarihinde yapılan denetimde alınan numunelerin EGE-PAL Müdürlüğünce
yapılan analizlere göre tesisteki 2 nolu tanktan ve tankerden alınan (2013-E13030401 ve 2013E13030402) nolu Numunelerin Mineral Yağ Ve Geri Kazanım Solventi KarıĢımı Ve Mineral Yağ
Ve Bitkisel Yağ olduğu, böylece, lisans sahibinin mevcut madeni yağ lisansı ile üretebileceği
maddelerin dıĢında, farklı kimyasal özelliklere sahip maddeler üreterek madeni yağ lisansının
kendisine verdiği hakların dıĢında faaliyet göstermesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun "Ġdari
yaptırımlar" baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma
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ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi
hükümleri uyarınca Akarsu Teknik Kimya Madeni Yağ ĠnĢaat Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi
hakkında 25/06/2015 tarihli ve 5661/11 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruĢturma
sonrasında düzenlenen 14/07/2015 tarihli ve DDB.58/9-9 sayılı SoruĢturma Raporu ile Denetim
Dairesi BaĢkanlığı’nın konuya iliĢkin görüĢü Kurulca değerlendirilmiĢ olup,
a) Lisans sahibinin mevcut madeni yağ lisansı ile üretebileceği maddelerin dıĢında, farklı
kimyasal özelliklere sahip maddeler üreterek madeni yağ lisansının kendisine verdiği hakların
dıĢında faaliyet göstermesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci
ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 23 ve 24 üncü maddelerine aykırılık
teĢkil ettiği,
b) Savunma istem yazısı tebliğ edilemediğinden 17/09/2015 tarih ve 29478 sayılı Resmi
Gazetede ilanen tebliğ yoluna gidilmiĢ olmakla birlikte konu ile ilgili yazılı savunmada
bulunulmadığı,
AnlaĢıldığından, bahse konu lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu
maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca belirlenen 350.000.-TL
tutarında idari para cezası uygulanmasına,
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 350.000.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği,
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
(Vakıf Bank), 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 yazılı bildirim
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Ġdari Mahkeme'de 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 hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine
gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
edilir.
803/4/1-1

—————

Kurul’un,10.12.2015 tarih ve 5912-53 sayılı Kararı ile ARMANA Tele TaĢımacılık ĠnĢ.
San.ve Tic. Ltd. ġti'nin Egemenlik Mah.6135 Sokak No.9/123 Bornova-ĠZMĠR adresinde,
(Bornova VD.0800343230 vergi no ile faaliyet gösteren) 29/06/2013 tarihinde yapılan tespite
göre, 2013 yılında muhtelif tarihlerde lisanssız olarak faturalandırmak suretiyle akaryakıt ikmal
ederek lisanssız bayilik faaliyetinde bulunmasının, ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teĢkil
ettiği gerekçesiyle 05/05/2015 tarihli ve 5594-37 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan
soruĢturma sonrasında düzenlenen 09/06/2015 tarih ve DDB.58/5-5 sayılı SoruĢturma Raporu ve
Denetim Dairesi BaĢkanlığı'nın konuya iliĢkin görüĢü değerlendirilmiĢ olup;
a) Lisanssız bayilik faaliyetinde bulunmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3
üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 5 inci
maddesinin (1) inci fıkrası hükümlerine aykırı olduğu,
b) Yazılı savunmada bulunmadığı,
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anlaĢıldığından, anılan tüzel kiĢi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin
ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendi ve( f) bendi uyarınca belirlenen 70.000. -TL.
tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 70.000. -TL tutarındaki idari para cezasının 5326sayılı
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 TR55
0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21
inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün
içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Ġdari Mahkeme'de 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 hususunda,, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen
tebliğ edilememiĢtir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
803/5/1-1

—————

Kurul’un, 10.12.2015 tarih ve 5912-49 sayılı Kararı ile BAġAR Trans Petrol Ürünleri
Nakliyat Mermer Madencilik ĠnĢaat Turizm Sanayi Ticaret Limited ġirketi'nin 28.12.2011 tarih
ve ĠHR/3601-1/30390 sayılı ihrakiye teslimi lisansı (Ġptal 30.10.2013) kapsamında Zeytinlik Mah.
Yakut Sokak No.33/6 Bakırköy- Ġstanbul adresinde 29.06.2013 tarihli tespite göre ihrakiye teslimi
lisansı kapsamında temin ettiği jet yakıtını kara taĢıtlarına ikmal ederek amacı dıĢında kullanmak
suretiyle faaliyet göstermesinin ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teĢkil ettiği gerekçesiyle
05/05/2015 tarihli ve 5594-33 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruĢturma sonrasında
düzenlenen 09/06/2015 tarih ve DDB.58/5-5 sayılı SoruĢturma Raporu ve alınan yazılı savunma
ile Denetim Dairesi BaĢkanlığı'nın konuya iliĢkin görüĢü değerlendirilmiĢ olup;
a) Ġhrakiye teslimi lisansı kapsamında temin ettiği jet yakıtını kara taĢıtlarına ikmal ederek
amacı dıĢında kullanmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 4 üncü maddesinin birinci,
ikinci ve üçüncü fıkralarına ve 20 nci maddesinin 5 inci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin altıncı fıkrası ve 31 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı
olduğu,
b) Yazılı savunmada ileri sürülen hususların lisans sahibini haklı gösterecek gerekçeler
olamayacağı,
anlaĢıldığından, anılan lisans sahibi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin
ikinci fıkrasının ( e ) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca belirlenen 350.000.-TL. tutarında
idari para cezası uygulanmasına,
Ayrıca, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci maddesinin 5 inci fıkrası
kapsamında, 28.12.2011 tarih ve ĠHR/3601-1/30390 sayılı Ġhrakiye Teslim Lisansının iptal
edilmesine karar verilmiĢtir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 350.000.-TL. tutarındaki idari para cezasının
5326sayılı 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.
(Vakıf Bank), Bahçelievler / Ankara ġubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca
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5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Ġdari Mahkeme'de 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 hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine
gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
edilir.
803/6/1-1

