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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Başkent Üniversitesinden:
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Başkent Üniversitesi Türkçe Eğitimi Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Başkent Üniversitesi Türkçe Eğitimi Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-
rının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (BÜTEM): Başkent Üniversitesi Türkçe Eğitimi Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
b) Müdür:  Merkezin Müdürünü,
c) Öğrenciler: Merkezin öğrencilerini,
ç) Rektör: Üniversitenin Rektörünü,
d) Senato: Üniversitenin Senatosunu,
e) Üniversite: Başkent Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

21 Ağustos 2016
PAZAR
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, BÜTEM’in işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları

ile eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayımla ilgili esaslarını düzenlemektir.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Yurt içi ve yurt dışındaki yabancılara, Türk Cumhuriyetleri ve akraba topluluklarının

vatandaşlarına, yurt dışındaki Türk çocuklarına ve diğer öğrenmek isteyenlere Türkiye Türk-
çesini, Türkçenin lehçelerini öğretmek ve bununla ilgili kurslar düzenlemek,

b) Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak ve dil öğretmek amacıyla yurt içi ve yurt dı-
şında şubeler açmak,

c) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde Dışişleri
Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumu, Yunus Emre Enstitüsü, üniversi-
telerin ilgili birimleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar, dernekler, sivil toplum ör-
gütleri ile Türkçe öğretimi konusunda çalışmalar yapmak, ortak eğitim-öğretim, araştırma, uy-
gulama ve yayım yapmak ve dokümanlar hazırlamak,

ç) İlgili bakanlıklar tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğretmek için gö-
revlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için hizmet içi kurslar düzenlemek; onlara staj
yaptırmak; görev alınacak ülke ile ilgili tanıtıcı kılavuzlar ve yayınlar hazırlamak,

d) İlgili bakanlıklarla işbirliği yapmak suretiyle projeler geliştirerek Türkçeyi öğreten
ve Türkiye’yi tanıtan film, ses ve görüntülü kasetler, broşürler hazırlamak; kitap, dergi, bülten,
raporlar yayımlamak,

e) Türkçeyi daha iyi öğretmeyi, Türkiye’yi ve Türk kültürünü iyi bir şekilde tanıtmayı
teşvik amacıyla yurt içi ve yurt dışındaki öğretim elemanlarına ve öğretmenlere ödüller ver-
mek,

f) Türkiye ile diğer ülkelerin ilgili kurum ve kuruluşları arasında yapılan ikili anlaşma-
lara bağlı olarak ortak eğitim, öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak;
bu ülkelerden gelecek olan öğrenci, öğretmen, öğretim üyesi ve iş adamlarına, Türkiye’de bu-
lunan büyükelçilik çalışanlarına, diplomatlara, özel müteşebbislere, Türkiye Türkçesi kursları
düzenlemek,

g) Türkiye’ye gelemeyen, ancak Türkçe öğrenmek isteyen ilgililere uzaktan eğitim ver-
mek suretiyle (internet) Türkiye Türkçesi öğretmek,

ğ) Üniversitelerdeki Türk dili ve edebiyatı ile filoloji bölümlerinde uygulanan Türk dili
ve yabancı diller öğretimi üzerine geliştirilen mevcut öğretim yöntemlerini geliştirecek uygu-
lama ve araştırma çalışmaları yapmak ve böylece Türk dili öğretimini daha etkin hâle getir-
mek,

h) Yurt dışında yaşayan Türklere Türkçe öğretmeye yönelik programlar hazırlayıp yön-
temler geliştirmek; konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yap-
mak,

ı) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üni-
versitelerin Türk dili ve edebiyatı ile ilgili bölümlerinin öğrencilerine ve mezunlarına mesleki
tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalış-
malar ile ilgili sertifikalar vermek,

i) Türkiye’de öğrenim görmek isteyen yabancı öğrencilere gerekli kabul belgesi
(acceptance) vermek,

j) Türkiye’ye üniversite öğretimi görmek üzere gelen öğrencilerin Türkçe bilgilerinin,
üniversite eğitimini devam ettirebilecek yeterlilikte olup olmadığını, uluslararası ölçüm stan-
dartlarında belirleyecek sınavlar ile Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türk-
çe yeterlik sınavlarını düzenlemek ve sertifika vermek,
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k) Türkçenin doğru kullanımını teşvik etmek ve Türkçeyi kullananların sayısını artır-
mak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında yarışmalar düzenlemek ve bu konuda ödüller dağıt-
mak,

l) Uygulama ve araştırmaları teşvik etmek, yapılan araştırmaları duyurmak için seminer,
kurs ve toplantılar düzenlemek,

m) Türkçenin anadili olarak eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yön-
temler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla
ortak çalışmalar ve dil öğretim yöntemleri konusunda uygulama ve araştırmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin ilgili bölümlerinin öğretim

üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.
Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda, kendisine müdür yardımcısı vekâlet eder.
Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona
erer. Müdür, Üniversitenin Merkezde görevli öğretim elemanları arasından en az bir en çok üç
müdür yardımcısı belirler ve bu kişiler üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürü-
tülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuç-
larının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Merkezi temsil eden Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
b) Merkezin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak, gözetim ve deneti-

mini yapmak,
c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,
ç) Her öğretim yılı sonunda Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu,

Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcılarından biri ve konu ile

ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından atanan üç üye olmak üzere toplam
beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar gö-
revlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya üç aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üye-
lerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir.  Yönetim Kurulu, Müdürün
daveti üzerine ayda en az bir defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Ayda en az bir defa toplanarak Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda

karar almak,
b) Merkezde görevlendirilecek personelin tespiti ve tayini ile ilgili konularda Müdürün

tekliflerini incelemek ve Rektörlüğe önerilmesine karar vermek,
c) Müdürün her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine

ilişkin esasları tespit etmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak,
ç) Merkezin bütçe tasarısını karara bağlamak,
d) Araştırma, yayın ve öğretimle ilgili konularda karar vermek.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin gelirleri

MADDE 12 – (1) Merkezin gelirleri şunlardır:
a) Rektörlük bütçesinden tahsis edilecek yıllık ödenek,
b) Merkezin her türlü eğitim-öğretim faaliyetlerinden sağlanan gelirler,
c) Her türlü bağış, yardım ve gelirler,
ç) Merkezin eğitim-öğretim alanına giren konularla ilgili olarak hazırladığı proje ve

benzeri çalışmalardan elde edeceği gelirler.
Merkezin giderleri

MADDE 13 – (1) Merkezin giderleri şunlardır:
a) Bu Yönetmelikte belirtilen hizmetlerin gerektirdiği giderler,
b) Alınacak her türlü demirbaş eşya ve sarf malzemelerinin giderleri,
c) Açılacak şubelerin kira, yakıt ve benzeri giderleri,
ç) Öğretim elemanlarının her türlü ücret ve özlük hakları,
d) Ağırlama, tören ve temsil giderleri,
e) Ders ve telif ücretleri,
f) Yönetim Kurulu kararı ile yapılan diğer harcamalar,
g) Merkez için hazırlanan ders kitapları, yardımcı kitaplar ile görsel ve işitsel materyal

giderleri,
ğ) Merkez tarafından düzenlenecek panel, sempozyum, konferans ve benzeri çalışma-

ların giderleri, Merkez dışındaki çalışmalara katılan öğretim elemanlarının harcamaları.
Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Gerekli hallerde Rektör bu
yetkisinin bir kısmını veya tamamını Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından kar-
şılanır.

Merkezde yürütülen eğitim-öğretime ilişkin esaslar

MADDE 16 – (1) Merkezde yürütülen eğitim-öğretime ilişkin esaslar, ilgili mevzuat
hükümleri göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18 – (1) 30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Baş-
kent Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkent Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Fırat Üniversitesinden:
FIRAT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fırat Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezinin

faaliyet alanları, yönetim organları ve görevleri ile çalışma şekline ilişkin esasları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Fırat Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezinin amaç-

larına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma
şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (FUZEM): Fırat Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Fırat Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Fırat Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyetleri

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; uzaktan eğitim kapsamında iletişim, internet ve bilgi

teknolojilerine dayalı olarak eğitim, koordinasyon, planlama, araştırma ve uygulama faaliyet-
lerini yürütmektir.

Merkezin faaliyetleri
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyetleri şunlardır;
a) Ön lisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü ve yetişkin eğitiminde, kariyer yöne-

timinde ve hayat boyu eğitimde yeni uzaktan eğitim teknolojilerine dayalı uygulamaların ge-
liştirilmesine ve bu çerçevede uzaktan eğitimle ilgili stratejik planlamalara destek vermek,

b) Yükseköğretimin yeni öğrenci kitlelerine yayılmasını sağlamak suretiyle verimliliği
artırmak,

c) Teknolojinin sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam imkânlarıyla eğitimin etkinliğini
artırmak,

ç) Eğitim-öğretim imkânlarının paylaşımlarını sağlayarak Üniversite içinde, üniversi-
teler arasında, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde akademik etkileşimi ve
yardımlaşmayı kolaylaştırmak; bu amaçla kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve is-
teklerine yardımcı olmak, ürün/danışmanlık hizmetleri vermek ve yayınlar yapmak,
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d) Ön lisans, lisans, lisansüstü ve yetişkin eğitiminde e-öğrenme temelli ders ve prog-
ramları geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile desteklemek,

e) Mezuniyet sonrası eğitim programları düzenleyerek mesleki bilgi güncellemesine
yardımcı olmak,

f) Uzaktan eğitim yoluyla yürütülmekte olan diploma ve sertifika programlarının stan-
dartlarını belirlemek,

g) Üniversitede uzaktan eğitim sistemi için ihtiyaç duyulacak her türlü yazılımı temin
etmek, tasarlamak, düzenlemek ve yönetimini gerçekleştirmek,

ğ) Uzaktan eğitim uygulaması olarak gerçekleştirilecek ders, seminer veya kurslar için
web tabanlı öğretim materyalleri geliştirmek ve yürürlüğe koymak,

h) Uzaktan eğitim tabanlı kurs, seminer, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek;
görev alacak öğretim elemanlarını belirlemek, görevlendirmek, işbirliği ve koordinasyonu sağ-
lamak; ders geçme, sertifika, katılım ve benzeri belgeleri vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin Organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri ve/veya idari

personel arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür
aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevden ayrılması/alınması durumunda aynı
usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden
Rektöre karşı sorumludur.

