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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Adnan Menderes Üniversitesinden:
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKOMBİNANT DNA VE
REKOMBİNANT PROTEİN (REDPROM) UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adnan Menderes Üniversitesi Rekombinant
DNA ve Rekombinant Protein Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Adnan Menderes Üniversitesi Rekombinant DNA ve
Rekombinant Protein Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr

İçindekiler 56. Sayfadadır.
e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr
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Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Adnan Menderes Üniversitesi Rekombinant DNA ve Rekombinant Protein
Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Adnan Menderes Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Adnan Menderes Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Rekombinant teknoloji konusunda disiplinler arası
araştırma faaliyetlerini teşvik ve koordine ederek bilgi üretmek, bilgi birikimi sağlamak ve en
iyi uygulamaları çeşitli iletişim kaynakları kullanarak yaymaktır. Multidisipliner kullanım
amaçlı olarak bir çatı altında rekombinant teknolojiyi kullanacak araştırmacıların ve araştırma
gruplarının toplanması sinerjik etkileşme yoluyla bu alanlarda daha hızlı ve verimli çalışmaların
yapılabilmesine vesile olmak temel amaçlarındandır. Merkez mevcut teknolojilerin kullanımını
ve rekombinant DNA teknolojisinde yeni bilgilerin ve alanların üretilmesine yönelik ulusal ve
uluslararası alanlarda yapılan bilimsel çalışmaları değerlendirmeyi, gelişmeleri izlemeyi, bu
konularda kongreler ve seminerler düzenlemeyi, ortak projeler geliştirmeyi ve yürütmeyi amaçlamaktadır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversitedeki araştırmacıların rekombinant teknolojiye ilişkin projelerini gerçekleştirmeleri için kullanabilecekleri laboratuvar imkânlarını ve cihaz parkını sağlamak.
b) Merkezin yurt içinden ve yurt dışından bilim adamları için çekim ve mükemmeliyet
merkezi haline dönüştürülmesiyle Merkezde çalışacak veya etkinliklere katılacak araştırmacıların oluşturacağı multidisipliner sinerji ile bilgi birikiminin ve paylaşımının gerçekleşmesini
sağlamak.
c) Endüstride kullanılabilecek enzimlerin klonlanması ve optimum koşullarda üretilmesinin sağlanması için sanayi ile işbirliği oluşturmak.
ç) Rekombinant aşı teknolojisinin Merkezde kurulması ve ülkemiz için önemli enfeksiyon hastalıklarına yönelik rekombinant aşı üretimi için kullanılabilir hale getirilmesini sağlamak.
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d) Rekombinant hormon sentezinin Merkezde yapılabilir hale gelmesini sağlamak.
e) Embriyoya, ökaryot hücreye, bitki hayvan dokularına DNA aktarım teknolojisini
Üniversitede kurmak.
f) Transgenik bitki ve hayvan oluşturmak için gerekli bilgi ve teknolojiyi araştırmacıların hizmetine sunmak ve ülkemizdeki ve dünyadaki araştırmacılarla ortak projeler üretilmesini sağlamak.
g) Eğitim birimi yüksek lisans ve doktora öğrencilerine eğitim vermek, postdoktora
programlarıyla yetişmiş elemanlara çalışma olanağı verilmesini koordine etmek.
ğ) Ulusal ve uluslararası toplantılarla, seminer ve konferanslarla rekombinant teknoloji
ve kullanım alanları hakkında sürekli yenilenen bilginin paylaşılmasını sağlamak.
h) Merkez dâhilinde kurulacak proje ünitesi ile araştırmacıların ülkemizde ve dünyada
mevcut grantlardan haberdar edilmesini ve başvurularında tecrübe kazanmış bir proje ekibinin
yardımını almalarını sağlamak.
ı) Merkez dâhilinde kurulacak bağış ünitesi ile bilime ve bilimsel gelişmeye yardım etmek isteyen hayırseverlerin bu taleplerini sağlamak için aktiviteler düzenlemek, bağış verilmesini kolaylaştıracak sistem oluşturulmasını sağlamak.
i) Hem sanayi hem de üniversiteler ve araştırma birimleriyle ortak projelerin geliştirilmesini sağlamak, Merkeze gelecek araştırmacıların geldiklerinde bilgilendirilmesini ve ağırlanmasını sağlamak.
j) Rekombinant DNA ve rekombinant protein uygulama ve araştırma çalışmaları alanında araştırma, inceleme, proje ve benzeri çalışmaları gerçekleştirmek üzere gerektiğinde geçici ya da sürekli komisyonlar, çalışma grupları kurmak.
k) Merkezin kuruluş amacına ve 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine uygun diğer
çalışmaları yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin kadrolu ve konu ile ilgili öğretim üyeleri içerisinden Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen adaylar arasından Rektör tarafından üç yıl süre
ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan
daha fazla süreyle görevi başında bulunamaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan
görevinden ayrılan Müdürün yerine aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.
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(2) Müdür, Merkezin çalışmalarından ve bunlardan beklenen sonuçların alınmasından
Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.
(3) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, öğretim elemanları arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.
(4) Müdür Yardımcısının görev süresi üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür
Yardımcısının da görevi sona erer. Görevinden ayrılan Müdür Yardımcısının yerine kalan süreyi
tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir.
(5) Müdürün katılmadığı toplantılara, Müdür Yardımcısı katılır ve Müdürlüğe altı aya
kadar vekâlet edebilir.
(6) Müdür Yardımcısının görevi Merkezin tüm çalışma ve faaliyetlerinde Müdüre yardımcı olmaktır.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Sorumluluğu altındaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.
ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantının gündemini hazırlamak, toplantıya
başkanlık etmek.
d) Çalışma programlarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma programını yürütmek.
e) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, diğer uygulama ve araştırma merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan Merkeze ilişkin programlar ve
faaliyetler ile ilgili koordinasyonu sağlamak.
f) Birimler ve araştırma grupları arasında düzenli çalışmayı sağlamak.
g) Oluşturulan araştırma gruplarının çalışmaları ve sonuçlarıyla ilgili olarak Yönetim
Kurulunu bilgilendirmek.
ğ) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan
sonra raporu Rektöre sunmak.
h) Eğitim, kurs, seminer ve benzeri program, faaliyet ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.
ı) Merkezin kadro ihtiyaçlarını tespit edip Yönetim Kurulunun görüşlerini aldıktan
sonra bu husustaki raporunu Rektörlüğe sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ve Müdürün Üniversite öğretim elemanları arasından önereceği adaylar arasından Rektör tarafından
üç yıl için görevlendirilecek beş kişi olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Görev süresi
dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan görevinden ayrılan üyenin yerine
kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye aynı yöntemle görevlendirilebilir.
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(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir defa toplanır ve Merkezin
faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Müdür, işin gerektirdiği durumlarda
Yönetim Kurulunu her zaman olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla
toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu
toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapacağı çalışmaların yürütülmesi için gerekli gördüğü hallerde görüşlerinden yararlanmak üzere danışma ve özel ihtisas komisyonları
oluşturmak.
b) Merkeze bağlı inceleme, araştırma, uygulama birimleri kurmak, koordinatörlük ihdas
etmek ve bunların görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek.
c) Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine
ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek; bir sonraki döneme ait çalışma
programını düzenlemek.
ç) Gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini, programlarını ve faaliyetlerini
karara bağlamak; bunların uygulanışını denetlemek.
d) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür başkanlığında, Müdür Yardımcısı, Üniversitenin ilgili enstitü, fakülte ve yüksekokulları öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek beş üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev
süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan
süreyi doldurmak üzere yenileri aynı yöntemle seçilir.
(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda iki defa toplanır.
(3) Danışma Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetlerini değerlendirerek, faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş ve tavsiyelerde bulunmak ve Merkezin faaliyet
alanları ile ilgili alt komisyonlar oluşturmaktır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
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Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini rektör
yardımcılarından birine devredebilir.
Demirbaşlar
MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan ve/veya
temin edilen her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; 2547 sayılı Kanun
ile ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü
yürütür.