—————

Kurul’un, 10.12.2015 tarih ve 5912-51 sayılı Kararı ile BULKAN Otomotiv Petrol Ür.
Nak. ĠnĢ. San. ve Tic. Ltd. ġti.'nin Karacaoğlan Mah. 6157/1 Sokak No-17/A Bornova ĠZMĠR
adresinde, ( Bornova VD. 1890608604 vergi no ile faaliyet gösteren) 29/06/2013 tarihinde
yapılan tespite göre, 2013 yılında muhtelif tarihlerde lisanssız olarak faturalandırmak suretiyle
akaryakıt ikmal ederek lisanssız bayilik faaliyetinde bulunmasının, ilgili mevzuat hükümlerine
aykırılık teĢkil ettiği gerekçesiyle 05/05/2015 tarihli ve 5594-35 sayılı Kurul Kararı kapsamında
yapılan soruĢturma sonrasında düzenlenen 09/06/2015 tarih ve DDB.58/5-5 sayılı SoruĢturma
Raporu ve Denetim Dairesi BaĢkanlığı'nın konuya iliĢkin görüĢü değerlendirilmiĢ olup;
a) Lisanssız bayilik faaliyetinde bulunmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3
üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 5 inci
maddesinin( 1) inci fıkrası hükümlerine aykırı olduğu,
b) Yazılı savunmada bulunmadığı,
anlaĢıldığından, anılan tüzel kiĢi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin
ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendi ve (f) bendi hükümleri uyarınca belirlenen
70.000. -TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 70.000. -TL tutarındaki idari para cezasının 5326sayılı
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. (Vakıf Bank),
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 yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün
içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Ġdari Mahkeme'de 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 hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen
tebliğ edilememiĢtir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 803/7/1-1

—————

Kurul’un 26/11/2015 tarihli ve 5893-23 sayılı Karar’ı 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
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28/02/2014 tarihli ve 4654 yevmiye numaralı Fesih Ġhbarnamesi ile fesh edilmesine rağmen süresi
içerisinde Kuruma ibraz etmemesi 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 ġirket nezdinde 13/08/2015 tarihli ve 5733/15 sayılı Kurul Kararı kapsamında
yapılan soruĢturma sonrasında düzenlenen 03.09.2015 tarihli ve 1 sayılı SoruĢturma Raporu ve
istenen yazılı savunma ile Denetim Dairesi BaĢkanlığı’nın konuya ve yazılı savunmaya iliĢkin
görüĢü Kurulca değerlendirilmiĢ olup; CV Yapı ĠnĢaat Petrol Nakliye Hafriyat Taahhüt Sanayi ve
Ticaret Limited ġirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin
yedinci fıkrası ile 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2014
Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 72.751-TL, tutarında
idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. Söz konusu karar ġirketin Kurum kayıtlarındaki
adreslerine tebliğ edilememiĢtir. Yeni adresi için araĢtırma yapılmıĢ ve Ticaret Sicil Gazetesi ile
Gelir Ġdaresi Sicil Sorgulamasında yeni adresi tespit edilememiĢtir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, belirlenen 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. (Vakıf Bank), 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 yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı
aleyhine Ġdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat
Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
803/8/1-1

—————

Kurul’un, 10.12.2015 tarih ve 5912-50 sayılı Kararı ile ÇĠZGĠ Petrol Ür. Madeni Yağ
Oto. Nakliyat San. Tic .Ltd. ġti’.nin Gürpınar Mah.7004 Sok. No.27 Bornova ĠZMĠR adresinde,, (
Bornova VD. 2580887954 vergi no ile faaliyet gösteren) 29/06/2013 tarihinde yapılan tespite
göre, 2013 yılında muhtelif tarihlerde lisanssız olarak faturalandırmak suretiyle akaryakıt ikmal
ederek lisanssız bayilik faaliyetinde bulunmasının, ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teĢkil
ettiği gerekçesiyle 05/05/2015 tarihli ve 5594-34 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan
soruĢturma sonrasında düzenlenen 09/06/2015 tarih ve DDB.58/5-5 sayılı SoruĢturma Raporu ve
Denetim Dairesi BaĢkanlığı’nın konuya iliĢkin görüĢü değerlendirilmiĢ olup;
a) Lisanssız bayilik faaliyetinde bulunmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 5 inci
maddesinin 1 inci fıkrası hükümlerine aykırı olduğu,
b) Yazılı savunmada bulunmadığı,
anlaĢıldığından, anılan tüzel kiĢi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin
ikinci fıkrasının(e) bendinin (1) numaralı alt bendi ve (f) bendi uyarınca belirlenen 70.000. -TL.
tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 70.000. -TL tutarındaki idari para cezasının 5326sayılı
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. (Vakıf Bank),
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 yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün
içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Ġdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz
konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda
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kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25'lik indirimden yararlanılacağı veya
taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde
yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin
bilinmesi hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen
tebliğ edilememiĢtir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 803/9/1-1

—————

Kurul’un, 19.11.2015 tarih ve 5881-22 sayılı Kararı ile Elg Enerji Lojistik Sanayi Ve
Ticaret Anonim ġirketi' nin 21.04.2014 tarihli ve BAY/939-82/34104 nolu lisansla "Ufuk
Mahallesi 106 Sokağı No:68 Üç köprü Köyü (Ada: - , Pafta:g26b21b , Parsel:434) KaynaĢlıDüzce" adresinde Haziran 2014 ayında 7 adet faturalı satıĢ üzerinden yapılan tespitte yeniden
satıĢ amacı ile akaryakıt satıĢı yapmasının ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teĢkil ettiği
gerekçesiyle, 05/05/2015 tarihli ve 5594-47 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruĢturma
sonrasında düzenlenen 01/06/2015 tarih ve DDB.58/4-4 sayılı SoruĢturma Raporu ve alınan yazılı
savunma ile Denetim Dairesi BaĢkanlığı'nın konuya ve yazılı savunmaya iliĢkin görüĢü
değerlendirilmiĢ olup;
a) Elg Enerji Lojistik Sanayi Ve Ticaret Anonim ġirketi' nin, Haziran 2014 ayında 7 adet
faturalı satıĢ üzerinden yapılan tespitte yeniden satıĢ amacı ile akaryakıt satıĢı yapmasının 5015
sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası
Lisans Yönetmeliği 'nin 38 inci maddesinin (g) bendi hükümlerine aykırı olduğu,
b) Yazılı savunmada ileri sürülen hususların lisans sahibini haklı gösterecek gerekçeler
içermediği,
anlaĢıldığından, anılan lisans sahibi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddenin
ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ve (f) bendi hükümleri ile "5015 sayılı
Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ"
hükümleri gereğince belirlenen 72.751.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar
verilmiĢtir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 72.751.-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 TR55
0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21
inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün
içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Ġdari Mahkeme'de 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 hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen
tebliğ edilememiĢtir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
803/10/1-1