(3) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim
elemanları ve/veya idari personeli arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendiril-
mek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür Yardımcısı, Merkezle ilgili konularda Müdürün
kendisine vereceği görevleri yapar.

(4) Müdür, kısa süreli ayrılmalarda Müdür Yardımcısını vekil bırakır. Vekâlet altı aydan
fazla süremez. 

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır;
a) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yö-

netim Kurulunda alınan kararları uygulamak,
b) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve Da-

nışma Kurulu görüşleri doğrultusunda Merkezin çalışmalarını planlamak, 
c) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim

Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak,
ç) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek,
d) Merkez ile Üniversitenin diğer birimleri arasındaki faaliyetlere ilişkin koordinasyonu

sağlamak,
e) Ulusal/Uluslararası düzeyde uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür Yardımcısı ile Üniversite öğretim

elemanları arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile görevlendirilen üç üye olmak
üzere toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler tekrar görevlen-
dirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere
yeni üye görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt
çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1)  Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;
a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,
b) Faaliyet raporunu görüşmek,
c) Merkezin uzaktan eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik eğitim, araştırma ve

bilimsel toplantılara katılım taleplerini değerlendirmek,
ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak,
d) Merkez için gerek duyulan çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Üniversitenin öğretim elemanları, Merkezin faali-

yetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmalar yapmış diğer üniversitelerden öğretim
elemanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile iş
dünyası temsilcileri arasından Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından gö-
revlendirilen dokuz üyeden oluşur. Görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görev-
lendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan olarak toplanır.
Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir.
Danışma Kurulu toplantılarında salt çoğunluk aranmaz.

(3) Danışma Kurulu Merkezin çalışma konularında görüş oluşturur.  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kayıt, sınavlar ve değerlendirme
MADDE 13 – (1) Uzaktan eğitim programlarında kayıt kabul, kayıt yenileme ve diğer

işlemleri 3/7/2013 tarihli ve 28696 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fırat Üniversitesi Ön-
lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerince yapılır.

(2) Merkez üzerinden yürütülecek diğer eğitim faaliyetleri Merkez tarafından plan-
lanır.

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 16 – (1) 1/7/2002 tarihli ve 24802 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fırat

Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (Fü-Uzem) Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Gedik Üniversitesinden:
GEDİK ÜNİVERSİTESİ KADIN VE TOPLUMSAL CİNSİYET UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gedik Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve

Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetimi ve işleyişine ilişkin esas ve
usulleri düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gedik Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Ça-

lışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma grupları: Merkezin Danışma gruplarını,
b) Merkez: Gedik Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Gedik Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Gedik Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Faaliyet Alanları

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri yürütür:
a) Kadın sorunları ve toplumsal cinsiyet ile ilgili her konuda yurtiçinde ve yurtdışında

araştırma, inceleme projeleri hazırlamak, uygulamak ve bu gibi çalışmaları desteklemek,
b) Ulusal ve uluslararası düzeyde kadın sorunları ve toplumsal cinsiyet ile ilgili konfe-

ranslar, kongreler, kurslar ve seminerler düzenlemek,
c) Üniversitede lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kadın sorunları ile ilgili ders

ve seminerler vermek,
ç) Üniversitenin farklı birimlerinde kadın konularında yapılan bilimsel çalışmaları teş-

vik etmek ve desteklemek, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini kadın ve toplumsal cinsiyet
sorunları ve çözümleri üzerinde araştırma yapmaya özendirmek ve teşvik etmek,

d) Kamu kuruluşları, diğer tüzel kişiler ile özel kişilerden gelecek isteklere göre araş-
tırma ve incelemeler yapmak, danışmanlık hizmeti vermek,

e) Kadın sorunları ile ilgili kitaplık, arşiv oluşturmak,
f) Her türlü faaliyetiyle ilgili olarak yerli ve yabancı kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.
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Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından bir yıl için, Rektör tara-

fından görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.
Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
c) Yönetim Kurulu üyelik seçimi için Rektöre öneride bulunmak,
ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
d) Yıllık gelir ve gider bütçelerini hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak,
e) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre

bilgi vermek.
Müdür Yardımcısı
MADDE 9 – (1) Rektör, Üniversite öğretim üyeleri arasından, Müdürün önerisi üzerine

bir Müdür Yardımcısı görevlendirir. Müdür Yardımcısının görev süresi bir yıldır. Görev süresi
biten Müdür Yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı za-
manlarda Müdüre vekâlet eder, Yönetim Kurulu raportörlüğünü yapar.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversite öğretim

üyeleri arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek olan üç üyeden
oluşur. Görev süresi bir yıldır. Kurul ayda bir kere toplanır. Kurulun toplantı yeter sayısı salt
çoğunluktur. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdürün önerileri doğrultusunda danışma ve çalışma gruplarını oluşturmak, yapa-

cakları işleri düzenlemek,
b) Merkezin düzeni ve genel işleyişi ve idari personeli ile ilgili Müdürün yapacağı öne-

rileri karara bağlamak,
c) Merkezin yıllık çalışma ve yatırım programlarını gelir ve gider bütçelerini karara

bağlamak.
Danışma grupları
MADDE 12 – (1) Danışma grupları Merkezin çalışmalarına önerileri ile katkılarda bu-

lunan, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile uzmanlık isteyen konularda geçici veya
sürekli olarak oluşturulan organlardır. Görev süreleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Bu
gruplar, Üniversite öğretim üyelerinden oluşturulabileceği gibi, kısmen veya tamamen bu ko-
nuda uzmanlaşmış Üniversite dışındaki kişilerden de oluşturulabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Sertifika programları
MADDE 13 – (1) Merkez, sertifika programları açabilir. Sertifika programlarının yü-

rütülmesine ilişkin usul ve esaslar, Yönetim Kurulunca hazırlanıp Rektörün onayına sunulur.
Personel
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün talebi

üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektörce görevlendirilecek personel
tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Mütevelli Heyet kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Gedik Üniversitesinden:
GEDİK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/8/2015 tarihli ve 29456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gedik
Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 42 nci maddesinin
dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(4) Mezun olan ön lisans ve lisans öğrencilerine, diplomasına ek olarak, öğrencinin
almış olduğu derslerin başarı durumunu ve AKTS karşılıklarını içeren İngilizce olarak düzen-
lenmiş diploma eki (DE/DS) verilir.” 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Kafkas Üniversitesinden:

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL AŞIK SANATI VE EDEBİYATI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kafkas Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Geleneksel Aşık Sanatı ve Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet
alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kuru-

lan Geleneksel Aşık Sanatı ve Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faa-
liyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına
ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Çalışma Birimleri: Merkezin Çalışma Birimlerini,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez: Kafkas Üniversitesi Geleneksel Aşık Sanatı ve Edebiyatı Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Müdür Yardımcıları: Merkezin müdür yardımcılarını,
e) Senato: Kafkas Üniversitesi Senatosunu,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/8/2015 29456

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/6/2016 29743
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f) Rektör: Kafkas Üniversitesi Rektörünü,
g) Üniversite: Kafkas Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; sosyo-kültürel açıdan bu yöreye ve dolayısıyla ül-

keye katkı sağlamak; Kars şehir kültürü ile aşıklık sanatının gelişmesine yardımcı olmaktır.
Aşıklık geleneğinin ilmî şekilde ortaya konulmasına yönelik çalışmalar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları;
a) Sazın perde kuruluşunu araştırmak ve elde edilecek ilmi sonuçlara dayanarak Türk-

lerin dünyanın müzik kültüründe öncü olduğunu ortaya koymak.
b) Aşıklık geleneği tarihini yazmak ve bilimsel kaynak olarak yayımlamak.
c) Türk Dünyası Aşıklık Geleneği Uluslararası Dergisini, Kafkas Üniversitesi çatısı al-

tında çıkarmak.
ç) Merkezde, ses kayıt stüdyosu ve arşivi oluşturmak.
d) Aşık sanatı, aşık icracılığı ve aşık edebiyatı olmak üzere üç araştırma bölümü oluş-

turmak ve aşıklık geleneği dershanesi kurmak.
e) Bu dershanede, küçük yaştaki çocuklardan oluşan aşık orkestrası ile çocuklara halk

dans türlerini ve şarkılarını öğretmek.
f) Merkezde, iki ayda bir "saz ve söz" adlı konserler düzenlemek ve Kars yöresi aşık-

larının üretgenliklerini sergileyebilecekleri etkinlikler yapmak.
g) Aşıklık geleneğinin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için derlemeler yap-

mak.
ğ) Kars yöresi kültürünü ve aşıklık geleneğini ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak.
h) Alanında yeterli donanıma sahip aşıkların yetişmesini sağlamak.
ı) Kars yöresi kültürüne ait aşık hikâye ve rivayetlerinin, şiir türlerinin, folklor ürünle-

rinin Merkezde yaşatılması ve elde edilecek belgeler ile Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fa-
kültesi araştırmacıları için kaynak niteliği taşımasını sağlamak.

i)  Merkezi; Azerbaycan'dan, İran'da Türklerin yaşadığı tüm bölgelerden (Urmiye, Sul-
duz, Tebriz, Hemedan, Save gibi), Gürcistan’ın Borçalı bölgesinden ve arşivlerinden toplanması
planlanan folklor örnekleriyle, Kafkasya’nın ve Türk Dünyasının folklor merkezi haline gel-
mesini sağlamak.