—— • ——

Trakya Üniversitesinden:
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BALKAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 13/5/1994 tarihli ve 21933 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya
Üniversitesi Balkan Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Trakya Üniversitesinden:
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 11/6/1996 tarihli ve 22663 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya
Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 5 – Genel Kurulu Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi, Mühendislik Fakültesi,
Mimarlık Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eğitim
Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi’nin Dekanları ile Fakülte
kurullarınca seçilecek birer temsilci üyeden oluşur.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Trakya Üniversitesinden:
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM,
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trakya Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği
Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyetleri, yönetim birimleri, bu birimlerin görevleri ile çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Trakya Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim,
Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim birimlerine, yönetim birimlerinin
görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Trakya Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim, Uygulama ve Araştırma
Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Trakya Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Trakya Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Çalışma Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı şunlardır:
a) Üniversite içinde farklı bölüm, anabilim dalı ya da disiplinlerin, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili öncelikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışmalarını sağlamak.
b) İş sağlığı ve güvenliği konusunda başta danışmanlık olmak üzere konuyla ilgili gerekli hizmetleri vermek ve proje yürütücülüğü yapmak.
c) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alanlarda bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak.
ç) Lisans ve lisansüstü iş sağlığı ve güvenliği eğitiminde öğrenci ve araştırmacılara uygulama alanları oluşturmak.
d) Yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde iş sağlığı ve güvenliği etkinlikleri düzenlemek.
e) Çalışma yaşamına ilişkin yerel, ulusal ve uluslararası politika ve eylem programları
oluşturulmasına katkı sağlamak.
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Çalışma alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin çalışma alanları şunlardır:
a) Üniversite bünyesindeki tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sağlamak ve mevcut iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi çalışmalarını yürütmek.
b) Öncelikli çalışma alanlarına ilişkin birimler oluşturmak, Merkezin amaçları doğrultusunda, iş sağlığı ile ilgili insan gücü ve donanımı en etkin biçimde kullanabilecek yapılanmayı
sağlamak.
c) Çalışma alanlarına uygun laboratuvar, araştırma ve uygulama birimleri için gerekli
taşınır ve taşınmaz malları edinmek.
ç) Çalışma yaşamında sağlık ve güvenlikle ilgili sorunlara ilişkin olarak bilimsel ve
teknolojik araştırma ve uygulamalar yapmak ve/veya yaptırmak.
d) Yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer kurum
ve kuruluşlarla işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak, seminer, konferans, sempozyum, kursokul benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek ve katılmak; mezuniyet sonrası ve hizmet içi eğitim programları düzenlemek.
e) Çalışma alanları kapsamında üniversitelerde; tıpta uzmanlık, tıpta yan dal uzmanlığı
dâhil olmak üzere sağlık ve mühendislik alanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili lisans ve lisansüstü düzeylerde sürdürülen eğitim çalışmalarını desteklemek, bu eğitim programlarına yönelik araştırma ve uygulama olanakları sağlamak.
f) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak basılı ve görsel yayın yapmak.
g) Üniversite ile sanayi işbirliği çalışmalarına katkıda bulunmak, bu işbirliğini iş sağlığı
ve güvenliği konularında yapan üniversite birimleri arasında koordinasyon ve organizasyon
çalışmalarını sürdürmek.
ğ) İş sağlığı ve güvenliği konularında çalışan ve işveren temsilcilerine, çalışanlara eğitim vermek, bu alanda çalışan profesyonellere yönelik eğitim programları düzenlemek.
h) İş sağlığı ve güvenliği konularında kamuoyu oluşmasına, bilinçlenmeye, çalışanların
sağlık ve güvenliklerinin korunmasına katkıda bulunmak.
ı) Üniversite bünyesinde bulunan, ilgili mevzuat kapsamında kamusal kurumlar ve üniversite işbirliği ile faaliyet gösteren ya da yeni oluşturulacak olan, iş sağlığı ve güvenliği konularında hizmet sunan ve sunacak olan birimlerin oluşturulmasına, sürdürülmesine ve koordinasyonuna katkıda bulunmak.
i) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Merkez müdürü
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili üniversitede görevli öğretim
üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten müdür yeniden görevlendirilebilir.
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(2) Müdür yardımcısı; Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından en fazla iki
kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde
aynı yöntemle müdür yardımcısını değiştirebilir.
(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısını vekil bırakır.
Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde
müdür yardımcısının da görevi sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını ve yürütülmesini sağlamak.
c) Yurt içi ve dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlamak.
ç) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu olağan ve olağan dışı toplantıya çağırmak.
d) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
e) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
f) Her öğretim yılı sonunda veya istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.
(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli
önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcısı ile üniversitenin Merkezin çalışma alanında akademik etkinlik yürütmüş öğretim elemanları arasından
Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.
Yönetim Kurulunda, biri halk sağlığı anabilim dalından olmak üzere tıp fakültesinden en az
üç öğretim elemanı yer alır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle
görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye
görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu, Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, proje, danışmanlık,
uygulama, hizmet, yayın çalışmaları ve bu çalışmalarla ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu en az iki ayda bir kez olağan ve gerektiğinde olağan dışı olarak Müdürün çağrısı üzerine
salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim
Kurulu, yetkilerinden bazılarını Müdüre devredebilir.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Kuruluş amaçları doğrultusunda Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları
almak.
b) Merkezin yıllık etkinlik raporunu ve Danışma Kurulunun önerilerini göz önüne alarak bir sonraki yılın çalışma planını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.
c) Merkezin yürüteceği işlerde geçici ya da sürekli çalışma grupları, laboratuvar, araştırma ve uygulama birimleri kurmak, buralarda görevlendirilecek kişilerle ilgili karar vermek,
gerektiğinde görevlendirilmelerini sağlamak için Rektörün onayına sunmak.
ç) Merkezce yürütülecek ya da desteklenecek araştırmalar, uygulamalar ve her türlü
çalışmalar için karar almak.
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d) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.
e) Araştırmacı ya da uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularında yapacakları
çalışmalar için destek taleplerini karara bağlamak.
f) Merkezin idari ve teknik personel ihtiyaçları ile ilgili önerilerini karara bağlamak.
g) Danışma Kurulunun toplantılarına katılmak ve yılda bir kez bu kurula etkinlik raporu
sunmak.
ğ) Yönetim Kurulu üyelerinin ve/veya Danışma Kurulunun getireceği diğer konuları
görüşüp karara bağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışma alanlarında deneyimli, üniversitenin öğretim elemanları ile ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından, Yönetim
Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından seçilen onbir üyeden oluşur. Danışma Kurulunun
üniversite bünyesinde çalışan üyeleri Rektör tarafından, üniversite dışındaki üyeleri ise Rektörün daveti/talebi üzerine ve ilgili kurum yetkilisinin onayı ile üç yıl için görevlendirilir. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye seçilir. Süresi
biten üyeler yeniden seçilebilir.
(2) Danışma Kurulu, oluşturulmasını izleyen iki ay içinde toplanır. Danışma Kurulu,
Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağan dışı olarak da toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu üyeleri,
Danışma Kurulu toplantılarına katılabilirler. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu toplantıları tutanağa geçirilir ve Yönetim Kurulu çalışmalarını bu önerileri dikkate
alarak yürütür.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun istediği konularda değerlendirmeler yapar, görüş ve önerilerde bulunur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Laboratuvar, araştırma ve uygulama birimleri
MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulu kararı ile Merkezin hedefleri doğrultusunda, etkinlik
alanlarına uygun biçimde, laboratuvar, araştırma ve uygulama birimleri oluşturulabilir, var olan
birimleri Rektör onayıyla bünyesine alabilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Merkez Müdürüdür.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,
ilgili mevzuat hükümleri ile senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME
KANUNU GEREĞİNCE KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI İLE
KONFEDERASYONLARIN ÜYE SAYILARINA İLİŞKİN 2016 TEMMUZ
İSTATİSTİKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ
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İLÂN BÖLÜMÜ
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.)

YARGI İLÂNLARI
3'üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden:
Hasdal/İSTANBUL
Esas No : 2015/333
Karar No : 2015/630
Firar suçundan sanık Yaşar ve Asiya oğ.1994 D.lu, Kars Merkez Ağadeve Mah. Nfs.
Kyt.lı Doğukan KEMER hakkında 3. Kor. K.lığı Askeri Mahkemesinin 30.11.2015 gün ve
2015/333-630 Esas ve Karar sayılı ilamıyla;
Sanık P. Er Doğukan KEMER 13.05.2015-30.05.2015 tarihleri arasında Firar suçunu
işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan As.C.K.'nun 66/1-a maddesi uyarınca BİR YIL HAPİS
CEZASİ İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanığın altı haftalık süre içerisinde kendiliğinden birliğine katılmış olması nedeni ile As.
C.K.'nun 73. maddesi uyarınca cezasından 1/2 oranında indirim yapılarak ALTI AY HAPİS
CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanığın duruşmadaki iyi hali lehine takdiri hafifletici sebep sayılarak 5237 sayılı
T.C.K.nun 62 nci maddesi uyarınca cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN BEŞ
AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanığın ileride yeniden suç işlemeyeceğine yönelik kanaat elde edilemediğinden sanık
hakkında CMK.'nın 231'inci maddesinde düzenlenen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ
BIRAKILMASI veya TCK.'nın 51'inci maddesinde düzenlenen ERTELEME hükümlerinin
uygulanmasına YER OLMADIĞINA;
Verilen hapis cezasının 5237 sayılı kanunun 50/1 ve 52/2 maddesi uyarınca sanığın
ekonomik ve diğer halleri göz önünde bulundurularak beher günü takdiren 20 TL. hesap edilerek
adli para cezasına ÇEVRİLMESİNE, NETİCETEN (3000) ÜÇ BİN TÜRK LİRASI ADLİ PARA
CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
5237 sayılı T.C.K.'nun 52/4 maddesi uyarınca sanığın cezasının “24 ay içerisinde” “birer
aylık” 24 eşit taksitte SANIKTAN ALINMASINA,
Taksitlerden birisinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan miktarın tamamının tahsil
edileceğinin ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceğinin sanığa İHTARINA,
Talebe uygun; 353 Sayılı Kanunun 196, 197, 205, 209 ve CMK.nun 263 üncü maddeleri
uyarınca, hüküm yüzüne karşı verilenler yönünden hükmün yüze karşı okunmasından, hüküm
yokluğunda verilenler yönünden hükmün tebliğinden itibaren bir hafta içerisinde, Mahkememize
veya diğer adli makamlara verilecek dilekçeyle, tutanak katibine bu hususta tutanak düzenlenmesi
için yapılacak beyanla, asker kişiler yönünden en yakın askeri birlik komutanına veya askeri
kurum amirine veya tutuklular yönünden zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz
kurumu ve tutukevi müdürüne yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla Askeri Yargıtay'da temyiz
yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, sanık tüm aramalara rağmen adresinde bulunamadığı
gibi adresi de tespit olunamadığından 7201 Sayılı Kanunun 28-29 maddeleri uyarınca İLANEN
TEBLİĞ olunur.
5446
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3'üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden:
Hasdal/İSTANBUL
Esas No : 2015/461
Karar No : 2015/588
Firar suçundan sanık Ahmet ve Cennet oğ. 1991 D.lu, Adana Merkez Yıldızbağları Mah.
Nfs. Kyt.lı Selçuk KURTKARA hakkında 3. Kor. K.lığı Askeri Mahkemesinin 30.11.2015 gün ve
2015/461-588 Esas ve Karar sayılı ilamıyla;
Sanık P. Er Selçuk KURTKARA'nın 05.08.2012-11.08.2015 tarihleri arasında Firar
suçunu işlediği dosyadaki delillerle sabit olduğundan, eylemine uyan AsCK.'nın 66/1-a maddesi
uyarınca ve alt sınırdan uzaklaşmayı gerektirir sebep görüldüğünden firarda kaldığı sürenin uzun
bir süre olması nedeniyle takdiren alt sınırdan uzaklaşılarak BİR YIL İKİ AY HAPİS CEZASI
İLE CEZALANDIRILMASINA;
Sanığın duruşmadaki iyi hali ve pişmanlık duyması lehine takdiri hafifletici sebep olarak
kabul edildiğinden hükmolunan cezadan TCK.'nın 62'nci maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında
indirim yapılarak ON BİR AY YİRMİ GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA;
Sanığın 11.08.2015-12.08.2015 tarihleri arasında yolda ve nezarette geçirdiği süreler ile
12.08.2015 10.09.2015 tarihleri arasında tutuklulukta geçirdiği sürelerin TCK.'nun 63/1'inci
maddesi uyarınca mahkumiyet süresinden MAHSUBUNA;
Sanığın mahkememizce bir daha suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşmadığından 5271
Sayılı CMK'nun 231/6. maddesi uyarınca sanık hakkında kurulan HÜKMÜN ERTELENMESİNE
VEYA BU HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA YER OLMADIĞINA,
Sanığın talebi dikkate alınarak hükmolunan kısa süreli hapis cezasının 5237 s. TCK.'nın
50/1-f maddesi uyarınca ON BİR AY YİRMİ GÜN SÜREYLE, günde 4 saati geçmemek üzere
5275 sayılı Kanunun 105. maddesi uyarınca hazırlanmış olunan hizmet listesinden sanığın da
görüşü alınmak suretiyle seçilecek KAMUYA YARARLI BİR İŞTE ÇALIŞTIRMA
YAPTIRIMINA ÇEVRİLMESİNE,
Talebe uygun; 353 Sayılı Kanunun 196, 197, 205, 209 ve CMK.nun 263 üncü maddeleri
uyarınca, hüküm yüzüne karşı verilenler yönünden hükmün yüze karşı okunmasından, hüküm
yokluğunda verilenler yönünden hükmün tebliğinden itibaren bir hafta içerisinde, Mahkememize
veya diğer adli makamlara verilecek dilekçeyle tutanak katibine bu hususta tutanak düzenlenmesi
için yapılacak beyanla, asker kişiler yönünden en yakın asker birlik komutanına veya askeri
kurum amirine veya tutuklular yönünden zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz
kurumu ve tutukevi müdürüne yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla Askeri Yargıtay'da temyiz
yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, sanık tüm aramalara rağmen adresinde bulunamadığı
gibi adresi de tespit olunamadığından 7201 Sayılı Kanunun 28-29 maddeleri uyarınca İLANEN
TEBLİĞ olunur.