—————

Kurul’un 05/11/2015 tarih ve 5856-30 sayılı kararı ile FAHRULLAH TEKMAN-ALVAR
PETROL ÜRÜNLERĠ ALIM SATIM GIDA ĠNġAAT NAKLĠYAT TĠCARET 'in 07.05.2007
tarih ve BAY/939-82/21990 numaralı bayilik lisansı ile VTM AKARYAKIT PETROL

Sayfa : 72

RESMÎ GAZETE

30 Ocak 2016 – Sayı : 29609

ÜRÜNLERĠ DAĞITIM SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ (18.02.2010 tarih ve
DAĞ/2434-1/27254 numaralı lisans sahibi) unvanlı dağıtıcının bayisi olarak faaliyet gösterdiği
Ġzmir Çanakkale Yolu ġehit Kemal Köyü KarĢısı (1435 PARSEL) Aliağa-ĠZMĠR" adresindeki
istasyonunda 17.05.2013 ve 10.06.2013 tarihlerinde yapılan denetimlere göre, istasyonda yazar
kasa ve otomasyon verilerinin aktarılmasını sağlayan ara birim diye tabir edilen ünitelerin
mühürlerinin açılarak kapaklarının çıkartılması ve manuel konuma getirilmesi suretiyle
otomasyon sistemine müdahalede bulunulması gerekçesiyle; konunun detaylı bir Ģekilde
araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki durumunun tespiti amacıyla 5015 sayılı Kanunun
"Ġdari Yaptırımlar" baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön
AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu
maddesi uyarınca, FAHRULLAH TEKMAN-ALVAR PETROL ÜRÜNLERĠ ALIM SATIM
GIDA ĠNġAAT NAKLĠYAT TĠCARET Ģirketi hakkında 28/04/2015 tarih ve 5584-89 sayılı
Kurul Kararı ile baĢlatılan soruĢturma sonucu düzenlenen 12/05/2015 tarih ve DDB.58/1-1 sayılı
SoruĢturma Raporu ve Denetim Dairesi BaĢkanlığı'nın konuya iliĢkin görüĢü değerlendirilmiĢ
olup,
a) Otomasyon sistemine müdahalede bulunulmasının, 5015 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin
birinci ve ikinci fıkraları yanında 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin 14 üncü
fıkrası ayrıca, 1240 sayılı Kurul Kararının yürürlükteki 5 Ġnci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve
(b) bentleri hükümlerine aykırı olduğu,
b) Savunma istem yazısı tebliğ edilmesine rağmen konu ile ilgili yazılı savunmada
bulunulmadığı,
anlaĢıldığından, FAHRULLAH TEKMAN-ALVAR PETROL ÜRÜNLERĠ ALIM
SATIM GIDA ĠNġAAT NAKLĠYAT TĠCARET hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu
maddesinin 7 nci fıkrası hükmü uyarınca belirlenen 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 mevzuatlar gereği, yazımızın
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıf Bank),
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 yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün
içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Ġdari Mahkeme'de 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 hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen
tebliğ edilememiĢtir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
803/11/1-1

—————

Kurul’un, 19.11.2015 tarih ve 5881-21 sayılı Kararı ile Gölmarmara Petrol Ürünleri Gıda
Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi'nin Harmandalı Yolu Akhisar-Salihli Yolu Üzeri 9. Km (Ada:, Pafta:6 , Parsel:480) Akhisar-Manisa adresinde Temmuz 2014 ayındaki faturalı satıĢlar
üzerinden yapılan tespitte yeniden satıĢ amacı ile akaryakıt satıĢı yapması ile ayrıca lisansının
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sona erdiği 01.08.2014 tarihinden sonra, Ağustos ve Eylül 2014 aylarındaki faturalı satıĢlar
üzerinden yapılan tespitte ise, lisanssız olarak faaliyet göstermesinin ilgili mevzuat hükümlerine
aykırılık teĢkil ettiği gerekçesiyle 05/05/2015 tarihli ve 5594-46 sayılı Kurul Kararı kapsamında
yapılan soruĢturma sonrasında düzenlenen 01/06/2015 tarih ve DDB.58/4-4 sayılı SoruĢturma
Raporu ve Denetim Dairesi BaĢkanlığı'nın konuya iliĢkin görüĢü değerlendirilmiĢ olup;
a) Gölmarmara Petrol Ürünleri Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi'nin Temmuz 2014
ayındaki faturalı satıĢlar üzerinden yapılan tespitte yeniden satıĢ amacı ile akaryakıt satıĢı
yapmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları
ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 38 inci maddesinin (g) bendi hükümlerine aykırı
olduğu,
b) Gölmarmara Petrol Ürünleri Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi'nin lisansının sona
erdiği 01.08.2014 tarihinden sonra, Ağustos ve Eylül 2014 aylarındaki faturalı satıĢlar üzerinden
yapılan tespitte ise, lisanssız olarak faaliyet göstermesinin, 5015 sayılı Kanunun 3 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine ayrıca, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci
maddesinin birinci ve ikinci fıkraları hükümlerine aykırı olduğu,
c) Yazılı savunmada bulunmadığı,
anlaĢıldığından, anılan lisans sahibi hakkında yeniden satıĢ amacı ile akaryakıt satıĢı
yapması fiili nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2)
numaralı alt bendi ve (f) bendi hükümleri ile, "5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca
2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince belirlenen
72.751.-TL ve lisanssız olarak faaliyet göstermesi fiili nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanunu'nun 19. uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendi ve (f) bendi
hükümleri ile, "5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para
Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince belirlenen 72.751.-TL olmak üzere toplam
145.502.-TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 145.502.-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.
(Vakıf Bank), 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 yazılı bildirim
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Ġdari Mahkeme'de 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 ilgilivergi dairesi aracılığı ile
tahsil edileceğinin bilinmesi hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine
gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
edilir.
803/12/1-1