j) Her iki yılda bir Kars yöresi aşıklarının adıyla, uluslararası sempozyumlar düzenle-
mek.

k) Kars-Çıldır bölgelerinde aşık kurultayları ve etkinlikleri düzenlemek.
l) Usta sanatçılar ile “yaratıcılık gecesi” konserleri planlamak.
m) Dini konuda derviş, sofi dervişleri, mevlit günlerinde, eski dönemlerde Türk kültü-

ründe mevcut olan oyunların devamlılığını sağlamak.
n) Kars Valiliğinin, Kars Belediyesinin veya Kafkas Üniversitesinin organize edeceği

resmi bayram törenlerindeki konser programlarında aktif görev almak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri, Çalışma Birimleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
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b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç

yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün altı
aydan fazla görevinin başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer ve Rektör
yeni bir Müdür görevlendirir. Müdür, Merkez hizmetlerinin yürütülmesinden Rektöre karşı so-
rumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine Üniversitenin öğretim üyeleri arasından devamlı statüde
çalışan iki kişi Rektör tarafından üç yıl süreyle müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür
yardımcısı; Müdürün vereceği görevleri yerine getirir ve yokluğunda ona vekâlet eder. Müdür
yardımcılarının görev süresi, Müdürün görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer. Görevinden
ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yine aynı usulle yenisi
görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunu top-

lantıyı çağırmak ve gündemi hazırlamak.
b) Müdür yardımcıları arasında görev paylaşımı yapmak ve yapılan işleri denetlemek.
c) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını, bütçe ile ilgili önerilerini ve görüşülecek

diğer konuları tespit ederek gerekçesi ile birlikte Yönetim Kuruluna sunmak.
ç) Müdür yardımcıları ile birlikte, Merkezin çalışma programını hazırlamak ve çalışma

programını Yönetim Kurulunun onayına sunmak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan

sonra Rektöre sunmak.
e) Araştırma projelerinin düzenlenmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.
f) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak mal ve hizmet satın alınmasını, hizmet satın

alma yolu ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetimini sağlamak.
g) Merkez bünyesinde görev yapan idari, sağlık ve teknik personel arasında koordinas-

yonu ve iş bölümünü sağlamak.
(2) Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesin-

den, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin
alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün Üniversi-

tenin Merkezin faaliyet alanı ile ilgili birimlerinden Rektörün onayına teklif edeceği üç öğretim
elemanı olmak üzere toplam altı üyeden oluşur. Üyeler üç yıllığına yönetim kuruluna atanır.
Süresi biten üye yeniden atanabilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan sü-
reyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu, başkanın daveti üzerine
üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez Müdürün başkanlığında olağan olarak toplanır.
Ancak Müdür, gerekli gördüğü hallerde veya üyelerden üçünün yazılı talebi üzerine Yönetim
Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu toplantısına mazeretsiz
olarak üst üste üç kez katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer. Kararlar toplantıya
katılanların salt çoğunluğu ile alınır, oyların eşitliği halinde, Müdürün oyu yönünde çoğunluk
sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim-öğretim bilimsel araştırma, da-

nışmanlık ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır ve Merkezin yö-
netimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezin amacı doğrultusunda çalışmaları Danışma Kurulunun kararlarına ve öne-
rilerine uygun olarak düzenlemek ve yürütmek.
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b) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık çalışma planını, gündemde bulunan
araştırma ve eğitim projelerini görüşüp karara bağlamak.

c) İhtiyaç duyulan hallerde Merkez faaliyetleri ile ilgili çalışma grupları kurmak ve
bunların görevlerini düzenlemek.

ç) Bir sonraki takvim yılı içinde yapılacak faaliyetleri düzenlemek.
d) Müdürün çağrısı üzerine, Müdürün başkanlığında yılda iki kez ve/veya gerektiğinde

toplanmak.
e) Müdür tarafından sunulan yıllık bütçe önerilerini ve personel ihtiyacını görüşüp ka-

rara bağlamak.
f) Merkezin bir yıllık bilimsel, idari, yatırım ve mali çalışmalarına ilişkin yıllık çalışma

raporlarını hazırlamak.
g) Merkez elemanlarının; eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; konuyla ilgili Üniversitede görevli öğretim ele-

manları ve istekleri halinde Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalarda bulunan özel veya resmi
kurum ve kuruluşların temsilcileri ile bu konuda hizmetler vermiş olan kişiler arasından Mü-
dürün önerisi üzerine, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla 11 kişiden oluşur.
Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak için aynı yön-
temle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır. Danışma
Kuruluna, Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulunun görevi şunlardır:
a) Merkezin amacı ile ilgili konularda görüş bildirmek, Merkezin genel faaliyetlerinin

yönetimi ile ilgili konularda öneri sunmak, destek sağlamak, amaçlarına uygunluğu konusunda
danışmanlık yapmak.

b) Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle yaban hayatta
karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak proje önerileri geliştirmek, işbirliği sağlamak.

c) Bilimsel çalışmalara teknik ve bilimsel destek sağlanması için çalışmalarda bulun-
mak.

Çalışma birimleri
MADDE 13 – (1) Merkez bünyesinde; verimlilik ve etkinliğin arttırılması, hizmet kont-

rolünün sağlanması ve değerlendirilmesi amacıyla komiteler ya da komisyonlar şeklinde ça-
lışma birimleri kurulabilir. Çalışma birimleri; ilgili birimin sorumlusu ve o birimin faaliyet ala-
nıyla ilgili olarak ihtiyaç duyulan sayıda uzmandan oluşur. Birim sorumluları, ilgili alanda ça-
lışmalarıyla tanınan Merkezde görevli Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından
görevlendirilir. Birimlerin faaliyet alanları ile ilgili ihtiyaç duyulan uzmanlar ise birim sorum-
luları tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin; akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Müdürün öne-

risi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Kırıkkale Üniversitesinden:
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK  ARAŞTIRMALAR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırıkkale Üniversitesi bünyesinde yürütüle-

cek bilimsel çalışma ve faaliyetlerin sağlıklı ve koordineli bir şekilde yürütülmesi için kurulan
Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin
teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarının belirlenmesidir. 

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araş-

tırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim: Üniversite bünyesinde yer alan fakülte, yüksekokul, enstitü, araştırma ve uy-

gulama merkezi, laboratuvar, yapım, bakım, onarım atölyesi, pilot tesisler gibi birimleri,
b) Danışma Kurulu: Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygu-

lama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,
c) Merkez: Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve

Araştırma Merkezi (KÜBTUAM)’ni,
ç) Müdür: Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve

Araştırma Merkezi Müdürünü,
d) Rektör: Kırıkkale Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Kırıkkale Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygu-

lama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversitenin bilimsel ve teknolojik önceliklerine yönelik olarak Üniversite bünye-

sinde ileri seviyede bir araştırma altyapısı oluşturarak üst düzeyde araştırmalar yapmak ve ya-
pılmasına olanak vermek. 

b) Üniversite birimlerinin ortak ihtiyacı olan ileri araştırma düzeneklerini temin ederek
bunları Merkezde ortak ar-ge kullanımına sunmak.

c) Ar-ge faaliyetlerinin ortak ihtiyaçları olan altyapıyı oluşturmak, bu amaçla Merkez
laboratuvarları, alet bakımı, onarım, yapım, ayar ve benzeri hizmetleri verebilecek atölyeleri
kurmak.
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ç) Bilim ve teknoloji alanında gelişmeye katkıda bulunmak ve endüstriye ilişkin temel
bilim sorunlarını çözümlemek üzere araştırma yapmak, kalkınma planlarının ön gördüğü alan-
larda gelecekte karşılaşılabilecek araştırma sorunlarına çözüm yolları aramak.

d) Araştırma sonuçlarının uygulanmasına yardımcı olmak, araştırma sonuçlarını en-
düstriye duyurmak, gerektiğinde uygulama planları yapmak, yeni bir malzeme, mamul veya
prosesin üretim aşamasına geçmesi için zorunlu teçhizat, sistem ve spesifikasyonları tespit et-
mek, pilot tesisler kurmak.

e) İmalat ve işletmede karşılaşılan teknolojik güçlüklerde danışmanlık yapmak, işlem
zinciri, malzeme ve ürünlerdeki özelliklerin saptanmasına ve kontrolüne, hata nedenlerinin gi-
derilmesine, malzeme ve ürünlerin programlama ve bilgi işlem çalışmalarına yardımcı olmak.

f) Merkezin çalışma alanına giren konularda konferans, kurs, seminer, sempozyum,
kongre gibi ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek.

g) Yurt içindeki ve dışındaki ilgili kamu ve özel araştırma kuruluşları ve merkezleri ile
işbirliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak, ileri teknoloji projeleri için finans kaynakları
teminine çalışmak, üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile
üçüncü şahıslardan gelecek test ve analiz taleplerini Merkezin olanakları ölçüsünde değerlen-
dirmek.

ğ) Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik sonuçlara ulaşacaklara öncelik vermek üzere etik
kurallar içerisinde, temel ve uygulamalı bilimlerle ilgili araştırma projelerini desteklemek ve
uygulamak.

h) TÜBİTAK, TÜBA gibi ulusal ve uluslararası kurumlarca saygınlığı kabul edilmiş
kuruluşlardan ödül almış ya da kurumlarda danışmanlık hizmeti veren araştırmacılara öncelikle
çalışma ortamı hazırlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları 
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a)  Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür, öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görev-

lendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden
Rektöre karşı sorumludur. 