5245
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE
KANUNU'NUN/16-1. MADDESİ KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN
EŞYA SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep
Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - Satışa esas bedeli en az 7,50 TL. ile en çok 376.312,50 TL. arasında değişen;
13/07/2016 günü saat 16:00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1 TL. en çok
37.632 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence
tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen çay, çay şekeri, saç boyası, makaron, konserve,
kahve, zeytinyağı, güneş gözlüğü, ütü, sabun ve oyuncak v.b. cinsi 25 grup eşya açık artırma
suretiyle, NESİMİ MAHALLESİ NESİMİ KÜME EVLERİ NO: 20 ŞEHİTKAMİL /
GAZİANTEP adresinde 14/07/2016 tarihinde saat: 09.30 'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan
eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve
www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile 0 342 337 33 80 - 81 numaralı telefondan ulaşılabilir.
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve
ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği,
tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. (KDV dahil)
bedel karşılığı Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.
İlan olunur.
6274/1-1

—— • ——

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE TASFİYE YÖNETMELİĞİ
HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - Satışa esas bedeli en az 225,00 TL ile en çok 200.000,00 TL arasında değişen;
25.07.2016 günü saat 16.30'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 3,00 TL, en çok
20.000,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında, iş eldiveni, cep telefonu,
şarj aleti, usb kablo, kulaklık, mini keyboard, led panel, değiştirilebilir elmas uçlar, zincirli
testere, otomobil parçası, çakmak, kumaş valiz, oyuncak köpük tabancası, oyuncak stres yayı, cep
telefonu aksam parçaları, güneş gözlüğü, balta, bıçak, konnektör, saat, kumaş, parça kürk,
gömlek, penye, eşofman takımı, boş sigara filitresi, mp 3 çalar, mp 4 çalar, v.b. 38 (otuzsekiz)
grup eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı
Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 26.07.2016 tarihinde saat 10:00'da satışa
sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr
internet adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109-187 numaralı telefondan ulaşılabilir.
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği,
tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL. bedel karşılığı
Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden
alınabilir.
İlan olunur.
6308/1-1
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HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Kireç Taşı Eleme ve Nakliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı
Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı
bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası
: 2016/250443
1 - İdarenin
a) Adresi
: Konya Yolu Üzeri 8. Km 42600 Ilgın / KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 0.332.885 72 00 (10 Hat) - 0.332.885 72 10
c) Elektronik posta adresi
: Yok
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
: Yok
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 2016/2017 yılı kampanya ihtiyacı 40.000 Ton
Kireçtaşının; İdaremize ait Tekeler Köyü Mevkiindeki,
(Fabrikaya uzaklığı 32 km uzaklıkta) taş ocağında
bulunan stok sahasından Yüklenici tarafından Şartname
ve Sözleşmenin İlgili maddelerinde belirtilen evsafa
uygun olarak Elenmesi, Fabrikaya Nakliyesi, İstif
edilmesi ve bunlarla ilgili işlerin (Dekopajı, Balast ve
Atıklarının istiflenmesi, Atılması, Nakliyesi v.b.)
Yapılmasıdır.
b) Yapılacağı yer
: Fabrikamıza 32 km mesafedeki Taşocağında bulunan
stok sahasında Elenmesi ve Fabrikamız stok sahasına
nakliyesi ve istif edilmesi.
c) İşin süresi
: İşin süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe
başlama tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim
günüdür.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Ilgın Şeker Fabrikası Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600
Ilgın / KONYA
b) Tarihi ve saati
: 21/07/2016 Perşembe günü saat 14:00
4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
4.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (Yüzonsekiz) Türk Lirası
karşılığı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA
adresinden satın alınabilir.
4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim
günü olmalıdır.
7 - Diğer Hususlar
7.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya
kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
7.2. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale
Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına
göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
6292/1-1
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ARSA ÜZERİNDE BULUNAN MEVCUT BİNANIN YIKILARAK TİCARET + KONUT
İNŞAATI YAPILMASI VE PAYLAŞILMASI İŞİ KAT KARŞILIĞI İHALE EDİLECEKTİR
İlkadım Belediye Başkanlığından:
1 - İhalenin konusu, Mülkiyeti İlkadım Belediyesine ait, Samsun ili Saitbey Mahallesi
Unkapanı Caddesi, F36B22B1D pafta, 7119 ada, 1 parselde bulunan arsanın üzerinde bulunan
mevcut binanın yıkılarak; Ticaret + Konut inşaatı yapılması ve şartnamede ayrıntıları gösterilen
şekilde paylaşılması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35.(a) maddesi uyarınca “Kapalı
Teklif Açık Arttırma Usulü” ile Kat Karşılığı ihale edilecektir.
2 - Geçici teminat inşaat maliyet bedeli ve ihale artırımına esas bedel üzerinden ayrı ayrı
ödenecektir. Tahmini inşaat maliyet bedeli 10.601.250,00 TL olup, eksik imalatlara karşılık
600.000,00 TL (Altıyüzbin TürkLirası) üzerinden artırım yapılacaktır.
Geçici teminat miktarı İnşaat maliyetine esas bedelin %3’ü olan 318.037,50 TL
(Üçyüzonsekizbinotuzyedi TürkLirası Ellikuruş) ve ihale artırımına esas bedelin %3’ü olan
18.000,00 TL (Onsekizbin TürkLirası)’dir.
İhaleyi alan yüklenici, ihalenin onayından sonra sözleşme imzalanmasını müteakip ruhsat
alınmasından itibaren: 720 (Yediyüzyirmi) takvim günüdür. İhaleyi alan yüklenici yer tesliminden
itibaren 150 (Yüzelli) gün içerisinde ruhsat almak zorundadır.
Herhangi bir sebepten dolayı inşaatın tamamlanmaması halinde süre uzatılmasında
Belediye Encümeni yetkilidir. Bu süre herhalde 180 takvim gününü geçemez. Encümen
tarafından verilen bu ek süre içerisinde Belediyeye kalacak olan bağımsız bölümler için toplam
aylık 9.000,00 TL kira bedeli tahsil edilir. Bu süre herhalde 180 takvim gününü geçemez.
İstekliler İdari Şartnamenin 16.3. maddede belirtilmiş Belediyeye kalacak yerlere ilave
olarak 600.000,00 TL (Altıyüzbin TürkLirası) üzerinden teklif verecek olup, İhale üzerinde kalan
istekli, İnşaat maliyetine esas bede ve ihale artırımına esas bedel esas alınarak, ihale onayından
sonra tebliğ tarihini takip eden 15.günün mesai saati bitimine kadar % 6 oranında kat’i teminatı
ayrı ayrı vermek, karar pulu, damga vergisi bedellerini belediye veznesine yatırmak ve sözleşme
imzalamak zorundadır. Belirtilen süre ve miktarda kat’i teminat verilmemesi, karar pulu ve
damga vergilerinin yatırılmaması halinde sözleşme veya bedeller yatırılsa dahi sözleşme
imzalanmazsa ihale iptal edilir, geçici teminat belediye ye irat kaydedilir.
İnşaat maliyetine esas bedele ait geçici teminat, kati teminat ödenmesi durmanda, kesin
teminat binaya iskân alınması ve belediyeye kalacak olan mahallerin teslimi halinde hemen iade
edilir. İhale artırımına esas bedele ait geçici teminat, kati teminat ödenmesi durmanda, kesin
teminat ihale artırımına bedelinin tamamının süresi içerisinde ödenmesi halinde hemen iade edilir.
3 - İhale, 19/07/2016 SALI günü saat 10:00’da İlkadım Belediyesi Encümen Toplantı
Salonunda yapılacaktır.(Pazar Mahallesi 100.Yıl Bulvarı N.: 73 encümen salonu Belediye Hizmet
Binası ilkadım/SAMSUN). Teklifler en geç 18/07/2016 PAZARTESİ Saat 17:00’a kadar İlkadım
Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla
da gönderebilir. Telgraf veya faksla yahut sanal ortamda ya da CD ortamında yapılacak başvurular
dikkate alınmayacak, postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. (Bahçelievler
Mahallesi şehit Mehmet SANSIKÇI Sokak N.: 1 İlkadım/SAMSUN)
4 - İsteklilerin aşağıda sıralanan şartları taşıması ve istenen belgeleri ibraz etmesi şarttır:
A) Kanuni İkametgâh Adresi, (Nüfus idaresi’nden alınacak)
B) Tebligat için adres göstermesi,
a - Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar
siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
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b - Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden
veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin
yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c - Ortak Girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her
birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,
C) Geçici Teminatını vermesi, (İhale bedelinin %’3’ü oranında)
D) İmza sirkülerini vermesi,
a - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
b - Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c - Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her
birinin (a) ve (b) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
E) İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,
F) İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,
G) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur yazısı,
5 - İstekliler, İlkadım Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünden (Gazi Hizmet Binası
Bahçelievler mahallesi, Şehit Mehmet Sandıkçı Sokak No: 1) gayrimenkulün imar durumu vb
bilgileri temin edecek ve tekliflerini etkileyecek olan her türlü risk, ihtimal ve diğer hususlar
hakkında sorumluluğu kendilerine ait olmak şartıyla tam bilgi edineceklerdir. İhaleye ait şartname
Samsun İlkadım Belediyesi Gazi Hizmet Binası Emlak İstimlâk Müdürlüğünden 2.000,00 TL
karşılığında temin edilir.
6197/1-1