—————

Kurul’un, 10.12.2015 tarih ve 5912-48 sayılı Kararı ile GÜNTURAN Petrol Ürünleri
Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi’nin 28.04.2008 tarih ve BAY/939-82/24264 sayılı
(Sonlandırma 06.09.2013) bayilik lisansı kapsamında MareĢal Fevzi Çakmak Caddesi No:52
Zeytinalan - Urla-Ġzmir adresinde 29.06.2013 tarihinde yapılan denetim neticesinde;
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Yeterli Ģart ve seviyede ulusal marker içermeyen ürün bulundurması, Teknik
düzenlenmelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi ve TağĢiĢ ve/veya hile amacıyla akaryakıta
katılabilecek ürünleri akaryakıta katarak ve kontrolündeki tankerde bulundurmasının ilgili
mevzuat hükümlerine aykırılık teĢkil ettiği gerekçesiyle, 05/05/2015 tarihli ve 5594-32 sayılı
Kurul Kararı kapsamında yapılan soruĢturma sonrasında düzenlenen 09/06/2015 tarih ve
DDB.58/5-5 sayılı SoruĢturma Raporu ve Denetim Dairesi BaĢkanlığı'nın konuya iliĢkin görüĢü
değerlendirilmiĢ olup;
Yeterli Ģart ve seviyede ulusal marker içermeyen ürün bulundurmasının, 5015 sayılı
Kanunun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik
Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendi hükümlerine aykırı olduğu, Teknik
düzenlenmelere aykırı akaryakıt ikmal etmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi hükmüne, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik
Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine, aynı
Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendi hükümlerine aykırı olduğu, TağĢiĢ ve/veya hile
amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıta katarak ve kontrolündeki tankerde
bulundurmasının, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve Petrol
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendi hükümlerine aykırı olduğu,
Yazılı savunmada bulunmadığı,
anlaĢıldığından, GÜNTURAN Petrol Ürünleri Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi
hakkında; yeterli Ģart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere uygun
olmayan akaryakıt ikmali ile tağĢiĢ ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri
akaryakıta kattığının tespit edilmesi nedenleriyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddenin ikinci
fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi uyarınca belirlenen 1.000.000. -TL. tutarında, idari
para cezası 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
baĢvurulmasının 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil
iĢlemlerini durdurmayacağına karar verilmiĢtir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 1.000.000. -TL tutarındaki idari para cezasının 5326
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği,
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
(Vakıf Bank), 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 yazılı bildirim
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Ġdari Mahkeme'de 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 hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine
gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
edilir.
803/13/1-1

—————

Kurul’un, 10.12.2015 tarih ve 5912-52 sayılı Kararı ile GÜRSA Petrol ve Petrol Ürünleri
Otomotiv Yedek Parça San. Tic. Ltd. ġti’nin, Atatürk Mah.63 Sokak No.29/A Buca ĠZMĠR
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adresinde (ġirinyer VD. 447 021 8985 vergi no ile faaliyet gösteren) 29/06/2013 tarihinde yapılan
tespite göre, 2013 yılında muhtelif tarihlerde lisanssız olarak faturalandırmak suretiyle akaryakıt
ikmal ederek lisanssız bayilik faaliyetinde bulunmasının, ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık
teĢkil ettiği gerekçesiyle 05/05/2015 tarihli ve 5594-36 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan
soruĢturma sonrasında düzenlenen 09/06/2015 tarih ve DDB.58/5-5 sayılı SoruĢturma Raporu ve
Denetim Dairesi BaĢkanlığı’nın konuya iliĢkin görüĢü değerlendirilmiĢ olup;
a) Lisanssız bayilik faaliyetinde bulunmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3
üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 5 inci
maddesinin (1) inci fıkrası hükümlerine aykırı olduğu,
b) Yazılı savunmada bulunmadığı,
anlaĢıldığından, anılan tüzel kiĢi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin
ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendi ve (f) bendi uyarınca belirlenen 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 mevzuatlar gereği, yazımızın
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıf Bank),
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 yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün
içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Ġdari Mahkeme'de 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 hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen
tebliğ edilememiĢtir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
803/14/1-1

—————

Kurul 26/11/2015 tarih ve 5893/30 sayılı Kararı ile, 16.05.2013 tarihli ve BAY/93982/32632 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Güzpet Akaryakıt ĠnĢaat Sanayi Ve
Ticaret Limited ġirketi’nin muhtelif belgeler karĢılığında bayilik lisansı kapsamında aldığı
akaryakıtı Sakpet Petrol Ürünleri Ticaret ve Sanayi Limited ġirketi’ne ikmal etmek suretiyle
lisansın verdiği haklar dıĢında yeniden satıĢ amaçlı akaryakıt satması ile ilgili olarak ġirket
hakkında 11.06.2015 tarihli ve 5638/7 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruĢturma
sonrasında düzenlenen 10/08/2015 tarihli ve DDB.439/8-8 sayılı SoruĢturma Raporu ve istenilen
yazılı savunma ile Denetim Dairesi BaĢkanlığı’nın konuya iliĢkin görüĢü Kurulca
değerlendirilmiĢ olup; savunma yapmadığı anlaĢıldığından Güzpet Akaryakıt ĠnĢaat Sanayi Ve
Ticaret Limited ġirketi hakkında 6455 sayılı Kanunla değiĢik 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ve (f) bendi
gereğince belirlenen 70.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000.-TL (YetmiĢbin 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
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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.
803/15/1-1

—————

Kurul’un 10/12/2015 tarihli ve 5913/18 sayılı kararı ile 11.07.2013 tarihli ve BAY/93982/32909 sayılı bayilik lisansı sahibi Emir-Arda Akaryakıt ĠnĢaat Nakliye Turizm Ve Ticaret
Limited ġirketi’nin 08.11.2013 tarihinde akaryakıt istasyonunda yapılan denetimde tespit edildiği
üzere Rode Petrol Kimya Depolama ve Lojistik Sanayi Ticaret Limited ġirketi bayisi olmasına
rağmen istasyonunda MMG Petrol Dağıtım Ve Paz. Ġç Ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi’ne ait
READY giydirmelerinin bulunması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü
maddesinin birinci ve ikinci fıkraları hükümlerine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38
inci maddesinin birinci fıkrasının (f) 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 Emir-Arda Akaryakıt ĠnĢaat
Nakliye Turizm Ve Ticaret Limited ġirketi hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına karar
verilmiĢ ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruĢturma sonucu Yönetmeliğin 23
üncü maddesi gereğince düzenlenen 24.12.2015 tarihli ve 257 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.
803/16/1-1