(2) Altı aydan uzun süreli Üniversite dışı görevlendirilmelerinde Müdür ve müdür yar-
dımcılarının yerine yenisi görevlendirilir. Müdürün önerisiyle Üniversite öğretim üyeleri ara-
sından Rektör tarafından en fazla iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdürün görev süresinin
dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görevi
sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür;
a) Merkezi temsil eder. Merkezin amaçları doğrultusunda yönetim ve işleyişinden bi-

rinci derece sorumlu kişidir. Gerekli bütün tedbirleri alır ve uygular.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık eder ve alınan kararları uygular.
c) Merkezde yürütülen araştırma projelerinin yürüyüş ve işleyişini izler ve denetler.
ç) Merkeze bağlı laboratuvar birimlerindeki araç gerecin maksimum verimle kullanımı

ile sağlıklı işleyiş ve çalışması yönünde her türlü tedbiri alır ve uygular.

21 Ağustos 2016 – Sayı : 29808                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15



d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, önceki yıllarla kıyaslamalı olarak hazırlar ve Yö-
netim Kurulunun ortak kararıyla Rektöre sunar.

e) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı
amacıyla girişimlerde bulunur.

f) Danışma Kurulunda tespit edilen görüş ve önerilerden hangilerinin uygulamaya ko-
yulduğu ve bunlardan ne gibi yararlar sağlandığı konusunda Yönetim Kuruluna rapor sunar.

g) Merkezin laboratuvarlarında görev alacak akademik ve idari personel ihtiyaçlarını
gerekçeleriyle birlikte hazırlayarak ve Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörün ona-
yına sunar.

ğ) Merkezin laboratuvarlarının araştırmacılarca kullanımı, mesai saatleri içinde ve dı-
şında çalışma prensipleri ile ilgili gerekli talimat ve rehberlerin hazırlanmasını sağlar. 

Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcılarıyla birlikte yedi kişiden

oluşur. Yönetim Kurulu, Üniversite öğretim üyeleri arasından ve merkezden yararlanan aka-
demik birimlerin temsiline de özen gösterilerek Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.
Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan boşalan bir üyelik için veya Üni-
versite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilenlerin yerine kalan süre için yeni görevlen-
dirme yapılır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az ayda bir kez toplanır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini planlamak. Çalışma düzenini, Mer-

kezde çalışacak personelin niteliklerini belirlemek. Merkezin yönetimi ve çalışması ile ilgili
kararlar almak.

b) Merkezin işleyişi ile ilgili usul ve esaslara ilişkin taslakları hazırlamak.
c) Merkezde yürütülecek ar-ge faaliyetlerini ve bunlardan sorumlu olacak elemanları

belirlemek.
ç) Merkezin çalışma prensipleri, laboratuvarların işleyişi ve sorumlularına ilişkin ko-

nularda gerekli kararları almak.
d) Merkez tarafından hazırlanacak program ve önerileri inceleyerek karara bağlamak.
e) Müdürün getireceği her türlü konuyu (idari, mali, akademik ve benzeri) karara bağ-

lamak.
f) Yönetim Kurulu ihtiyaç duyduğunda Danışma Kurulunun görüş ve önerilerine baş-

vurabilir.
Danışma Kurulu
MADDE 11 – (1) Müdür ve müdür yardımcıları ile merkez yönetim kurulu üyeleri Da-

nışma Kurulunun doğal üyeleridir. Danışma Kurulu; doğal üyeler dahil olmak üzere, bilimsel
ve teknolojik araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan ve sahip olduğu birikim ve de-
neyimlerinden yararlanılabilecek Üniversite içindeki ve dışındaki kişilerden olmak üzere ve
Merkezden yararlanan akademik kuruluşların eşit temsil edilmesine özen gösterilerek, Yönetim
Kurulunun önerisiyle Rektör tarafından üç yıl için onaylanan en az yedi en fazla on beş kişiden
oluşur.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Müdürün veya gerek görüldü-

ğünde Rektör ya da görevlendireceği bir Rektör yardımcısının başkanlığında toplanarak belir-
lediği görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir. Gerek görülürse Müdür veya Rektör ta-
rafından daha fazla toplantı çağrısı yapılabilir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin fiziksel yapısı
MADDE 13 – (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek araştırma ve

ar-ge hizmetleri kapsamında kullanılmak üzere Üniversite bünyesindeki bulanan alet, ekipman,
demirbaşlar ve taşınmazlar Rektörlük tarafından Merkezin hizmetlerinde kullanılmak üzere
tahsis edilir.

(2) Merkezin araç-gereç ihtiyacı; projelerden, döner sermayeden ve/veya Rektörlük
bütçesinden karşılanır.  

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kırıkkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BARIŞ ÇALIŞMALARI VE UYUŞMAZLIK YÖNETİMİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/4/2015 tarihli ve 29332 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Selçuk
Üniversitesi Barış Çalışmaları ve Uyuşmazlık Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yö-
netmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğü girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/12/1990 tarihli ve 20739 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk
Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğü girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Türk-Alman Üniversitesinden:
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ REKABET HUKUKU UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk-Alman Üniversitesine bağlı olarak ku-

rulan Türk-Alman Üniversitesi Rekabet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçla-
rına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şek-
line ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.  

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türk-Alman Üniversitesi Rekabet Hukuku Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Türk-Alman Üniversitesi Rekabet Hukuku Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Türk-Alman Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Türk-Alman Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır: 
a) Rekabet hukukunun hukuksal, siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerden ince-

lenmesi ve araştırılması,
b) Ekonominin ve ticari hayatın ortaya çıkardığı rekabet hukuku ile ilgili sorunların di-

siplinler arası bir yaklaşımla ortaya konulması ve çözümler üretilmesi.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Ulusal ve uluslararası alanda rekabet hukuku konularında araştırmalar gerçekleştir-

mek, bu alanlarda ortaya çıkan sorunlara ilişkin raporlar hazırlamak ve yayımlamak,
b) Merkezin ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal veya uluslararası,

resmi veya özel kurum ve örgütler ile Merkezin amacı doğrultusunda ilişki kurmak, işbirliğinde
bulunmak, ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu pro-
jelere kaynak yaratmak ve projeleri uygulamak ve/veya uygulamanın takibini yapmak,
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c) Ulusal ve uluslararası düzeydeki normları, ilgili antlaşmaların kabulünü ve bunlara
ilişkin uygulamayı izlemek ve bu konulardaki değerlendirmeleri uygun yollarla ilgililerin ve
kamunun bilgisine sunmak,

ç) Lisans ve lisansüstü programlar için eğitim ve sertifika programları hazırlamak,
d) Rekabet hukuku konusunda tanınmış yabancı akademik kuruluşlar ve araştırma ku-

rumlarıyla ortak uluslararası eğitim programları kurmak,
e) Rekabet hukukunun ulusal ve uluslararası sorunları ile ilgili olarak konferanslar, se-

minerler, paneller düzenlemek,
f) Amacının gerçekleşmesine hizmet edecek Türkçe ve yabancı dilde yayınlar yapmak,
g) Yurt içinde ve yurt dışında aynı konularda çalışan üniversite, enstitü ve merkezler

ile ilişkiler geliştirmek, ortak faaliyetler tasarlamak ve yürütmek,
ğ) Rekabet hukuku ile ilgili bir dokümantasyon merkezi kurmak, araştırma yapmaya

elverişli nitelikte bir kütüphane ve arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslararası bir elektronik iletişim
ağı kurmak, 

h) Bu çalışma alanlarında ilgili fakülte öğrencilerini araştırmalara yöneltmek ve bu ko-
nuda araştırma yapmalarını sağlamak,

ı) Yükseköğretim mevzuatı ve Türk-Alman Üniversitesi yönetmelikleri çerçevesinde
kamu kuruluşlarına ve özel kuruluşlara ücretli ya da ücretsiz danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti
vermek,

i) Bu konuda yapılacak araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleştirilme-
sinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak.

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, öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 3 yıllık süre için

görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.
(2) Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden birisini Mü-

dür Yardımcısı olarak seçebilir. Müdür, görevi başında olmadığı zaman yardımcısı kendisine
vekalet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının görevi de sona erer. 

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak,
c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak, yazışmaları

yapmak,
ç) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, Müdür Yardımcısı ile Merkezin faaliyet

konuları ile ilgili veya buna yakın alanlarda çalışan Üniversite öğretim elemanları arasından
üç yıl için seçilecek üç kişi ile birlikte toplam beş üyeden oluşur. Merkezin Yönetim Kurulu
üyeleri, Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir.
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(2) Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu
ile alınır. Yönetim Kurulu ihtiyaç hasıl oldukça Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

Yönetim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,
c) Merkezin bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğ-

retim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirmeleri için Rektörlüğe sunmak,
ç) Araştırma ve uygulama projelerini, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma

kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite bi-
rimlerini belirlemek,

d) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belir-
lemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,

e) Üniversite birimleri veya öğretim elemanlarınca yürütülecek olan danışmanlık, proje
ve benzeri hizmetlerin, döner sermayeye aktarılmak üzere bedelini belirlemek,

f) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün
onayına sunmak.

Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyet konularına giren konularla ilgi-

lenen, bu konularda tecrübesi olan ve gerektiğinde bilgisine başvurabilecek kişilerden oluşan
bir Danışma Kurulu seçebilir. Danışma Kurulu en az üç en fazla ondokuz üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunca üç yıllık bir süre için seçilir, üyelik
süresi sona erenler yeniden seçilebilir.

(3) Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısıyla toplanır. Müdür gerekli
gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya da çağırabilir. Danışma Kurulu üye
tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.