—— • ——

ŞEKER AMBARI TAHMİL TAHLİYE HİZMETLERİ İŞİ
AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
1 - İdarenin
a) Adı
: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası
Müdürlüğü
b) Adresi
: Muş Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez - MUŞ
c) Telefon ve faks numarası : 0 436-215 12 80 Faks: 0 436 215 13 30
2 - İhale konusu Hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Şeker Ambarlarında; Kampanya Döneminde ± % 20
Toleranslı 3 Ay süreli Günlük 42 Kişi ile Kampanya
Haricinde ise ± % 20 Toleranslı 9 Ay Süreli Günlük 6 Kişi
ile Tahmil Tahliye işine ait işçilik hizmetinin yürütülmesi,
b) Yapılacağı Yer
: Muş Şeker Fabrikası
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri
8. Km. MUŞ
b) Tarihi ve saati
: 22.07.2016 Cuma günü saat 10.00
4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5 - İhale dokümanı Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü / MUŞ adresindeki Ticaret Servisinde
görülebilir ve ihale dökümanı (KDV Dahil) 118,00 (Y. Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı
adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6 - Teklifler, 22.07.2016 Cuma günü saat 10.00’a kadar Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü
Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUŞ adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim
günü olmalıdır.
9 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.
6266/1-1
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FABRİKAMIZIN 2016/2017 KAMPANYA DÖNEMİ KRİSTAL ŞEKER
AMBALAJLANMASI HİZMETİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE
USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR
Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
İhale kayıt numarası
: 2016/222794
1 - İdarenin
a) Adresi
: Mimarsinan Mah. Talip Kaban Bulvarı No: 27 24159
Merkez/ERZİNCAN
b) Telefon ve faks numarası : 0 446 223 95 00 - 0 446 223 91 67
c) Elektronik posta adresi
: erzincanseker@turkseker.gov.tr
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızın 2016/2017 yılı Kampanya döneminde istihsal
edilecek yaklaşık 29.000 Ton kristal şekerin, ambalajlama
ünitesinde 50 Kg’lik torbalara konulup, torba ağzı
dikilerek Şeker Ambarına teslim edilmesi hizmet işidir
Çalışacak Personel: 14 Adet İşçi ile (115) Gün (1645
Yevmiye)
b) Yapılacağı Yer
: Erzincan Şeker Fabrikası Kristal Şeker Ambalajlama
Ünitesi
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı
Salonu
b) İşin Süresi
: 2016/2017 Kampanya Dönemi süresince 115 (Gün)
c) Tarihi ve saati
: 14/07/2016 - 14:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:(İdari şartnamede belirtilmiştir.)
4.1. İhale dokümanı Erzincan Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve
KDV dahil 100,00.-TL. (Y. YÜZ. TL) karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhale dokümanının
satın alınması zorunludur.
5 - Teklifler, 14.07.2016 saat 14.00’e kadar Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü
Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (KIRKBEŞ)
takvim günü olmalıdır.
8 - Bu ihale, (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara
tabi değildir.
6355/1-1

—————

KALİTE VE İŞLETME KONTROL LABORATUARI VE PANCAR ANALİZ
LABORATUARI HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR
İhale Kayıt no
: 2016/224466
1 - İdarenin
a) Adresi
: Mimarsinan Mahallesi Talip Kaban Bulvarı No: 27
Merkez/ERZİNCAN
b) Telefon ve faks numarası
: 0 446 223 95 00 - 0 446 223 91 67
c) Elektronik posta adresi (varsa)
: erzincanseker@turkseker.gov.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuarı ve Pancar
Analiz Laboratuarı Hizmet Alımı İşi. 33 Kişi ile
3297 Yevmiye (Tatil ve Bayram Günleri Dahil)
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: Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Kalite ve
İşletme Kontrol Laboratuarı ve Pancar Analiz
Laboratuarı
: 2016/2017 Kampanya Dönemi Süresince 125 (Gün)

: Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası
Toplantı Salonu
b) Son teklif verme tarihi ve saati
: 19/07/2016 Salı Günü Saat 14:00 de
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:(İdari şartnamede belirtilmiştir.)
5 - İhale dokümanı: Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ticaret Servisinden görülebilir
ve 100,00 (Yüz TL) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların
ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6 - Teklifler 19.07.2016 Salı günü saat 14:00’e kadar Erzincan Şeker Fabrikası
Müdürlüğü haberleşme servisine verileceği gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir.
(Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır.)
7 - İstekliler, teklif edilen bedelinin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye
alınmayacaktır.
8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim
günü olmalıdır.
9 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkûr ihale 4734 Sayılı Kamu İhale
Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.
6354/1-1

—————

PANCAR YÜZDÜRME İŞLERİ, KİREÇ OCAĞI İŞLERİ, KÖMÜR HAZIRLAMA İŞLERİ
HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR
İhale Kayıt no
: 2016/224504
1 - İdarenin
a) Adresi
: Mimarsinan Mahallesi Talip Kaban Bulvarı No: 27
Merkez/ERZİNCAN
b) Telefon ve faks numarası
: 0 446 223 95 00 - 0 446 223 91 67
c) Elektronik posta adresi (varsa)
: erzincanseker@turkseker.gov.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Pancar Yüzdürme, Temizlik İşleri, Kireç Ocağı
İşleri ve Kömür Hazırlama işleri Hizmet Alımı.35
Kişi İle Toplam 4.112,5 Yevmiye (Tatil ve
Bayram Günleri Dahil)
b) Teslim yeri
: Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü İşletme
Servisi.
c) İşin Süresi
: 2016/2017 Kampanya Dönemi Süresince 115 (Gün)
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası
Toplantı Salonu
b) Son teklif verme tarihi ve saati
: 21/07/2016 Perşembe Günü Saat 14:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:(İdari şartnamede belirtilmiştir.)
5 - İhale dokümanı: Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ticaret Servisinden görülebilir
ve 100,00 (Yüz TL) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların
ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
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6 - Teklifler 21.07.2016 Perşembe günü saat 14:00’e kadar Erzincan Şeker Fabrikası
Müdürlüğü haberleşme servisine verileceği gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla da
gönderilebilir.(Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır.)
7 - İstekliler, teklif edilen bedelinin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye
alınmayacaktır.
8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim
günü olmalıdır.
9 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkûr ihale 4734 Sayılı Kamu İhale
Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.
6353/1-1