—————

Kurul’un, 19.11.2015 tarih ve 5881-20 sayılı Kararı ile Marmaris Petrol Ürünleri Nakliye
Gıda Turizm Temizlik Hizmetleri Ġthalat Ve Ġhracat Ve Ticaret Limited ġirketi 'nin 02.01.2014
tarihli ve BAY/939-82/33613 nolu lisansla (iptal/Sona Erdirme Tarihi: 02.07.2014) "Yavuz
Sultan Selim Caddesi No:24 (Ada: - , Pafta: K.22.c.21.b , Parsel:1828) Omurca Beldesi UlubeyUĢak" adresinde; Ocak-ġubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran 2014 aylarında muhtelif faturalı
satıĢları üzerinden yapılan tespitte, yeniden satıĢ amacı ile akaryakıt satıĢı yapmasının ilgili
mevzuat hükümlerine aykırılık teĢkil ettiği gerekçesiyle, 05/05/2015 tarihli ve 5594-45 sayılı
Kurul Kararı kapsamında yapılan soruĢturma sonrasında düzenlenen 01/06/2015 tarih ve
DDB.58/4-4 sayılı SoruĢturma Raporu ve Denetim Dairesi BaĢkanlığı'nın konuya iliĢkin görüĢü
değerlendirilmiĢ olup;
a) Marmaris Petrol Ürünleri Nakliye Gıda Turizm Temizlik Hizmetleri Ġthalat Ve Ġhracat
Ve Ticaret Limited ġirketi'nin; Ocak-ġubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran 2014 aylarında muhtelif
faturalı satıĢları üzerinden yapılan tespitte, yeniden satıĢ amacı ile akaryakıt satıĢı yapmasının
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol
Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 38 inci maddesinin (g) bendi hükümlerine aykırı olduğu,
b) Yazılı savunmada bulunmadığı,
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anlaĢıldığından, anılan lisans sahibi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddenin
ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ve (f) bendi hükümleri ile "5015 sayılı
Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ"
hükümleri gereğince belirlenen 72.751.-TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar
verilmiĢtir
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 72.751.-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. (Vakıf Bank),
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 yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün
içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Ġdari Mahkeme'de 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 hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen
tebliğ edilememiĢtir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
803/17/1-1

—————

Kurul’un,19.11.2015 tarih ve 5881-23 sayılı Kararı ile Marmaris Petrol Ürünleri Nakliye
Gıda Turizm Temizlik Hizmetleri Ġthalat Ve Ġhracat Ve Ticaret Limited ġirketi "Yavuz Sultan
Selim Caddesi No:24 (Ada: - , Pafta:K.22.c.21.b , Parsel:1828) Omurca Beldesi Ulubey-UĢak"
adresinde 16.01.2014 tarihli ve 167281 nolu fatura ile LPG otogaz satıĢı yaparak lisanssız olarak
faaliyette bulunmasının ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teĢkil ettiği gerekçesiyle, 05/05/2015
tarihli ve 5594-48 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruĢturma sonrasında düzenlenen
01/06/2015 tarih ve DDB.58/4-4 sayılı SoruĢturma Raporu ve Denetim Dairesi BaĢkanlığı'nın
konuya iliĢkin görüĢü değerlendirilmiĢ olup;
a) Marmaris Petrol Ürünleri Nakliye Gıda Turizm Temizlik Hizmetleri Ġthalat Ve Ġhracat
Ve Ticaret Limited ġirketi 'nin LPG otogaz satıĢı yaparak lisanssız olarak faaliyette bulunmasının,
5307 sayılı SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda
DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3 üncü maddesi hükmüne aykırı olduğu,
b) Yazılı savunmada bulunmadığı,
anlaĢıldığından, anılan tüzel kiĢi hakkında, 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci
fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ve "SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasası
Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi
uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince
belirlenen 380.715.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca380.715.-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. (Vakıf Bank),
Bahçelievler / Ankara ġubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06
0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21
inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün
içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Ġdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz
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konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda
kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25'lik indirimden yararlanılacağı veya
taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde
yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin
bilinmesi hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen
tebliğ edilememiĢtir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
803/18/1-1

—————

Kurul’un, 10.12.2015 tarih ve 5912-46 sayılı ile Musra Petrol ĠnĢaat Tekstil Turizm
Nakliyat Sanayi Ticaret Limited ġirketi'nin "Manisa Akhisar Yolu Üzeri KayıĢlar Köyü Mevkii
Saruhanlı Manisa" iletiĢim adresinde (AlaĢehir Vergi Dairesinin 6240396906 nolu mükellefi'nin)
03.10.2012 tarihli tespite göre, tankerle araç depolarına akaryakıt ikmali yaparak lisanssız bayilik
faaliyetinde bulunmasının, ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teĢkil ettiği gerekçesiyle
25/06/2015 tarih ve 5661-10 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruĢturma sonrasında
düzenlenen 13/07/2015 tarih ve DDB.58/8-8 sayılı SoruĢturma Raporu ve Denetim Dairesi
BaĢkanlığı'nın konuya iliĢkin görüĢü değerlendirilmiĢ olup;
a) Musra Petrol ĠnĢaat Tekstil Turizm Nakliyat Sanayi Ticaret Limited ġirketi'nin istasyon
dıĢında araçlara akaryakıt ikmal ederek lisanssız bayilik faaliyetinde bulunmasının 5015 sayılı
Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin
"Lisans" baĢlıklı 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı olduğu,
b) Yazılı savunmada bulunmadığı,
AnlaĢıldığından, anılan tüzel kiĢi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin
ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi hükümleri ile aynı maddenin 4.üncü fıkrası ve
5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları
Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 67.962,-TL. tutarında idari para cezası
uygulanmasına karar verilmiĢtir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 67.962,-TL. tutarındaki idari para cezasının 5326sayılı
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. (Vakıf Bank),
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 yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün
içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Ġdari Mahkeme'de 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 hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen
tebliğ edilememiĢtir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
803/19/1-1