(4) Müdür, uygun görürse, Danışma Kurulu üyelerini düşünce ve deneyimlerinden ya-
rarlanmak, görüşlerini almak ve merkez faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere Yönetim Ku-
rulu toplantısına çağırabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır.
Demirbaş ve ekipman  
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Diğer hükümler
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.  
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk-Alman Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 
Edirne 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2014/221 
Karar No : 2015/421 
Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan sanık MOHAMMED 

HAMED ALI MOHAMMED ALI hakkında mahkememizde yapılan yargılaması sonunda; 
Yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 29/09/2015 tarihli ilamı ile üzerine atılı suçtan 

sanığın beraatine karar verilmiş mahkememizce verilen karar sanık Hamead ve Şükriye Tofik 
oğlu 25/06/1982 doğumlu MOHAMMED ALI MOHAMMED ALI’ye tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

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

İlan olunur. 6882 
—— • —— 

Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2013/782 
Karar No : 2015/756 
Davacı : K.H. 
Sanık : ERDAL GYUNER RAMADAN, Güner ve Gyulten oğlu, 1993 

Bulgaristan D.lu, Bagema 71 08877006 Haskova BULGARİSTAN 
adresinde oturur. 

Suç : Yaralama 
Suç Tarihi : 17/11/2012 
Suç Yeri : ANTALYA/KEMER 
Karar Tarihi : 27/04/2016 
Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık Erdal Gyuner Ramadan hakkında Yaralama 

suçundan mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılama sonucunda; 
Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 2013/782 Esas 2015/756 Karar sayılı kararı ile 5237 

sayılı TCK'nın 86/1 maddesi gereğince sanık hakkında hapis cezası verildiği ve hükmün 
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, sanık bulunamadığından 7201 Sayılı Yasanın 
28. ve devamı maddeleri gereğince hükmün sanığa ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden 
itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan 
olunur. 6883 

————— 
Esas No : 2013/646 
Karar No : 2016/108 
Davacı : K.H. 
Sanık : ONUR NESANIR, Tahir ve Zeynep oğlu, 18/09/1980 ANKARA 

doğumlu, Kahramanmaraş, Pazarcık, Payamlıbağ mah/köy N. kayıtlı. 
Suç : Yaralama 
Suç Tarihi : 17/11/2012 
Suç Yeri : ANTALYA/KEMER 
Karar Tarihi : 27/04/2016 
Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık Onur Nesanır hakkında Kasten Yaralama 

suçundan mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılama sonucunda; sanık hakkında iki 
farklı kişiye karşı 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 86/2 maddesi gereğince cezalandırılması 
istemiyle kamu davası açılmış, Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 2013/646 Esas 2016/108 
Karar sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK’nın 86/2 maddesi gereğince sanık hakkında beraat kararı 
verilmiş, sanık bulunamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28. ve devamı maddeleri gereğince 
hükmün müşteki sanığa ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun 
yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 6884 
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Konya 10. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2014/498  
Karar No : 2016/150 
Davacı : K.H. 
Sanık : ALİ EVİN, Halim ve Müzeyyen oğlu, 18/04/1976 KONYA doğumlu, 
  KONYA, KARATAY, Karaaslandede mah/köy nüfusunda kayıtlı. 

Taşrakaraarslan Mah. Durmazcan Sok. No:13 Karatay/KONYA adresinde 
oturur. TC Kimlik No: 19190442606 

Sanık : ERDOĞAN KOYUNCU, Bekir ve Sevim oğlu, 07/10/1965 KONYA doğumlu, 
  KONYA, ALTINEKİN, Ölmez mah/köy nüfusunda kayıtlı. Ölmez Mah. 

19030. Sk. No: 6 Altınekin/KONYA adresinde oturur. TC Kimlik No: 
25574207068 

Suç : Mühür Bozma 
Suç Tarihi : 11/11/2013 - 07/03/2014 
Suç Yeri : KONYA 
Karar Tarihi : 08/03/2016 
1 – Sanıkların üzerlerine atılı mühür bozma suçunu işlediği sabit olduğundan suçun işleniş 

biçimi gözönüne alınarak, eylemlerine uyan TCK nun 203/1 maddesi gereğince takdiren 6'ŞAR 
AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARINA, 

Sanıkların daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı 3 aydan fazla hapis cezasına mahkum 
edilmemiş olmaları, sanıkların suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık 
sebebiyle yeniden suç işlemeyeceği konusunda mahkememizde olumlu kanaat oluştuğundan 
sanıklar hakkında verilen HAPİS CEZALARININ TCK nun 51/1 maddesi uyarınca ayrı ayrı 
ERTELENMESİNE, 

Sanıkların ertelenen hapis cezaları göz önüne alınarak 5237 Sayılı TCK 51/3. maddesi 
uyarınca sanıkların takdiren ayrı ayrı 1'er YIL DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMALARINA, 

TCK nun 51/6 maddesi uyarınca sanıkların kişiliği ve sosyal durumu göz önüne alınarak 
denetim süresi içinde sanıklara herhangi bir yükümlülük belirlenmeden ve uzman kişi 
görevlendirilmeden geçirilmesine. 

Sanıkların, TCKnun 51/7 maddesi uyarınca denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemeleri 
halinde ertelenen cezalarının kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine karar 
verileceğinin ihtarına ve TCK'nun 51/8 maddesi gereğince denetim süresini iyi halli olarak 
geçirdikleri taktirde cezalarının infaz edilmiş sayılmasına, 

2 - Sanıkların sabıka kayıtlarında bulunan hükmün açıklanmasının geri bırakılması 
kararları ile ilgili olarak mahkemelerine ihbarda bulunulmasına, 

3 - Katılankurum kendisini vekille temsil ettirdiğinden, karar tarihinde yürürlükte bulunan 
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanan 1.800.00 TL maktu ücreti vekâletin 
sanıklardan eşit oranda tahsili ile katılan kuruma verilmesine, 

4 - Mahkememizceyargılama nedeniyle yapılan 40-TL davetiye giderinin sanıklardan eşit 
oranda tahsiline, dair gıyabi hüküm sanığın yapılan bütün araştırmalara rağmen bulunup 
kendisine tebliğ imkânı sağlanamadığından Resmi Gazete'de ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

7201 Sayılı Kanunun 28 ve 29. maddeleri gereğince Resmi Gazete’nin ilk çıkacak 
nüshasında karar özetinin ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde tebligatın yapılmış 
sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 gün içerisinde taraflarca yasa yoluna başvurulabileceği, aksi 
halde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 6880 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
60 ADET AKÜ TAHRİKLİ HİDROLİK KURTARMA ALET SETİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı ihtiyacı 60 adet 

akü tahrikli hidrolik kurtarma alet seti, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca 

hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar 

dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı 

alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.- TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 31/08/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 7640/1-1 
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DİKİLİ VAZİYETTE ÇAM AĞAÇLARI SATILACAKTIR 
EÜAŞ Hasan Uğurlu - Suat Uğurlu HES İşletme Müdürlüğünden: 
Samsun/Ayvacık İlçesinde bulunan Hasan Uğurlu-Suat Uğurlu HES İşletme Müdürlüğü 

Sosyal Sitesi içerisinde yer alan, çam ağaçlarının bir kısmının (ekonomik ömrünü tamamlamış ve 
kesim izni alınmış olanların) dikili vaziyette satışı yapılacaktır. 

1 - İdarenin; 
a) Adresi : Hasan Uğurlu-Suat uğurlu HES İşletme Müdürlüğü 

PK. 13 Ayvacık/SAMSUN 
b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 362.813 20 05/1200   Fax: 0 362.813 20 06 
c) İlgili personelin 
    Adı-soyadı/unvanı : Muammer TÖNGEL/İşl. Md. Yrd.(İdari - Mali) 
2 - İhale konusu satışın; 
a) Miktarı ve türü : 466,106 metre küp (m3) dikili vaziyette,  ibreli ağaç 

(kızılçam), 
b) Geçici teminat tutarı : 2.000,00 TL dir, 
c) Kesin teminat : İhale bedelinin %15’i dir (ilgili yönetmelik gereği), 
d) Ağaç satışı : Peşin bedelle yapılacaktır, 
e) Kesim yapılacak yer : İşletme Müdürlüğü Sosyal Sitesi içerisinde (lojmanlar-

binalar arası), 
3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale 
     son teklif verme tarih ve saati; 
a) İhale usulü : Kapalı Zarf Usulü Satış (sonrası açık artırmalı), 
b) İhalenin yapılacağı yer : İhale, İşletme Müdürlüğünün toplantı salonunda 

yapılacaktır, 
c) İhale tarihi ve saati : 06.09.2016 tarih, saat 14:00’de, 
d) Tekliflerin sunulacağı adres : Hasan Uğurlu-Suat uğurlu HES işletme Müdürlüğü 

Muhaberat servisi PK. 13 Ayvacık/SAMSUN 
4 - İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; 
a) Tebligat için Adres Beyanı ve/veya ikametgah adresi, ayrıca irtibat için telefon (ve 

varsa faks) numarası, 
b) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 
kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

c) 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,  

d) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  
e) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
f) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
g) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
h) İhale Dokümanı aldığını gösteren belge, 
ı) Yer görme belgesi (İdareden alınacaktır). 
5 - İhale dokümanının görülmesi ve temini: İhale dokümanı İşletme Müdürlüğünün 

Ticaret servisinde görülebilir ve istenildiği taktirde 20,00 TL (KDV dahil) karşılığında bu yerden 
satın alınabilir. İhaleye katılabilmek için İhale Dokümanı alınması zorunludur. 