—————

ANAEROBİK ATIK SU ARITMA TESİSİNİN İŞLETİLMESİ HİZMET ALIMI
AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR
İhale Kayıt no
: 2016/227781
1-İdarenin
a) Adresi
: Mimarsinan Mahallesi Talip Kaban Bulvarı No: 27
Merkez/ERZİNCAN
b) Telefon ve faks numarası
: 0 446 223 95 00 - 0 446 223 91 67
c) Elektronik posta adresi (varsa) : erzincanseker@turkseker.gov.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Fabrikamız Anaerobik Atık Su Tesisinin İşletilmesi,
Bakım Onarım Hizmet Alımı İşi. 11 Kişi ile 1210
Yevmiye (Tatil ve Bayram Günleri Dahil) (Tesis
sorumlusu olarak çalışacak olan mühendisin ücreti
asgari ücretin en az %30 fazlası,
10 (On) Personelin ise asgari ücret olacaktır.)
b) Teslim yeri
: Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü
c) İşin Süresi
: 2016/2017 Kampanya Dönemi süresince 110 (Gün)
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası
Toplantı Salonu
b) Son teklif verme tarihi ve saati : 26/07/2016 Salı Günü Saat 14:00 de
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:(İdari şartnamede belirtilmiştir.)
5 - İhale dokümanı: Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ticaret Servisinden görülebilir
ve 100,00 (Yüz TL) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların
ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6 - Teklifler 26.07.2016 Salı günü saat 14:00’e kadar Erzincan Şeker Fabrikası
Müdürlüğü haberleşme servisine verileceği gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir.
(Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır.)
7 - İstekliler, teklif edilen bedelinin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye
alınmayacaktır.
8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim
günü olmalıdır.
9 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkûr ihale 4734 Sayılı Kamu İhale
Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.
6352/1-1
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HİDROJEOLOJİ AMAÇLI SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:
Hidrojeoloji Amaçlı Sondaj hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile
ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası
: 2016/257086
1 - İdarenin
a) Adresi
: MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139
Çankaya/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 41 - 0 312 285 58 14
c) Elektronik posta adresi
:
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
:
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet Alımı,
3.375 m Afyonkarahisar-Dinar-Dombayova Kömür Sahası
Hidrojeolojik Amaçlı Pompaj Kuyuları ve 12 Adet
Kuyuda Pompa Testi
13.400 m Afyonkarahisar-Dinar-Dombayova Kömür
Sahası Hidrojeolojik Amaçlı
Gözlem Kuyuları (Metrajlar birden fazla lokasyonda
gerçekleştirilecektir)
b) Yapılacağı yer
: (a) bendinde belirtilen bölgede yapılacaktır.
c) İşin süresi
: Sözleşmenin imzalandığı tarihten (yüklenicinin kendisine
veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren,
10 (on) takvim günü içinde, en az 6 (altı) adet sondaj
makinası ile işyeri teslimi yapılarak işe başlanacaktır (işe
başlama tarihinde altı adet makinenin de aynı anda işe
başlamış ve faal olması zorunludur). İşin süresi işe
başlama (İşe başlama bölge kapsamında ilk sondajın fiili
olarak dönme tarihi) tarihinden itibaren sondaj süresi 240
(ikiyüzkırk) ve pompa testi ile birlikte 270 (ikiyüzyetmiş)
takvim günü.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları
b) Tarihi ve saati
: 18/07/2016 - 14:30
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da
ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
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4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin 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
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif
mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma
uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali
Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun
belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili
deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye
ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Her türlü Hidrojeoloji ve Jeotermal Sondaj işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine %15
(yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.- Türk Lirası karşılığı aynı
adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü
(213 Nolu Oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube
Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla
da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır Bu ihalede
işin tamamı için teklif verilecektir.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı
Kanunlara tabi değildir.
6327/1-1
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MÜLKİYETİN SINIRLI GAYRİ AYNİ HAK TESİSİ MODELİ İLE TOPTANCI HALİ
KOMPLEKSİ İNŞASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
MADDE - 1: İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:
Sakarya ili, Arifiye ilçesi, Kirazca mahallesi, 1 pafta, 60 parselde bulunan (95.121) m²
arsa üzerine Toptan Sebze ve Meyve Hali Kompleksinin inşası, 2886 sayılı kanun 35/a maddesine
göre Kapalı Teklif Usulü ile 29 yıl Sınırlı Ayni Hak Tesisi kurma İhalesi (iş bu şartname ekinde
yer alan uygulama projesi ve teknik şartnamesine uygun olarak) en fazla 29 yıl süreyle işletilmesi,
aylık kira ödenmesi ve bu sürenin sonunda teknik şartnamesindeki şartlara haiz, kullanılabilir bir
şekilde belediyemize devredilmesi işidir. (yerin mülkiyet tapusu İdareye geçtikten, ipoteğin
tamamı için gerekli teminatlar alındıktan sonra istekli (yüklenici, işletmeci) tapu üzerinde toplam
ihale bedelinin %50 si miktarına kadar sınırlı ayni hak kurulması talebinde bulunabilir.)
MADDE - 2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA
ALINACAĞI:
İhale Şartname ve ekleri Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Mali Hizmetler Dairesi
Başkanlığından 2.500,00 TL karşılığı temin edilebilir.
MADDE - 3: İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE VE HANGİ
USULLE YAPILACAĞI:
İhale, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda; 28/07/2016 tarihinde ve saat
14:30’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35-A maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile
yapılacaktır.
MADDE - 4: TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNATI:
Teknik Şartname ve ekindeki uygulama projelerinde metrekareleri ve adetleri belirtilen;
80 adet Toptan Sebze ve Meyve Ticareti Dükkanı, 4 adet Çay Ocağı, 4 adet Büfe, 6 adet Dükkan,
1 Adet Lokanta, 1 adet Kıraathane, 1 adet WC ve idare binasının yapılmasının tahmini yatırım
maliyeti: 28.000.000,00.-TL + KDV,
Yapılacak olan yeni hal binasının aylık tahmini kira bedeli: 15.000,00.-TL + KDV olup,
324 ay x 15.000,00 = 4.860.000,00.-TL + KDV dir.
İşin toplam muhammen bedeli: 32.860.000,00.-TL+KDV 'dir. (otuz iki milyon sekiz yüz
atmış bin Türk lirası)
İşin geçici teminatı; toplam muhammen bedelin %3’ü olan: 985.800,00 TL 'dir.(dokuz
yüz seksen beş bin sekiz yüz Türk lirası)
MADDE - 5: İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir.
1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası belgesi.
2 - Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel kişiliğin üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
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 kişiliğin noter
tasdikli imza sirküleri).
3 - İşletim süresi Belediye Meclisi tarafından (yapım süresi dahil) en fazla 29 (yirmi
dokuz) yıl olarak belirlenen Hal Kompleksinin aylık kira miktarının (muhammen bedel 15,000,00 TL)
artırılmak suretiyle (rakam ve yazıyla) belirtildiği teklif mektubu.
4 - Geçici teminatı yatırdığını gösterir belge.
5 - Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin
noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
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6 - İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartname ekinde yer alan standart forma
uygun iş ortaklığı beyannamesi.
7 - İhaleye iştirak edecek tüzel kişiliğin ortaklarının en az %60’ının Toptan Sebze ve
Meyve Ticareti ile iştigal ettiğini gösterir belge ile bu tüzel kişiliğin ilan tarihinden en az 90
(doksan) gün önce kurulmuş olduğunu gösterir belge.
8 - Sosyal güvenlik prim borcu ve vergi dairesinden vergi borcu olmadığına dair belge.
9 - Sakarya Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge.
10 - Türkiye’de tebligat için örnek forma göre doldurulmuş adres beyanı. (Beyanda
telefon faks ve kanuni elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi).
11- İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyanı.
12 - İhale Şartnamesini aldığına dair makbuz ve her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi.
Not: Yukarıda sayılan belgelerin aslı, idarece aslı gibi yapılmış suretleri veya noterce
tasdikli suretlerinin getirilmesi gerekmektedir
İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:
1 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. ve 83. maddesinde yazılı kimseler doğrudan
veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
2 - Tüzel kişiler haricindekiler bu ihaleye katılamazlar.
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE
İlan olunur.
6328/1-1

—— •• ——

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali
Müşavirler Odaları Birliğinden:
TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI
1 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Lütfiye
GÖKMEN'e Oda Disiplin Kurulu'nun 25.11.2015 gün, 30-118-06 sayılı kararı ile "Meslekten
Çıkarma" cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın
uygulanmasına 27.05.2016 tarihinde başlanmıştır.
2 - Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci
Ramazan EKİN'e Oda Disiplin Kurulu'nun 06.01.2016 gün ve 3 sayılı kararı ile "6 Ay Geçici
Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza
kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 28.06.2016 tarihinde başlanmış olup, ceza
28.12.2016 tarihinde son bulacaktır.
6316/1-1

—— • ——

Adalet Bakanlığından:
Batman İdare Mahkemesinin 2016/239 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu
anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem
yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
6345/1-1

—————

İstanbul 19. Asliye Hukuk Mahkemesinin (Kapatılan Sarıyer Asliye Hukuk Mahkemesi)
1961/76 Esas, 1961/48 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın,
Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan
Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için
uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân
olunur.
6346/1-1

—————

İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2015/27 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu
anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem
yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
6347/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığından:
21/04/2011 tarih ve BAY/939-82/29339 sayılı bayilik lisansı ile Dilekpınar Petrol İnş.
Nak. Gıda Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. tarafından işletilen, daha sonra lisansı 03/03/2014
tarihinde sonlandırılan akaryakıt istasyonunda 28/11/2013 tarihinde yapılan denetim sonucunda
gizli tank ve tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin bulunduğunun tespit
edilmesinin, Kanunun akaryakıt bayilerine ilişkin hükümlerini ihtiva eden 8 inci maddesinin
birinci fıkrasının (b) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e)
bendine ve Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendine aykırılık teşkil ettiği
değerlendirildiğinden 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci maddesi ve Petrol
Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca alınan 18/02/2016 tarih ve
6119-13 sayılı Kurul Kararı kapsamında hazırlanan 15/03/2016 tarihli ve 423 sayılı Soruşturma
Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup,
13/05/2016 tarih ve 6279-27 sayılı Kurul Kararı ile tarafınıza 1.170.000-TL para cezası
uygulanmasına karar verilmiştir. (Ek)
Kararda yer alan 1.170.000 TL tutarındaki idari para cezasının; 5326 sayılı Kabahatler
Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği
tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.(Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara
Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin
üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı
aleyhine idare mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu, ancak bu fiillerin 5607 sayılı
Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından olması
sebebiyle uygulanan idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulmasının 5015 sayılı Kanunun
19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağı, söz konusu idari
para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen
Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme
talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 30 günlük süre içerisinde yatırılmaması
halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi, hususu 7201
sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.
6356/1/1-1