—————

Kurul’un, 10.12.2015 tarih ve 5912-66 sayılı Kararı ile Mustafa ġENER’in "6108 Sk.
No:6 Egemenlik Mah. IĢıkkent Bornova ĠZMĠR adresindeki kamyon garajında faaliyet gösteren
adresinde, 11/07/2012 tarihli tespite göre, araç depolarına akaryakıt ikmali yapılmasının lisanssız
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bayilik faaliyeti olmasının, ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teĢkil ettiği gerekçesiyle
25/06/2015 tarih ve 5661-14 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruĢturma sonrasında
düzenlenen 13/07/2015 tarih ve DDB.58/7-7 sayılı SoruĢturma Raporu ve Denetim Dairesi
BaĢkanlığı'nın konuya iliĢkin görüĢü değerlendirilmiĢ olup;
a) Mustafa ġENER' in istasyon dıĢında araçlara akaryakıt ikmal ederek lisanssız bayilik
faaliyetinde bulunmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin "Lisans" baĢlıklı 5 inci maddesinin birinci ve ikinci
fıkralarına aykırı olduğu,
b) Yazılı savunmada bulunmadığı,
anlaĢıldığından, anılan gerçek kiĢi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin
ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi hükümleri ile aynı maddenin dördüncü fıkrası
ve 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları
Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 67.962,-TL. tutarında idari para cezası
uygulanmasına karar verilmiĢtir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 67.962,-TL. tutarındaki idari para cezasının 5326sayılı
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. (Vakıf Bank),
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 yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün
içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Ġdari Mahkeme'de 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 hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen
tebliğ edilememiĢtir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
803/20/1-1

—————

Kurul’un 28/10/2015 tarihli 5848-24 sayılı Kararı ile Samanyolu Enerji Adalet Akaryakıt
TaĢıma Isıtma Sistemleri Ambalaj Petrol Ürünleri Ġthalat Ġhracat Sanayi ve Ticaret Limited
ġirketi’nin, (EskiĢehir Karayolu 17. Km, Merkez/KÜTAHYA Çinili V.D.- 007 049 3102)
29.08.2013 tarihinde yapılan denetimde, herhangi bir lisansı olmaksızın Açin Otomotiv Sanayi
Ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited ġirketi'ne akaryakıt ikmal ederek lisans
almaksızın akaryakıt bayilik faaliyetinde bulunmasına yönelik, 5015 sayılı Kanunun "Ġdari
Yaptırımlar" baĢlıklı 20. Maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön AraĢtırma
ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi
hükümleri uyarınca, 28.04.2015 tarih ve 5584-8 sayılı Kurul Kararı gereği yapılan soruĢturma
sonucu düzenlenen 18.05.2015 tarih ve DDB-58/2-2 sayılı soruĢturma raporu ile Denetim Dairesi
BaĢkanlığının görüĢü Kurulca değerlendirilmiĢ olup;
a) Anılan tüzel kiĢinin lisans almaksızın akaryakıt bayilik faaliyetinde bulunmasının, 5015
sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 5 inci
maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı olduğu,
b) Savunma istem yazısının usulüne uygun olarak tebliğ edilmiĢ olmasına rağmen süresi
içinde yazılı savunmada bulunulmadığı anlaĢıldığından,
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anılan tüzel kiĢi hakkında lisans almaksızın akaryakıt bayilik faaliyetinde bulunması fiili
için 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değiĢik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e)
bendinin (1) numaralı alt bendi uyarınca belirlenen 350.000.- TL nin, aynı maddenin ikinci
fıkrasının (f) bendi uyarınca bayiler için beĢte bir Ģeklinde dikkate alınmak suretiyle 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 mevzuatlar gereği, yazımızın
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıf Bank),
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 yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün
içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Ġdari Mahkeme'de 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 hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen
tebliğ edilememiĢtir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
803/21/1-1

—————

Gemlik Yalova Karayolu 2. Km (Pafta: 30KIID Ada: 151 Parsel: 1) Gemlik / BURSA
adresinde 28.11.2012 tarih BAY/939-82/31828 sayılı istasyonlu bayilik lisansı (06.05.2014 tarihli
15838 sayılı kararla sonlandırılmıĢtır) ile faaliyet gösteren YeĢil Beyaz Akaryakıt Lpg Gıda ĠnĢaat
Nakliye ĠletiĢim Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi tarafından iĢletilen akaryakıt istasyonunda
19/04/2013 tarihinde yapılan denetimlerde 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
Mülga 5 inci maddesinin 9 uncu ve 14 üncü fıkralarına, 1240 sayılı Kurul Kararının halihazırda
yürürlükte bulunan Ģekliyle 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine aykırı
olduğu ve ilgilinin yazılı savunma göndermediği anlaĢıldığından YeĢil Beyaz Akaryakıt Lpg Gıda
ĠnĢaat Nakliye ĠletiĢim Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu
maddesinin 7 nci fıkrası uyarınca belirlenen 70.000-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına
karar verilmiĢ ve bu yöndeki 10/12/2015 tarih 5912-37 sayılı Kurul Kararı ilgilisine
gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir.
Söz konusu 10/12/2015 tarih 5912-37 sayılı sayılı Kurul Kararı uyarınca, 70.000-TL
tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası
ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ tarihini 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 bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul
Kararı aleyhine ilgili Ġdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari
para cezasının tebellüğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına
yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz
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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.
803/22/1-1

—————

Kurul’un 26.11.2015 tarihli ve 5894/20 sayılı Kararı ile; Noter Sok. No: 49/1 Suadiye
KADIKÖY ĠSTANBUL adresinde 27.12.2012 tarihli ve DAĞ/4217-3/31946 sayılı Dağıtıcı
Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Süper Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim ġirketi’nin, Petrol
Piyasası Lisans Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yayımlandığı
28/11/2014 tarihinden sonraki 6 ay içerisinde bayilik teĢkilatını kurmamasının 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ve Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliği’nin Geçici 17 inci maddesine 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 Süper Akaryakıt Dağıtım Ticaret
Anonim ġirketi hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢtir. Yürütülen soruĢturma
sonucu düzenlenen 18.12.2015 tarihli ve 234 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.
803/23/1-1