6 - Mevzuat; Bu ihale EÜAŞ’ın “Mazeme-Taşıt-İş Makineleri Değerlendirme ve Satış 
Yönetmeliği” doğrultusunda yapılacaktır. 7588/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Manisa ili, Merkez ilçesi, 1927 ada, 11 parsel üzerindeki 902745 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle 
denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak 
durdurularak 18.07.2014 tarihli ve 29064 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 12810 Ticaret Sicil 
No ile Manisa Ticaret Odasına kayıtlı 1315 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Dinç Yapı 
Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik 
hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine 
göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Dinç Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin 
Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık 
Makamının 12.08.2016 tarihli ve 18867 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 7592/1/1-1 
————— 

Manisa ili, Turgutlu ilçesi, Subaşı mahallesi, 6 pafta, 1925 ada, 14 parsel üzerindeki 
676610 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre 
denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 2 (iki) ay 
süre ile geçici olarak durdurularak 07.10.2012 tarihli ve 28434 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 
5286 Ticaret Sicil No ile Turgutlu Ticaret Odasına kayıtlı 1005 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine 
sahip Simya Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı 
Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. 
maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda 
Simya Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi 
Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 12.08.2016 tarihli ve 18871 sayılı Oluru ile 
uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 7592/2/1-1 
————— 

Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, 28 LIV pafta, 1900 ada, 15 parsel üzerindeki 206969 YİBF nolu 
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği 
gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince,1 (bir) ay süre ile geçici 
olarak durdurularak 01.11.2012 tarihli ve 28454 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 6303 Ticaret 
Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 6 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kılıçoğlu 
Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile 
değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki 
hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Kılıçoğlu Yapı 
Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan 
ettirilmesi, Bakanlık Makamının 12.08.2016 tarihli ve 18872 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 7592/3/1-1 
————— 

Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, 32KI pafta, 845 ada, 6 parsel üzerindeki 23091 YİBF nolu 
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği 
gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici 
olarak durdurularak 17.05.2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 6303 Ticaret 
Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 6 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kılıçoğlu 
Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile 
değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki 
hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Kılıçoğlu Yapı 
Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan 
ettirilmesi, Bakanlık Makamının 12.08.2016 tarihli ve 18873 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 7592/4/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, F19B25B3A pafta, 631 ada, 18 parsel üzerindeki 891105 

YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre 
denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl 
süre ile geçici olarak durdurularak 13.09.2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 
4843 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 1652 nolu Yapı Denetim İzin 
Belgesine sahip Doğukent Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 
6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. 
maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda 
Doğukent Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi 
Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 12.08.2016 tarihli ve 18874 sayılı Oluru ile 
uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 7592/5/1-1 
————— 

Tekirdağ İli, Kapaklı İlçesi, 32K3D pafta, 177 ada, 3 parsel üzerindeki 882651 YİBF nolu 
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği 
gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici 
olarak durdurularak 16.10.2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 4591 Ticaret 
Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 1800 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 
Doğu Trakya Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı 
Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. 
maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda 
Doğu Trakya Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi 
Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 12.08.2016 tarihli ve 18875 sayılı Oluru ile 
uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 7592/6/1-1 
————— 

Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, F19B25B3A pafta, 633 ada, 22 parsel üzerindeki 886549 
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre 
denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl 
süre ile geçici olarak durdurularak 04.02.2015 tarihli ve 29257 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 
11465 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 915 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine 
sahip Şena-4 Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı 
Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. 
maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda 
Şena-4 Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi 
Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 12.08.2016 tarihli ve 18876 sayılı Oluru ile 
uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 7592/7/1-1 
————— 

Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, 30LIVD pafta, 333 ada, 3 parsel üzerindeki 795975 YİBF 
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği 
gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici 
olarak durdurularak 21.07.2014 tarihli ve 29067 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 3622 Ticaret 
Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 948 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 
Atakurt Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun 
ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki 
hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Atakurt Yapı 
Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan 
ettirilmesi, Bakanlık Makamının 12.08.2016 tarihli ve 18878 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 7592/8/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurul’un 25/05/2016 tarihli ve 6299-71 sayılı Kararı ile; 03/09/2015 tarihli denetimde 

tespit edildiği üzere, LPG-BAY/941-54/09473 numaralı (04/01/2016 tarihli ve 175 sayılı Karar ile 
sonlandırılan) otogaz bayilik lisansı sahibi Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım 
Pazarlama Ticaret Limited Şirketi tarafından LPG otogaz istasyonunda mevzuatta belirlenen 
nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmamasının 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 
Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 4 üncü 
maddesinin dördüncü fıkrasının (h) bendine, 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (6) nolu bendine 
ve Kanunun 14 üncü maddesine, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinin “LPG Otogaz Bayilik Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri” başlıklı 26 ncı 
maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim 
ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 
hakkında, 5307 sayılı Kanun’un “İdari para cezaları” başlıklı 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının 
(c) bendi gereğince belirlenen 83.839- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 
verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 83.839- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 
(VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi 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 İdare Mahkemesinde dava açma 
hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 
30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden 
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 
günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 
tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

 7599/1/1-1 
————— 

Kurul’un 09/06/2016 tarihli ve 6330-6  28/12/2011 tarih ve İHR/3601-1/30390 sayılı ihrakiye 
teslimi lisansı sahibi Başar Trans Petrol Ürünleri Nakliyat Mermer Madencilik İnşaat Turizm 
Sanayi Ticaret Limited Şirketi 'nin Aliağa Tüpraş A.Ş.’ den 10.01.2013 günü Saat:18.30'da 34 
HA 6354 çekici 34 HA 6332 dorse plakalı ve 10.01.2013 günü Saat:19.30'da 32 DF 954 çekici 32 
LV 961 dorse plakalı araçlarla sevk edilmek üzere temin etmiş olduğu akaryakıtı ihrakiye teslimi 
lisansı kapsamında Akhisar Damla Havacılık İnş. ve Taş. Mn. ve G. San. Tic. Ltd. Şti’ne ikmalinin 
gerçek dışı beyan olduğu anlaşılmış olup; bu suretle mezkur lisans sahibinin sahibi olduğu lisans ile 
kendisine tanınan hakların dışında faaliyette bulunmasının ve petrolün amaç dışı kullanımına 
sebebiyet vermesi ile ilgili olarak 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 Başar Trans Petrol 
Ürünleri Nakliyat Mermer Madencilik İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkındaki 
28.01.2016 tarihli ve 6093/32 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında 
düzenlenen 24.02.2016 tarihli ve 284 sayılı Soruşturma Raporu ve istenen yazılı savunma ile 
Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ve yazılı savunmaya ilişkin görüşü Kurul’ca 
değerlendirilmiş olup; 

Başar Trans Petrol Ürünleri Nakliyat Mermer Madencilik İnşaat Turizm Sanayi Ticaret 
Limited Şirketi hakkında; 
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i) 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddenin 2 nci fıkrasının (e) 
bendinin (2) numaralı alt bendi gereğince belirlenen ,350.000.-TL tutarında idari para cezası 
uygulanmasına,  

ii) Kanunun 20 nci maddesinin beşinci fıkrası hükümleri uyarınca İHR/3601-1/30390 
numaralı ihrakiye teslim lisansının iptal edilmesine, 

karar verilmiştir. 
Söz konusu karar Şirketin Kurum kayıtlarındaki adreslerine tebliğ edilememiştir. Yeni 

adresi için araştırma yapılmış ve Ticaret Sicil Gazetesi ile Gelir İdaresi Sicil Sorgulamasında yeni 
adresi tespit edilememiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, belirlenen 350.000.-TL tutarındaki idari para cezasının 
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 
(Vakıf Bank), Bahçelievler / Ankara 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 İdare Mahkemesinde dava açma 
hakkınızın saklı olduğu ve geçici durdurma süresince piyasa faaliyeti yapmamanız gerektiği 
hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 7599/2/1-1 

————— 
Kurul’un 13/05/2016 tarihli ve 6279-25 sayılı Kararı ile; BAY/579-76/14998 sayılı 

(02/10/2014 tarihli 34028 sayılı kararla sonlandırılan) bayilik lisansı kapsamında faaliyet 
göstermekte olan Cantepe Petrol Sondaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 16/09/2012 
tarihinde istasyonda tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurmak 
suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası 
Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket etmesi 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 idari para cezası 
uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın 
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 
numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 
aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 
yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun 
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı 
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 7599/3/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurul’un 13.05.2016 tarihli ve 6279-40 sayılı kararı ile DAĞ/2023-1/25758 sayılı dağıtıcı 

lisansı sahibi Cen Petrol Ürünleri Madeni Yağlar Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 
Kuruma 2012 yılı Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarına ilişkin “İllere Göre İhrakiye Teslim 
Beyanı” “İthalat Beyanı”, “İhracat Beyanı”, “Biodizel/Etanol Beyanı”, “Dağıtıcılar Arası 
Akaryakıt Teslim Beyanı”, “Dağıtıcılar Arası Akaryakıt Temini Beyanı”, “Stok Beyanı”, “Ürün 
Hareketleri Beyanı”, “Serbest Kullanıcıya Satış Beyanı”; Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin 
“İllere Göre Akaryakıt Teslim Beyanı”; 2012 yılı 1 Temmuz-30 Eylül ve 1 Ekim-31 Aralık 
dönemine ilişkin “Sapma Açıklamaları Beyanı (Akaryakıt)” sunma yükümlülüğünü yerine 
getirmediğinin tespit edilmiş olması karşısında, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 4 üncü 
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 
9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği'nin 7 nci maddesi ile 
Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı'nın 5 nci maddesine aykırı hareket ettiği 
anlaşıldığından, Cen Petrol Ürünleri Madeni Yağlar Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 
hakkında 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında 
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 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. 7599/4/1-1 

————— 
Kurul 16/05/2016 tarih ve 6291/10 sayılı Kararı ile; İŞL/1600-3/24346 sayılı işleme 

lisansı sahibi Sandıklı Alternatif Enerji Sistemleri Petrol Zirai İlaç Tarım Gıda Hayvancılık 
Temizlik Maddeleri İnşaat Taahhüt Otomotiv İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 
Kuruma 2012 yılında ek’li tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine 
getirmemesi ile ilgili olarak 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 Sandıklı Alternatif 
Enerji Sistemleri Petrol Zirai İlaç Tarım Gıda Hayvancılık Temizlik Maddeleri İnşaat Taahhüt 
Otomotiv İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi nezdinde 28/01/2016 tarih ve 6093-21 
sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 23/02/2016 tarih ve 
271 sayılı Soruşturma Raporu ve lisans sahibinden yazılı savunma istenmiş olması Kurulca 
değerlendirilmiş olup Sandıklı Alternatif Enerji Sistemleri Petrol Zirai İlaç Tarım Gıda 
Hayvancılık Temizlik Maddeleri İnşaat Taahhüt Otomotiv İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited 
Şirketi’nin; 
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a) 2012 yılında ek’li tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine 
getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve 
yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası 
Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim 
Yönetmeliğinin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının 5 nci 
maddesine aykırı hareket ettiği, 

b) Kuruma savunma sunmadığı, 
anlaşıldığından Sandıklı Alternatif Enerji Sistemleri Petrol Zirai İlaç Tarım Gıda 