—————

Bursa Yolu Üzeri 4. Km Gedelek Köyü (Ada:- , Pafta:H22.b-01.c.D, Parsel:2776)
Orhangazi / Bursa adresinde 25.09.2012 tarih BAY/939-82/31550 sayılı istasyonlu bayilik lisansı
(Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (ç) bendi uyarınca
28.01.2014 Tarih ve 3126 Sayılı Karar ile Sonlandırılmıştır) ile faaliyet gösteren Mesafe Petrol
Akaryakıt Nakliyat Ticaret Sanayi Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda
29/01/2014 tarihinde yapılan denetim, bayinin otomasyon verileri ve Petrol Piyasası Dairesi
Başkanlığından alınan bilgiler birlikte değerlendirildiğinde; istasyonun lisansının 28/01/2014
tarihinde iptal edilmesine rağmen lisanssız olarak satış işlemine devam ettiğinin tespit edilmesi
hususunun 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendine, Petrol Piyasası
Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına; otomasyon sisteminde
dışarıdan müdahale edildiğinin, kayıtların değiştirildiğinin, otomasyon sisteminin sağlıklı ve
düzenli çalışmadığının tespit edilmesi hususlarının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci
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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 ve 14 üncü fıkralarına, 1240
sayılı Kurul Kararının halihazırda yürürlükte bulunan şekliyle 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasının
(a), (b) ve (c) bentlerine; dağıtıcı harici ikmal yapıldığının tespit edilmesi hususunun 5015 sayılı
Kanun’un 8 inci maddesinin 1 inci fıkrası ile aynı maddenin 2 nci fıkrasının (a) bendine ve Petrol
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin 1 fıkrasının (c) ve (d) bentlerine aykırı olduğu
değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki
durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında
Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca Mesafe Petrol Akaryakıt Nakliyat Ticaret
Sanayi Limited Şirketi hakkında 24/12/2015 tarihli ve 5974-21 sayılı Kurul Kararı kapsamında
yürütülen soruşturmanın yeni tespitler ve bilgiler ışığında genişletilmesine ilişkin 27/04/2016
tarihli ve 6253-48 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu düzenlenen
31/05/2016 tarihli ve 971 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı
savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin
Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki
Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate
alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
6356/2/1-1

—————

Kurul’un 27/04/2016 tarih ve 6252-51 sayılı Kararı ile, MYĞ/2499-2/27502 sayılı madeni
yağ lisansı sahibi Arc Madeni Yağ Ambalaj Nakliye ve Otomotiv Sanayi İthalat İhracat Ticaret
Limited Şirketi’nin lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az %50 olan Kapasite
Raporunu 01/08/2012 tarihine kadar Kuruma ibraz etmemiş olmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin
18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğin Geçici 11 inci maddesine
aykırı olması sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü
fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak
Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 67.962, -TL. tutarında idari para cezası
uygulanmasını kararlaştırmıştır.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube
Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin
üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı
aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para
cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum
hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu,
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
6356/3/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığından:
12.08.2015 tarihinde yapılan denetimlerde tespit edildiği üzere, LPG-BAY/941-54/15428
sayılı LPG otogaz bayilik lisansı sahibi Gatem Petrol Madencilik Sanayi Ve Ticaret Limited
Şirketi'ne ait otogaz istasyonunda, asli faaliyetlerinde eğitim ve sertifika almış personel
çalıştırmaması nedeniyle, lisans sahibinden 07.01.2016 tarihli ve 6062-25 sayılı Kurul Kararı ve
21/01/2016-51 sayılı Soruşturma Raporuna istinaden istenen yazılı savunma 12.08.2015 tarihinde
yapılan denetimlerde tespit edildiği üzere, LPG-BAY/941-54/15428 sayılı LPG otogaz bayilik
lisansı sahibi Gatem Petrol Madencilik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait otogaz
istasyonunda, asli faaliyetlerinde eğitim ve sertifika almış personel çalıştırmaması nedeniyle,
lisans sahibinden 07.01.2016 tarihli ve 6062-25 sayılı Kurul Kararı ve 21/01/2016-51 sayılı
Soruşturma Raporu ve istenen yazılı savunma Kurulca değerlendirilmiş olup; istasyonda asli
faaliyetlerinde eğitim ve sertifika almış personel çalıştırılmamasının, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış
Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile 15
inci maddesine aykırılık teşkil etmesinden dolayı lisans sahibine, 5307 sayılı Kanunun “İdari para
cezaları” başlıklı 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile 2015 Yılında Uygulanacak Para
Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 83.839- TL tutarında idari para cezası
uygulanmasına, karar verilmiştir.
05.05.2016 tarihli ve 6270-101 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 83.839- TL tutarındaki idari
para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili
mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası
Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001 5001
5800 7292 2300 41 numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18
inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün
içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde 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.
6356/4/1-1

—————

Kurul’un 25/02/2016 tarihli ve 6130-33 sayılı Kararı ile: Mmg Petrol Dağıtım ve Paz. İç
ve Dış Ticaret Anonim Şirketi hakkında kendi bayisinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4
üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendini ihlal etmesi ve süresi içerisinde yazılı
savunmasını Kuruma ibraz etmemesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 250.000,-TL. idari para cezası uygulanmasına
karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca toplam, 250.000,-TL. tutarındaki idari para cezasının
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21
inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32
numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde
dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
edilir.
6356/5/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığından:
Kurul’un 10/03/2016 tarihli ve 6150-29 sayılı Kararı ile: Rode Petrol Kimya Depolama
Ve Lojistik Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında bayi fesih bildirimini süresi içerisinde
yapmamasının, 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası, Petrol Piyasası
Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile mezkûr Yönetmeliğin 34
üncü maddesinin (o) bendinin (1) numaralı alt bendine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, 5015
sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ile “5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19
uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri
uyarınca belirlenen 72.751, -TL. idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca toplam, 72.751, -TL. tutarındaki idari para cezasının
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21
inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32
numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde
dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
edilir.
6356/6/1-1

—————

Kurul’un 25.02.2016 tarihli 6131-71 sayılı kararı ile, Tayyip Erdoğan Bulvarı No:2
Merkez Elazığ" adresinde LPG-BAY/941-54/14978 sayılı otogaz bayilik lisansı kapsamında
faaliyet gösteren Rıdvan Tunç'un, 11.11.2015 tarihinde kendisine ait tesiste sorumlu müdür
çalıştırılmadığının tespit edilmiş olmasının 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)
Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü
maddesinin 4 üncü fıkrasının (h) bendine ve aynı Kanunun 14 üncü maddesi ile Sıvılaştırılmış
Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h)
bendine ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür
Yönetmeliğinin 13 üncü maddesine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı
bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunuzun tespit edilmesi amacıyla,
5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)
Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca Rıdvan Tunç hakkında
doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 22
inci maddesi gereğince düzenlenen 21/05/2016 tarih ve 872 sayılı Soruşturma Raporu yazılı
savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
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.
6356/7/1-1

—————

Kurul’un 05/05/2016 tarihli ve 6271/8 sayılı kararı ile DAĞ/627-27/15377 sayılı dağıtıcı
lisansı sahibi Meram Otomasyon Bilgisayar Petrol Dağıtım Nakliyat ve Turizm Ticaret Anonim
Şirketi’nin (Batman Atılım Otomasyon Bilgisayar Petrol Dağıtım Nakliyat Gıda İnşaat ve Turizm
Ticaret Anonim Şirketi) sözleşmeli bayisi olan 7 adet akaryakıt istasyonunda stok hareketleri ve
akaryakıt alım satım işlemlerinin elektronik ortamda, günlük olarak izlenebilmesine yönelik
otomasyon sistemini kurmayarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Dağıtım” başlıklı 7 nci
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maddesinin altıncı fıkrasına, 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 4 üncü maddesinin (1) inci
fıkrasının (b) bendine ve 5 inci maddesinin 9 uncu ve 10 uncu bendine ve yürürlükteki 4 üncü
maddesinin (1) inci fıkrasının (a) bendine ve 5 inci maddesinin (1) inci fıkrasının (a) ve (b)
bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve
ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari
yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma
ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi
hükümleri uyarınca Meram Otomasyon Bilgisayar Petrol Dağıtım Nakliyat ve Turizm Ticaret
Anonim Şirketi (Batman Atılım Otomasyon Bilgisayar Petrol Dağıtım Nakliyat Gıda İnşaat ve
Turizm Ticaret Anonim Şirketi) hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20
nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi
gereğince düzenlenen 27.05.2016 tarihli ve 951 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak
üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
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.
6356/8/1-1

—————

Kurul’un 05/05/2016 tarihli ve 6271/10 sayılı kararı ile 07.08.2006 tarihli ve DAĞ/8592/19123 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Eropet Akaryakıt Dağıtım Taşımacılık İnşaat Pazarlama
Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeli bayisi 133 adet
akaryakıt istasyonunda stok hareketleri ve akaryakıt alım satım işlemlerinin elektronik ortamda,
günlük olarak izlenebilmesine yönelik otomasyon sistemini kurmayarak 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Dağıtım” başlıklı 7 nci maddesinin altıncı fıkrasına, 1240 sayılı Kurul
Kararının mülga 4 üncü maddesinin (1) inci fıkrasının (b) bendine ve 5 inci maddesinin 9 uncu ve
10 uncu bendine ve yürürlükteki 4 üncü maddesinin (1) inci fıkrasının (a) bendine ve 5 inci
maddesinin (1) inci fıkrasının (a) ve (b) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden,
konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi
amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında
Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Eropet Akaryakıt Dağıtım
Taşımacılık İnşaat Pazarlama Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve
yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 27.05.2016
tarihli ve 950 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine
rağmen tebliğ edilememiştir.
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.
6356/9/1-1