—————

Kurulun 22.10.2015 tarihli ve 5840-22 sayılı Kararı ile;
Merzifon Çorum Karayolu 5.km, ilemi Çayırı, Küme Evleri, Sazlıca Köyü No: 4,
(Pafta:G34b20d, Parsel:396) Merzifon/AMASYA adresinde 19.08.013 tarih ve BAY/93982/33107 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren ġEFĠKA PETROL
AKARYAKIT PETROL ÜRÜNLERĠ NAKLĠYE KUYUMCULUK OTOMOTĠV ĠNġAAT
TURĠZM TĠCARET VE SANAYĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ'ye ait istasyonda 15.01.2014 tarihinde
yapılan denetimde Bayisi oldukları dağıtıcı haricinde akaryakıt temini yapılması (menĢei belli
olmayan) ve akaryakıt istasyonunun otomasyon sisteminin usulüne uygun çalıĢmaması, fiilleri ile
ilgili olarak;
a) Bayisi oldukları dağıtıcı haricinde akaryakıt temini yapılması (menĢei belli olmayan)
fiilinin;
5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine,
b) Akaryakıt istasyonunun otomasyon sistemine ve ara birim ünitesine müdahale edilmek
suretiyle elektronik verilere Kurumumuzun eriĢiminin düzenli sağlanmaması fiilinin;
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun (Kanun) 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci
fıkraları, ve (Mülga1240 sayılı Kurul kararının 5 inci maddesinin14 üncü fıkrasına,)yürürlükte
olan 1240 sayılı Kurul kararının 5 inci maddesinin ikinci fıkrasını (c) bendine,
aykırı olduğundan ġEFĠKA PETROL AKARYAKIT PETROL ÜRÜNLERĠ NAKLĠYE
KUYUMCULUK OTOMOTĠV ĠNġAAT TURĠZM TĠCARET VE SANAYĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ
hakkında,
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a) Bayisi oldukları dağıtıcı haricinde akaryakıt temini yapılamayacağı (menĢei belli
olmayan) fiili nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddenin ikinci
fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ve aynı maddenin (d) bendi hükümleri ile ―2014
Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ‖ hükümleri gereğince belirlenen 176.681.-TL,
b) Akaryakıt istasyonunun otomasyon sistemine ve ara birim ünitesine müdahale edilmek
suretiyle elektronik verilere Kurumumuzun eriĢiminin düzenli sağlanmaması fiili nedeniyle 5015
sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince ve ―2014 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ‖ hükümleri gereğince belirlenen 72.751.-TL olmak
üzere (176.681+72.751) toplam 249.432.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca toplam 249.432.-TL 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 TR55
0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21
inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün
içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz
konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda
kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya
taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde
yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin
bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
803/24/1-1

—————

Kurul’un 17/12/2015 tarihli ve 5937-10 sayılı Karar’ı ile 19/05/2010 tarih ve DAĞ/25597/27698 nolu dağıtıcı lisansı sahibi Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Dağıtım A.ġ. ile
28/07/2005 tarih ve BAY/529-122/13462 nolu bayilik lisansı sahibi Özulucak Petrolcülük Sanayi
ve Ticaret Ltd. ġti. arasında akdedilmiĢ olan bayilik sözleĢmesinin dağıtıcı firma tarafından
29/05/2012 tarihli noter ihtarnamesiyle tek taraflı olarak feshedilmesine rağmen süresi içerisinde
Kuruma bildirmemesi 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 ġirket
nezdinde 09/07/2015 tarih ve 5687-12 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruĢturma
sonrasında düzenlenen 07/10/2015 tarihli ve 50 sayılı SoruĢturma Raporu ve istenen yazılı
savunma ile Denetim Dairesi BaĢkanlığı’nın konuya ve yazılı savunmaya iliĢkin görüĢü Kurulca
değerlendirilmiĢ olup; Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Dağıtım A.ġ hakkında bayisi ile
akdedilmiĢ olan bayilik sözleĢmesinin tek taraflı olarak feshetmesine rağmen Kuruma süresi
içerisinde bildirimde bulunmaması sebebiyle 6455 sayılı Kanunla değiĢik 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrasınca belirlenen 70.000-TL, tutarında idari
para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. Söz konusu karar ġirketin Kurum kayıtlarındaki
adreslerine tebliğ edilememiĢtir. Yeni adresi için araĢtırma yapılmıĢ ve Ticaret Sicil Gazetesi ile
Gelir Ġdaresi Sicil Sorgulamasında yeni adresi tespit edilememiĢtir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 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. (Vakıf Bank), Bahçelievler /
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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 yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı
aleyhine Ġdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat
Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
803/25/1-1