Hayvancılık Temizlik Maddeleri İnşaat Taahhüt Otomotiv İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited 
Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) 
bendinin 3 numaralı alt bendi ile 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi 
Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 
339.814,-TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 339.814. -TL tutarındaki idari para cezasının 5326 
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 
(Vakıf Bank), Bahçelievler / Ankara 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 İdari Mahkeme'de dava açma 
hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 
30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25'lik indirimden 
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 
günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 
tahsil edileceğinin bilinmesi hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine 
gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 
edilir. 7599/5/1-1 

————— 
Kurul’un 16/06/2016 tarihli ve 6345-5 sayılı Kararı ile; MYĞ/2671-1/28058 sayılı madeni 

yağ lisansı sahibi Efa Otomotiv-Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 2012 
yılında bildirim yapma yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi 
Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği’nin 
7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı’nın 5 inci maddesine aykırı 
etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) 
bendinin 3 numaralı alt bendi ve 5015 Sayılı Kanunun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında 
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 339.814,-TL 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. 7599/6/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurul’un 16/06/2016 tarihli ve 6345-6 sayılı Kararı ile; MYG/2901-2/28662 sayılı madeni 

yağ lisansı sahibi Ekin Madeni Yağ Sanayi Petrol Ticaret Limited Şirketi hakkında 2012 yılında 
bildirim yapma yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi 
Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği’nin 
7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı’nın 5 inci maddesine aykırı 
etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) 
bendinin 3 numaralı alt bendi ve 5015 Sayılı Kanunun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında 
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 339.814,-TL 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. 7599/7/1-1 

————— 
Kurul’un 16/06/2016 tarihli ve 6345-7 sayılı Kararı ile; MYĞ/3304-3/29697 sayılı madeni 

yağ lisansı sahibi Ekspo Petrol Petrol Ürünleri ve Makina İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi hakkında 2012 yılında bildirim yapma yükümlülüğünü yerine getirmemesi 
nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi 
ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan 
Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği’nin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi 
Kullanım Talimatı’nın 5 inci maddesine aykırı etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanunu’nun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 3 numaralı alt bendi ve 5015 
Sayılı Kanunun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında 
Tebliğ gereğince belirlenen 339.814,-TL 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. 7599/8/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurul’un 30/06/2016 tarihli ve 6377-4 sayılı Kararı ile; MYĞ/1642-2/24582 sayılı 

(09/05/2013 tarihinde iptal edilen) madeni yağ lisansı sahibi Emayağ Madeni Yağ Petrol Ürünleri 
Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 2012 yılında bildirim yapma yükümlülüğünü 
yerine getirmemesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 4 üncü 
fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile 
yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği’nin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası 
Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı’nın 5 inci maddesine aykırı etmesi nedeniyle 5015 sayılı 
Petrol Piyasası Kanunu’nun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 3 numaralı alt 
bendi ve 5015 Sayılı Kanunun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para 
Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 339.814,-TL 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. 7599/9/1-1 

————— 
Kurul’un 16/06/2016 tarihli ve 6345-8 sayılı Kararı ile; MYĞ/2641-4/27990 sayılı madeni 

yağ lisansı sahibi Er-Endüstri Petrol Kimya Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 
hakkında 2012 yılında bildirim yapma yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle 5015 sayılı 
Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası 
Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim 
Yönetmeliği’nin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı’nın 5 inci 
maddesine aykırı etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 19 uncu maddesinin 
ikinci fıkrasının (b) bendinin 3 numaralı alt bendi ve 5015 Sayılı Kanunun 19 uncu Maddesi 
Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 339.814,-
TL 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. 7599/10/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurul’un 13.05.2016 tarihli ve 6279-39 sayılı kararı ile DAĞ/859-2/19123 sayılı dağıtıcı 

lisansı sahibi Eropet Akaryakıt Dağıtım Taşımacılık İnşaat Pazarlama Petrol Ürünleri İthalat 
İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, Kuruma 2012 yılı Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, 
Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin “Stok Beyanı”, “Ürün Hareketleri 
Beyanı”, “İhracat Beyanı”, “Biodizel/Etanol Beyanı”, “Dağıtıcılar Arası Akaryakıt Teslim 
Beyanı”, “İthalat Beyanı”, “Serbest Kullanıcıya Satış Beyanı”, “İllere Göre İhrakiye Teslim 
Beyanı”, “Dağıtıcılar Arası Akaryakıt Temini Beyanı”; 2012 yılı 1 Ocak-31 Mart, 1 Nisan-30 
Haziran, 1 Temmuz-30 Eylül ve 1 Ekim-31Aralık dönemine ilişkin “Sapma Açıklamaları Beyanı 
(Akaryakıt)” sunma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmiş olması karşısında, 5015 
sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile mülga 
Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji 
Piyasası Bildirim Yönetmeliği'nin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım 
Talimatı'nın 5 nci maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Eropet Akaryakıt Dağıtım 
Taşımacılık İnşaat Pazarlama Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 
hakkında 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında 
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 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. 7599/11/1-1 

————— 
Kurul’un 09/06/2016 tarihli ve 6330-7 sayılı kararı ile; 28.04.2011 tarih ve İHR/3195-

3/29382 sayılı ihrakiye teslimi lisansı sahibi F.S.D. Enerji Taşımacılık Petrolcülük Sanayi Ticaret 
A.Ş’ 'nin Aliağa Tüpraş A.Ş.’ den 17.12 2012 tarihli, 06 BR 0038 – 54 DV 111 – 54 SH 225 
plakalı araçlarla sevk edilmek üzere temin etmiş olduğu akaryakıtı ihrakiye teslimi lisansı 
kapsamında Sevk İrsaliyesinde yer alan şirketlere götürülüyormuş gibi gösterilse de bu ikmalin 
gerçek dışı beyan olduğu anlaşılmış olup; bu suretle mezkur lisans sahibinin sahibi olduğu lisans 
ile kendisine tanınan hakların dışında faaliyette bulunmasının ve petrolün amaç dışı kullanması ile 
ilgili olarak 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 F.S.D. Enerji Taşımacılık 
Petrolcülük Sanayi Ticaret A.Ş hakkındaki 11.02.2016 tarihli ve 6110/43 sayılı Kurul Kararı 
kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 08/03/2016 tarihli ve 353 sayılı 
Soruşturma Raporu ve istenen yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ve 
yazılı savunmaya ilişkin görüşü Kurul’ca değerlendirilmiş olup; F.S.D. Enerji Taşımacılık 
Petrolcülük Sanayi Ticaret A.Ş hakkında; 
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i) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun fiil tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 19 uncu 
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 
Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 
339.814,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,  

ii) Kanunun 20 nci maddesinin beşinci fıkrası hükümleri uyarınca İHR/3195-3/29382 
numaralı ihrakiye teslim lisansının iptal edilmesine, 

karar verilmiştir. Söz konusu karar Şirketin Kurum kayıtlarındaki adreslerine tebliğ 
edilememiştir. Yeni adresi için araştırma yapılmış ve Ticaret Sicil Gazetesi ile Gelir İdaresi Sicil 
Sorgulamasında yeni adresi tespit edilememiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, belirlenen 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının 
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 
(VakıfBank), Bahçelievler / Ankara 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 İdare Mahkemesinde dava açma 
hakkınızın saklı olduğu ve geçici durdurma süresince piyasa faaliyeti yapmamanız gerektiği 
hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 7599/12/1-1 

————— 
Kurul’un 16/06/2016 tarihli ve 6345-9 sayılı Kararı ile; MYĞ/1635-3/24567 sayılı madeni 

yağ lisansı sahibi G.D.S. Geri Dönüşebilir Atık Maddeler İnşaat Petrol Ürünleri Turizm Temizlik 
Nakliyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 2012 yılında bildirim yapma 
yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü 
maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu 
maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği’nin 7 nci maddesi ile Enerji 
Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı’nın 5 inci maddesine aykırı etmesi nedeniyle 5015 
sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 3 numaralı 
alt bendi ve 5015 Sayılı Kanunun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para 
Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 339.814,-TL 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. 7599/13/1-1 



21 Ağustos 2016 – Sayı : 29808 RESMÎ GAZETE Sayfa : 35 

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurul’un 16/06/2016 tarihli ve 6345-10 sayılı Kararı ile; MYĞ/3074-1/28996 sayılı 

madeni yağ lisansı sahibi General Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 2012 
yılında bildirim yapma yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi 
Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği’nin 
7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı’nın 5 inci maddesine aykırı 
etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) 
bendinin 3 numaralı alt bendi ve 5015 Sayılı Kanunun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında 
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 339.814,-TL 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. 7599/14/1-1 