—————

Kurul’un 27/04/2016 tarihli ve 6253/25 sayılı kararı ile DAĞ/3162-1/29279 sayılı dağıtıcı
lisansı sahibi Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Limited Şirketi’nin bayisi Dörtel Akaryakıt ve
Turizm Ticaret Limited Şirketi’nin istasyonunda 22/01/2013 tarihinde yapılan denetimde tespit
edildiği üzere, otomasyon sisteminin çalışmaması sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası
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Kanununun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 4 üncü
maddesinin (1) inci fıkrasının (b) bendine ve 5 inci maddesinin 8 inci ve 11 inci bendine,
yürürlükteki 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına, 5 inci maddesinin (1) inci fıkrasının (a), (b), (c)
bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve
ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari
yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma
ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi
hükümleri uyarınca Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Limited Şirketi hakkında doğrudan
soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma
sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 25.05.2016 tarihli ve 922 sayılı
Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ
edilememiştir.
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.
6356/10/1-1

—————

Kurul’un 27/04/2016 tarihli ve 6253-30 sayılı kararı ile 20.05.2010 tarihli ve MYĞ/25667/27737 numaralı ve 25.04.2008 tarihli ve MYĞ/1585-6/24254 numaralı Madeni Yağ Lisansı
kapsamında faaliyet gösteren Or-san Petrokimya Nakliye Plastik İnşaat ve İnşaat Malzemeleri ve
İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin, 2008, 2009, 2010, 2011 hesap
dönemlerinde, Lisansın Verdiği Haklar Dışında ithal ettiği ve yurtiçinden satın aldığı baz yağları
üretim taahhütlerine aykırı şekilde motorin yerine kullanılan 10 numara yağ olarak satmasının
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin 9 uncu fıkrası ve 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ile aynı maddenin 2 inci fıkrasına, Petrol
Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 23 üncü ve 24 üncü maddelerine, Madeni Yağların
Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ’in 9 uncu maddesinin 2 numaralı fıkrası
ile Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ’in 11 inci
maddesinin 1 numaralı fıkrasına aykırı olduğu düşünüldüğünden, konunun detaylı bir şekilde
araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun
"İdari yaptırımlar" başlıklı 20 inci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu
maddesi hükümleri uyarınca Şirketiniz nezdinde 27/04/2016 tarihli ve 6253-30 sayılı Kurul
Kararıyla soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23
üncü maddesi gereğince düzenlenen 26/05/2016 tarihli ve 941 sayılı Soruşturma Raporu yazılı
savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
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.
6356/11/1-1

—————

Kurum tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; DAĞ/3162-1/29279
sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Uluslararası Akaryakıt Ltd. Şti (Şirket) 2012 yılı içerisinde muhtelif
tarihlerde denizcilik amaçlı teslim etmediği ÖTV'den muaf akaryakıtı denizlik amaçlı satış olarak
göstermek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 4 üncü maddesinin bir ve ikinci
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fıkralarına aykırı hareket ettiği; ayrıca yapılan denetimlerde denizcilik amaçlı satışların talep
edilmesine rağmen gerçekte denizcilik amaçlı olmayan satışları Kuruma beyan etmesi nedeniyle
5015 sayılı Kanun'a göre yapılan talep ve işlemlerde gerçek dışı beyanda bulunmak fiilini işlediği
düşünüldüğünden, ayrıca 5015 sayılı Kanun'un 20 nci maddesinin beşinci fıkrası ile de, Kanun'a
göre yapılan talep veya işlemlerde kanuna karşı hile veya gerçek dışı beyanda bulunulduğu
değerlendirildiğinden konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki
durumunun tespit edilmesi amacıyla ve Ankara 3. İdare Mahkemesinin 2014/260 E., 2015/2309
K. sayılı kararı çerçevesinde 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve
Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi gereğince Uluslararası Akaryakıt Ltd.
Şti nezdinde 05/05/2016 tarih ve 6271-6 sayılı Kurul Kararı ile hakkınızda soruşturma açılmasına
karar verilmiştir.
Bununla birlikte, 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve
Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 05/05/2016 tarih ve
6271-6 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu, Yönetmeliğin 23üncü
maddesi gereğince düzenlenen 25/05/2016 tarihli ve 928 sayılı Soruşturma Raporu yazılı
savunma alınmak üzere Şirket’ e gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilan tarihini izleyen 15 gün içerisinde mevzuata
aykırılıkların giderilmesi ve yazılı savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat
Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate
alınmayacaktır.
6356/12/1-1

—————

Kurul’un 24/03/2016 tarih ve 6172/51 sayılı Kararı ile; Fatih Mah. No:30 Yeşilyalı
Arsin/TRABZON adresinde faaliyet gösteren LPG-BAY/708-219/01618 sayılı lisansa sahip Saral
Kardeşler Gıda Maddeleri Nakliyat İnşaat Taahhüt Servis ve Temizlik Hizmetleri Ticaret Limited
Şirketi'ne ait tesiste 25/09/2013 tarihinde yapılan denetimde, sorumlu müdür ve yetkili personel
belgelerinin ibraz edilemediğinin tespit edilmesinin 5307 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinin 13 üncü
maddesine ve 5307 sayılı Kanunun 15 inci maddesine ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)
Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinin 7 nci maddesine aykırılık teşkil ettiği
anlaşıldığından Saral Kardeşler Gıda Maddeleri Nakliyat İnşaat Taahhüt Servis ve Temizlik
Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi hakkında 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci
fıkrasının (c) bendine göre 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri
gereğince toplamda 146.526,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca hakkınızda uygulanan 146.526,-TL tutarındaki idari
para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili
mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası
Bahçelievler Şubesi (014) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001
5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde,
Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu
idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda
kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya
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taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde
yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin
bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
6356/13/1-1

—————

BAY/939-82/31673 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Mustafa
AKAL - Mert Petrol'in,
24.01.2013 tarihinde yapılan denetimde dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmal ettiği tespit
edildiğinden, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasının (a) bendine ve
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket
ettiği tespit edilmiş olup, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci maddesi ve Petrol
Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 19 uncu maddesi gereğince Enerji Piyasası
Düzenleme Kurulu 25.02.2016 tarih ve 6131/5 sayılı Kararı ile Şirket hakkında doğrudan
soruşturma açılmasına karar vermiş, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen
18.05.2016 tarih ve 835 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’ e
gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilan tarihini izleyen 15 gün içerisinde mevzuata
aykırılıkların giderilmesi ve yazılı savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat
Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate
alınmayacaktır.
6356/14/1-1

—————

Kurul’un 24/03/2016 tarihli ve 6172-17 sayılı Kararı ile; Ankapet Grup Petrol Akaryakıt
Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında lisansına kayıtlı dağıtım şirketi dışında
başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal etmesi sebebiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19
uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası
Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında
Tebliğ” hükümleri uyarınca 972.717,-TL olarak belirlenen idari para cezasının 5015 sayılı
Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi uyarınca 194.543,-TL olmak üzere,
otomasyon sistemi fiilen faaliyette bulunmayan yer altı tanklarını ve pompaları piyasa faaliyetine
konu etmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası
hükümleri ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak
Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 80.106,-TL olmak üzere, gaz yağını motorlu
kara taşıtlarına ikmal etmesi ve motorin olarak piyasaya sürmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ve
“Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları
Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca belirlenen 400.530,-TL tutarındaki idari para cezasının
aynı maddenin ikinci fıkrasının (f) bendi hükümleri uyarınca 80.106,-TL olmak üzere, toplamda
354.755,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 354.755,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32
numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde
dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
edilir.
6356/15/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığından:
Kurul’un 10/03/2016 tarih ve 6151/40 sayılı Kararı ile; 09/05/2011 tarih ve BAY/93982/29427 numaralı bayilik lisansı kapsamında “İstiklal Mahallesi Hacı Bayram Veli Bulvarı No:
57 (Ada:2, Parsel:1) Polatlı / ANKARA” adresinde faaliyet gösteren Reta Petrol Ürünleri
Nakliyat Pazarlama Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin 24-25/02/2012 tarihli
denetimde tespit edildiği üzere; dağıtıcısı haricinde başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal ederek
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve aynı maddenin ikinci
fıkrası hükümleri ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d)
bentlerine aykırı hareket ettiği, ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı
akaryakıt ikmal ederek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü
fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak
Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri
ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun
detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi
amacıyla, Ankara 13.İdare Mahkemesinin E.2015/824 ve E.2015/825 sayılı kararlarında belirtilen
gerekçe çerçevesinde, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol
Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Reta Petrol Ürünleri
Nakliyat Pazarlama Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma
açılmasına karar verilmiş olup, bu çerçevede Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca 12/05/2016
tarihli ve 802 sayılı Soruşturma Raporu düzenlenmiş ancak bilinen en son adresinde kendisine
ulaşılamamış olması nedeniyle anılan rapor ilgiliye tebliğ edilememiştir.
Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın tebliğ tarihinden
itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde
gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca
ilanen tebliğ olunur.
6356/16/1-1