—————

Kurul, 19.11.2015 tarih ve 5881-19 sayılı Kararı ile Ünsalan Akaryakıt Dağıtım Ve
Nakliyat Ticaret Limited ġirketi'nin; 27.11.2012 tarihli ve BAY/939-82/31818 numaralı lisans ile
"Zübeyde Hanım Caddesi No:112/B 35270 KarĢıyaka-Ġzmir" adresinde faaliyet; Kasım-Aralık
2013 ayında muhtelif faturalı satıĢları üzerinden yapılan tespitte yeniden satıĢ amacı ile akaryakıt
satıĢı yapması ile Ġstasyonsuz Bayilik Lisansı olmasına karĢın çok sayıda motorin satıĢı yaparak,
lisans kapsamı dıĢında akaryakıt satıĢı gerçekleĢtirmesinin ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık
teĢkil ettiği gerekçesiyle, 05/05/2015 tarihli ve 5594-44 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan
soruĢturma sonrasında düzenlenen 01/06/2015 tarih ve DDB.58/4-4 sayılı SoruĢturma Raporu ve
Denetim Dairesi BaĢkanlığı'nın konuya iliĢkin görüĢü değerlendirilmiĢ olup;
a) Ünsalan Akaryakıt Dağıtım Ve Nakliyat Ticaret Limited ġirketi'nin Kasım - Aralık
2013 ayında muhtelif faturalı satıĢları üzerinden yapılan tespitte yeniden satıĢ amacı ile akaryakıt
satıĢı yapmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci
fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 38 inci maddesinin (g) bendi hükümlerine
aykırı olduğu,
b) Ünsalan Akaryakıt Dağıtım Ve Nakliyat Ticaret Limited ġirketi'nin Kasım - Aralık
2013 ayında muhtelif faturalı satıĢları üzerinden yapılan tespitte istasyonsuz bayilik lisansı
olmasına rağmen lisans kapsamı dıĢında motorin satıĢı gerçekleĢtirmesinin 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanunu'nun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliği 'nin 44 üncü maddesinin beĢinci fıkrası hükümlerine aykırı olduğu,
c) Yazılı savunmada bulunmadığı,
anlaĢıldığından, anılan lisans sahibi hakkında, , 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddenin
ikinci fıkrasının (e) bendinin( 2) numaralı alt bendi ve (f) bendi hükümleri uyarınca, yeniden satıĢ
amaçlı satıĢ ve istasyonsuz bayilik lisansı ile motorin satıĢı fiillerinin her biri için belirlenen
70.000. -TL. tutarında olmak üzere toplam 140.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar
verilmiĢtir
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 140.000.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği,
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
(Vakıf Bank), 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 yazılı bildirim
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Ġdari Mahkeme'de 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 hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine
gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
edilir.
803/26/1-1
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

821/2/1-1

30 Ocak 2016 – Sayı : 29609

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 87

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:
BaĢvuru BaĢlangıç Tarihi : 30/01/2016
Son BaĢvuru Tarihi

: 15/02/2016

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri
uyarınca aĢağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır. Bu
kadrolara baĢvuracak adayların ilgili Yönetmelik hükümlerine göre asgari baĢvuru koĢullarını
sağlamıĢ olmak Ģartıyla ilanda belirtilen ve aĢağıda ayrıntıları verilen evrakı süresi içerisinde
Üniversitemiz Rektörlüğü’ne teslim etmeleri gereklidir.
ADRES: Yüksek Ġhtisas Üniversitesi Oğuzlar Mahallesi 1377 Sokak No: 21 Balgat/
ANKARA
YARDIMCI DOÇENT KADROLARI ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER
1 - BaĢvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.
2 - ÖzgeçmiĢ
3 - Yayın listesi
4 - Ġki adet vesikalık fotoğraf
5 - Nüfus cüzdanı örneği
6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi)
YurtdıĢından alınan diplomaların Üniversitelerarası kurulca denkliğinin onaylanmıĢ olması
gerekir.
7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. Dr. kadrosuna atanmıĢ ise varsa - atanma yazısı)
8 - Herhangi bir kamu kuruluĢunda çalıĢanlar - daha önce çalıĢıp ayrılsalar bile - çalıĢtığı
kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü.
9 - Bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD
Yardımcı Doçentlik için yabancı dil sınavı 17/02/2016 günü saat: 14:00’te Oğuzlar
Mahallesi 1377 Sokak No: 21 Balgat / ANKARA adresindeki Üniversitemiz Rektörlük
Merkezi’nde yapılacaktır.
ANABĠLĠM DALI/
BĠRĠMĠ

BÖLÜM

PROGRAM

UNVANI

ADET

AÇIKLAMALAR
Fizyoloji Uzmanı veya

Dahili Tıp
Bilimleri

Fizyoloji

Yrd. Doç.
Dr.

1

ilgili

alanda

Tıp

Fakültesi’nde doktora
yapmıĢ olmak

Tıp
Fakültesi

Tıp Fakültesi mezunu
Dahili Tıp
Bilimleri

Radyoloji

Yrd. Doç.
Dr.

1

ve Radyoloji alanında
uzmanlığını
olmak.
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail KAHRAMAN’ın
Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Yalçın AKDOĞAN’a, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın
Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet
SARI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema
RAMAZANOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Sayfa
1

2
3
4

YÖNETMELİK
–– Karayolu Yapımı Amaçlı Kamulaştırmalarda Hazine Taşınmazlarının Trampası
Hakkında Yönetmelik

4

GENELGE
— 2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanununun Uygulanması ile İlgili Maliye
Bakanlığı Genelgesi (Sıra No: 5)

9

TEBLİĞLER
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/2)
–– İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2016 Ocak Ayı
İstatistikleri Hakkında Tebliğ
–– Bitkisel Üretim Yapan Küçük Aile İşletmelerinin Desteklenmesine Dair Kararın
Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2016/2)
–– Özelleştirme Yüksek Kurulunun 25/01/2016 Tarihli ve 2016/01 Sayılı Kararı
–– Özelleştirme Yüksek Kurulunun 25/01/2016 Tarihli ve 2016/02 Sayılı Kararı
–– Özelleştirme Yüksek Kurulunun 25/01/2016 Tarihli ve 2016/03 Sayılı Kararı
–– Özelleştirme Yüksek Kurulunun 25/01/2016 Tarihli ve 2016/04 Sayılı Kararı
–– Özelleştirme Yüksek Kurulunun 25/01/2016 Tarihli ve 2016/05 Sayılı Kararı
–– Özelleştirme Yüksek Kurulunun 25/01/2016 Tarihli ve 2016/06 Sayılı Kararı
–– Özelleştirme Yüksek Kurulunun 25/01/2016 Tarihli ve 2016/07 Sayılı Kararı
–– Özelleştirme Yüksek Kurulunun 25/01/2016 Tarihli ve 2016/08 Sayılı Kararı
–– Özelleştirme Yüksek Kurulunun 25/01/2016 Tarihli ve 2016/09 Sayılı Kararı
–– Özelleştirme Yüksek Kurulunun 25/01/2016 Tarihli ve 2016/10 Sayılı Kararı
KURUL KARARLARI
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/01/2016 Tarihli ve 6088 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/01/2016 Tarihli ve 6089 Sayılı Kararı

14
14
24
32
32
35
38
41
45
48
51
54
54
55
57

NOT: 29/1/2016 tarihli ve 29608 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de Uyuşmazlık
Mahkemesine Ait Kararlar yayımlanmıştır.
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
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr
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Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 50 Kr