—————

Kurul’un 24.03.2016 tarihli ve 6173/42 sayılı Kararı ile Antalya Karayolu 9. Km. Kusura
Kasabası Sandıklı/Afyonkarahisar adresinde faaliyet gösteren 10.05.2012 tarih ve BAY/93982/30945 sayılı bayilik lisansı sahibi Miran İnşaat Gıda Tarım Nakliye Petrol Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi’nin tesisi nezdinde 19.05.2012 tarihinde gerçekleştirilen denetim neticesinde:
ODTÜ PAM’in 22/06/2012 tarihli ve PAL-12-458-894 ile PAL-12-458-893 sayılı raporları ile
tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri istasyonda bulundurduğunuzun
tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine ve
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 nci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiğiniz,
akaryakıt istasyonunda tespit edilen gizli tankı piyasa faaliyetine konu etmek suretiyle, 5015
sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve onbirinci fıkrası ile Petrol
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiğiniz
değerlendirildiğinden, hakkınızda 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi
ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca doğrudan
soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü
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maddesi gereğince düzenlenen 05/05/2016 tarihli ve 724 sayılı Soruşturma Raporu yazılı
savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza
gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı
hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.
6356/17/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 05/05/2016 tarihli ve 6270-62 sayılı Kararı ile
"Ankara Eskişehir Yolu 53. Km. Olukpınar Köyü Temelli ANKARA" adresinde, 16/02/2011
tarihli ve BAY/939-82/29020 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren
Derya ÇİÇEK'in işlettiği akaryakıt istasyonunda 18/06/2013 tarihinde yapılan denetimde Poil
Petrol Ürünleri Dağıtım İşletmeleri Anonim Şirketi’nin (Pasifik Liman İşletmeciliği ve
Petrolcülük Ticaret Anonim Şirketi) kurumsal kimlik çalışmalarını süresi içerisinde
tamamlamamasının tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci
fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının yürürlükteki 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e)
bendine aykırı olduğu anlaşıldığından Poil Petrol Ürünleri Dağıtım İşletmeleri Anonim Şirketi
(Pasifik Liman İşletmeciliği ve Petrolcülük Ticaret Anonim Şirketi) hakkında; Kendi ürünlerinin
pazarlandığı anlaşılacak şekilde kurumsal kimlik çalışmasını tamamlamaması sebebiyle, 5015
sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 70.000,-TL tutarında idari para
cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı
Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32
numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde
dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
edilir.
6356/18/1-1

—————

Kurul’un 13/05/2016 tarihli ve 6279-24 sayılı Kararı ile; BAY/939-82/27690 sayılı
(24/02/2014 tarih ve 6602 sayılı Karar ile sonlandırılan) bayilik lisansı kapsamında faaliyet
gösteren Tez-Mir Akaryakıt ve LPG Ürünleri Nakliye Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
hakkında;
a) Tübitak MAM’ın 1220P00858002 nolu analiz raporuna göre, 17/09/2012 tarihinde
akaryakıt istasyonunda gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen, ilgili teknik
düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi ve tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta
katılabilecek ürün bulundurması nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun, fiilin işlendiği tarihte yürürlükte
olan haliyle, 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı
maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012
Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince bayiler için belirlenen
163.111,-TL tutarında,
b) 19/09/2012 tarihinde vaziyet planında bulunmayan gizli yer altı tankını faaliyete konu
etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun, fiilin işlendiği tarihte yürürlükte olan haliyle, 19 uncu
maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19
uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri
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gereğince bayiler için belirlenen 13.592,– TL tutarında, ayrıca Tübitak MAM’ın 1220P00858001
nolu analiz raporuna göre 19/09/2012 tarihinde akaryakıt istasyonunda tağşiş ve/veya hile
amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurması nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu
maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü
fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak
Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince bayiler için belirlenen 163.111,-TL
tutarında,
olmak üzere, toplam 339.814,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar
verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32
numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü
fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı
aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına
yatırılması

halinde

%25'lik

indirimden

yararlanılacağı

veya

taksitlendirme

talebinde

bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

—————

6356/19/1-1

Kurulun 07/01/2016 tarihli ve 6062-9 sayılı Kararı ile “Merkez Mahallesi Yalova-İzmit
Yolu Caddesi No:1/A Taşköprü Çiftlikköy / YALOVA” adresinde 23/12/2010 tarihli ve
BAY/939-82/28744 sayılı istasyonlu bayilik lisansı ile (07/01/2014 tarihli 631 sayılı kararla
sonlandırılmıştır.) faaliyette bulunan Viyaport Akaryakıt Gıda Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 15/04/2013 tarihinde ihbar üzerine yapılan denetim
neticesinde, "Himmetoğlu Köyü, Göynük / BOLU " adresinde faaliyet gösteren 19/04/2012 tarihli
ve BAY/939-82/30855 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Propet Petrol Ürünleri Dağıtım
Pazarlama Nakliyat ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’nden dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmal
etmesi eyleminin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile aynı maddenin ikinci
fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d)
bentlerine; istasyonda otomasyon sistemi çalıştırılmaksızın akaryakıt satışı yapılmasının 5015
sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı
Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin 14 üncü fıkrasına ve yürürlükteki 5 inci maddesinin
ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine, aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı
bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015
sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve
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Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi
hükümleri uyarınca Viyaport Akaryakıt Gıda Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında
doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve
yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 19/04/2016
tarihli ve 597 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine
rağmen tebliğ edilememiştir.
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.

—————

6356/20/1-1

Kurulun 07/01/2016 tarihli ve 6062-12 sayılı Kararı ile “Merkez Mahallesi Yalova-İzmit
Yolu Caddesi No:1/A Taşköprü Çiftlikköy / YALOVA” adresinde 23/12/2010 tarihli ve
BAY/939-82/28744 sayılı istasyonlu bayilik lisansı ile (07/01/2014 tarihli 631 sayılı kararla
sonlandırılmıştır.) faaliyette bulunan Viyaport Akaryakıt Gıda Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 08/01/2013 tarihinde yapılan denetim neticesinde,
istasyonda otomasyon sistemi çalıştırılmaksızın akaryakıt satışı yapılmasının 5015 sayılı Kanunun
4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci
maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci
maddesinin 14 üncü fıkrasına ve yürürlükteki 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (c)
bentlerine, aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve
ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun 20 nci
maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Viyaport
Akaryakıt Gıda Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma
açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma
sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 19/04/2016 tarihli ve 608 sayılı
Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ
edilememiştir.
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.

—————

6356/21/1-1

TEBLİGAT METNİ
Emir Trans Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 22/10/2013 tarihli
ve DAĞ/4667-1/33360 sayılı dağıtıcı lisansının iptaline ilişkin Kurumumuzun 30/07/2015 tarihli
ve 5714-23 sayılı işleminin yürütmesi Ankara 6. İdare Mahkemesi’nin E. 2015/2566 sayılı davada
aldığı 03/05/2016 tarihli kararıyla durdurulmuştur. Söz konusu yürütmeyi durdurma kararı
gereğince Emir Trans Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Anonim Şirketi’nin 22/10/2013 tarihli ve
DAĞ/4667-1/33360 sayılı dağıtıcı lisansının 06/06/2016 tarihinden itibaren yürürlüğe alındığı
7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilânen tebliğ olunur.

6357/1-1
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Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden
Atanma

Kriterlerini

(http://personel.balikesir.edu.tr/mevzuat.html

adresinden

ulaşılabilir)

sağlamaları, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir.
Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış
olması şarttır.
A - PROFESÖR; BAŞVURU ŞARTLARI
- Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir
dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf,
hizmet cetveli, yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ile istenen diğer
belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını
kapsayan dosyalarını 6 takım halinde Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri
gerekmektedir.
- Adaylar dilekçelerinde yayınlarından birini Başlıca Araştırma Eseri olarak
göstereceklerdir.
Adayların başvuru dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, yazışma adresi ile telefon
numaralarını bildirmeleri gereklidir. İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular
geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Posta ile
yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Kad.
Birimi

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvan

Der.

Adet

Profesör

1

1

VETERİNER

Klinik Öncesi Bilimler

FAKÜLTESİ

Böl./Patoloji

NECATİBEY

Türkçe Eğt. Böl./Türkçe Eğit.

Profesör

1

1

İlköğretim Böl./Fen Bilgisi Eğit.

Profesör

1

1

Profesör

1

1

Biyoloji Böl./Hidrobiyoloji

Profesör

1

1

Kimya Böl./Anorganik Kimya

Profesör

1

1

EĞİTİM
FAKÜLTESİ

Matematik Böl./Cebir ve
FEN EDEBİYAT
FAKÜLTESİ

Sayılar Teorisi

Açıklama
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İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:
Aşağıda anabilim dalı/bölüm itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Enstitümüz Fen
Fakültesi Fotonik Bölümünde açık bulunan kadroya 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu,
28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri, Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama
Ölçütleri ile İlgili Esasları, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille
Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Enstitümüz Senatosunun
25.05.2016 tarih ve 8/2 sayılı Kararı hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
1 - İstenen Belgeler:
Doçent kadroları daimi statüde olup, yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların özgeçmiş,
lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, doktora tezi, doçentlik belgesi, yayın listeleri ile
bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı doçentler 4 nüsha olarak hazırlayarak; bir
dilekçe, iş talep formu ve 2 adet fotoğraf ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına
(Gülbahçe Köyü Kampüs alanı Urla-İZMİR) müracaat etmeleri gerekmektedir.
2 - Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
3 - Başvuracakların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi
Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Enstitümüzün
Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları, Yükseköğretim
Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara
İlişkin Yönetmelik hükümlerini sağlamaları ve Enstitümüz Senatosunun 25.05.2016 tarih ve 8/2
sayılı Kararı ile belirlenen yabancı dil puanına sahip olmaları gerekmektedir. (Senato Kararı,
Kanun ve Yönetmelikler http://www.iyte.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
4 - Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış
olması şarttır.
5 - Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir.
ANABİLİM
BİRİMİ

DALI/BÖLÜM

UNVAN

ADET

DERECE

AÇIKLAMA
Işık-madde etkileşimleri ve
kuantum

optik

alanında

kuramsal çalışmalar yapmak
Fen
Fakültesi

Fotonik

Doçent

1

3

ve etkileşen soğuk atomların
doğrusal

olmayan

uygulamaları

optik

konularında

uluslararası dergilerde yayınları
olmak şartları aranmaktadır.
6309/1-1
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
— Adnan Menderes Üniversitesi Rekombinant DNA ve Rekombinant Protein
(REDPROM) Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Trakya Üniversitesi Balkan Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— Trakya Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Trakya Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim, Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞ
— 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye
Sayılarına İlişkin 2016 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
Günlük Değerleri

1
6
6
7

11

17
19
31
47

DUYURU
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 30 Kr