————— 
Kurul’un 13.05.2016 tarihli ve 6279-36 sayılı kararı ile DAĞ/818-3/17730 sayılı dağıtıcı 

lisansı sahibi Marpet Otomotiv Akaryakıt Madeni Yağ İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi’nin, Kuruma 2012 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin “İllere 
Göre Akaryakıt Teslim Beyanı”, “İllere Göre İhrakiye Teslim Beyanı”, “İthalat Beyanı”, “İhracat 
Beyanı”, “Biodizel/Etanol Beyanı”, “Dağıtıcılar Arası Akaryakıt Teslim Beyanı”, “Dağıtıcılar 
Arası Akaryakıt Temini Beyanı”, “Stok Beyanı”, “Ürün Hareketleri Beyanı”, “Serbest 
Kullanıcıya Satış Beyanı”, 2012 yılı Pazarlama Projeksiyonu Beyanı”, 2012 yılı 1 Ocak-31 Mart 
ve 1 Nisan-30 Haziran dönemine ilişkin “Sapma Açıklamaları Beyanı (Akaryakıt)” sunma 
yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmiş olması karşısında, 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanunu’nun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile mülga Petrol Piyasası Bilgi 
Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim 
Yönetmeliği'nin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı'nın 5 nci 
maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Marpet Otomotiv Akaryakıt Madeni Yağ İnşaat 
Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 
Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 
339.814,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 
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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. 7599/15/1-1 

————— 
Kurul’un 25.05.2016 tarihli ve 6299-45 sayılı kararı ile MYG/2711-5/28168 sayılı madeni 

yağ lisansı sahibi Sertkaya Madeni Yağ Petrol Ürünleri Kimyevi Maddeler Nakliyat Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi’nin, Kuruma 2012 yılına ilişkin “Madeni Yağ Ürün Hareketleri” 
bildirimlerini yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmiş olması karşısında, 5015 
sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile mülga 
Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji 
Piyasası Bildirim Yönetmeliği'nin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım 
Talimatı'nın 5 nci maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Sertkaya Madeni Yağ Petrol 
Ürünleri Kimyevi Maddeler Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 Sayılı 
Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 
Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 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. 7599/16/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurul’un 25.05.2016 tarihli ve 6299-43 sayılı kararı ile MYĞ/1181-8/21994 sayılı madeni 

yağ lisansı sahibi Sistem Grup Otomotiv Prodüksiyon Reklam Ve Pazarlama Sanayi Ticaret 
Limited Şirketi’nin, Kuruma 2012 yılına ilişkin “Madeni Yağ Ürün Hareketleri” bildirimlerini 
yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmiş olması karşısında, 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanunu’nun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile mülga Petrol Piyasası 
Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim 
Yönetmeliği'nin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı'nın 5 nci 
maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Sistem Grup Otomotiv Prodüksiyon Reklam ve 
Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 
Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 
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. 7599/17/1-1 

————— 
Kurul’un 13.05.2016 tarihli ve 6279-35 sayılı kararı ile DAĞ/1226-7/22380 sayılı dağıtıcı 

lisansı sahibi Standart Yağ Gaz Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketi’nin, Kuruma 2012 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin “İllere 
Göre Akaryakıt Teslim Beyanı”, “İthalat Beyanı”, “İhracat Beyanı”, “Biodizel/Etanol Beyanı”, 
“Dağıtıcılar Arası Akaryakıt Teslim Beyanı”, “Dağıtıcılar Arası Akaryakıt Temini Beyanı”, “Stok 
Beyanı”, “Ürün Hareketleri Beyanı”, “Serbest Kullanıcıya Satış Beyanı”, 2012 yılı Pazarlama 
Projeksiyonu Beyanı”, 2012 yılı 1 Ocak-31 Mart ve 1 Nisan-30 Haziran dönemine ilişkin “Sapma 
Açıklamaları Beyanı (Akaryakıt)” sunma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmiş 
olması karşısında, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının 
(f) bendi ile mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte 
bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği'nin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim 
Sistemi Kullanım Talimatı'nın 5 nci maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Standart Yağ 
Gaz Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında 5015 Sayılı 
Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 
Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 339.814,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına 
karar verilmiştir. 
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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. 7599/18/1-1 

————— 
Kurul’un 09.06.2016 tarihli ve 6328-23 sayılı kararı ile, 15/05/2012 tarihli tespite göre, 

12/04/2011 tarihli ve DAĞ/3162-1/29279 numaralı (05/12/2013 tarihli ve 4750 sayılı Kurul 
Kararı ile iptal edilen) dağıtıcı lisansı sahibi Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Ltd. Şti.’nin, bayisi 
olan Beşminare Turizm Taşımacılık Petrol Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait Kayseri-Ankara 
Yolu, 52. Km. Kum Kılıçlı Mevkii, No: 12, Himmetdede Kasabası Kocasinan/ KAYSERİ 
adresinde kurulu akaryakıt istasyonundaki kurumsal kimlik çalışmalarını süresi içinde 
tamamlamayarak 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 1240 sayılı 
Kurul Kararının mülga 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine, yürürlükteki 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Uluslararası 
Akaryakıt Dağıtım Ltd. Şti. hakkında 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu 
maddesinin yedinci fıkrası hükmü gereğince belirlenen 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 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. 7599/19/1-1 

————— 
Kurul’un 09.06.2016 tarihli ve 6328-61 sayılı kararı ile, 12/04/2011 tarihli ve DAĞ/3162-

1/29279 numaralı (05/12/2013 tarihli ve 4750 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilen) dağıtıcı lisansı 
sahibi Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Ltd. Şti.’nin, 04/10/2012 tarihli tespite göre, bayisi olan 
Bülent ERKAR’a ait Kayseri Boğazlıyan Karayolu 55 Km. Elmalı Köyü Kocasinan/ KAYSERİ 
adresinde kurulu akaryakıt istasyonundaki kurumsal kimlik çalışmalarını süresi içinde 
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tamamlamayarak 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 1240 sayılı 
Kurul Kararının mülga 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine, yürürlükteki 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından 5015 sayılı Kanunun 
6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası hükmü gereğince belirlenen 
70.000.-TL tutarında; 30/04/2013 tarihli tespite göre söz konusu istasyonda otomasyon sisteminin 
doğru ve sağlıklı çalışmasına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmeyerek 5015 sayılı Kanunun 
7 nci maddesinin altıncı fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 4 üncü ve 5 inci 
maddelerine, yürürlükteki 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına ve 5 inci maddesinin birinci 
fıkrasının (a) ve (c) bentlerine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından 5015 sayılı Kanunun 6455 
sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi 
hükmü gereğince belirlenen 850.000.-TL tutarında; 01/05/2013 tarihli tespite göre mezkûr 
akaryakıt istasyonunda kaçak akaryakıt satmaya ya da herhangi bir piyasa faaliyetine konu 
etmeye yarayacak şekilde gizli tank, gizli düzenek ve vaziyet planında yer almayan akaryakıt 
pompası bulunması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) 
bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanun ile değişik 
19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (b) 
hükmü gereğince belirlenen 250.000.-TL tutarında olmak üzere, Uluslararası Akaryakıt Dağıtım 
Ltd. Şti. hakkında toplamda 1.170.000.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 
verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 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 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. 7599/20/1-1 

————— 
Kurul’un 09.06.2016 tarihli ve 6328-60 sayılı kararı ile, 12/04/2011 tarihli ve DAĞ/3162-

1/29279 numaralı (05/12/2013 tarihli ve 4750 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilen) dağıtıcı lisansı 
sahibi Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Ltd. Şti.’nin, 20/09/2012 ve 01/03/2013 tarihli tespitlere 
göre, bayisi olan Yeni Turnagöl Petrol Nakliyat İnşaat Tarım Gıda İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.’ne 
ait Elbaşı Kasabası Kayseri Burhan Mevkii Malatya Yolu Üzeri 50.km Bünyan/ KAYSERİ 
adresinde kurulu akaryakıt istasyonundaki kurumsal kimlik çalışmalarını süresi içinde 
tamamlamayarak 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 1240 sayılı 
Kurul Kararının mülga 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine, yürürlükteki 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Uluslararası 
Akaryakıt Dağıtım Ltd. Şti. hakkında her bir tespit için, 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanun 
ile değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası hükmü gereğince belirlenen 70.000.-TL tutarında, 
toplam 140.000.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 



Sayfa : 40 RESMÎ GAZETE 21 Ağustos 2016 – Sayı : 29808 

 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 140.000.-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 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. 7599/21/1-1 

————— 
Kurul’un 13.05.2016 tarihli ve 6279-41 sayılı kararı ile DAĞ/3715-1/30655 sayılı dağıtıcı 

lisansı sahibi Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, Kuruma 2012 yılı 
Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarına ilişkin “Stok Beyanı”, “Ürün Hareketleri Beyanı”, 
“Dağıtıcılar Arası Akaryakıt Teslim Beyanı”, “İhracat Beyanı”, “Biodizel/Etanol Beyanı”, 
“İthalat Beyanı”; 2012 yılı Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim aylarına 
ilişkin “İllere Göre İhrakiye Teslim Beyanı” sunma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit 
edilmiş olması karşısında, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 4 üncü maddesinin dördüncü 
fıkrasının (f) bendi ile mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile 
yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği'nin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası 
Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı'nın 5 nci maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Z 
Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 Sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında 
Tebliğ gereğince belirlenen 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. 7599/22/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 
MÜNHAL NOTERLİKLER 

Aşağıda 2015 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf 
Ankara Ellisekizinci Noterliği 16.10.2016 tarihinde, Üsküdar Onüçüncü Noterliği 28.10.2016 
tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 
NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 
Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli 
elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22’nci maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca ilan olunur. 
 

SIRA NO NOTERLİK ADI 2015 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ 

1 ANKARA ELLİSEKİZİNCİ NOTERLİĞİ 1.290.439,03 TL 

2 ÜSKÜDAR ONÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.685.079,32 TL 

 7639/1-1 
—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 45.07/394 
Toplantı Tarihi ve No : 25.03.2016-269 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 25.03.2016-6450 İZMİR 
Manisa ili, Salihli İlçesi, Kemerdamları Mahallesinde bulunan alanın tespit ve tescil 

çalışmalarına başlanılması istemini konu alan Marmara Gölü ve Çevresi Arkeolojik Yüzey 
Araştırması Bakanlık Temsilcisinin 23.07.2012 tarihli sonuç raporu ve eki, İzmir 2 Numaralı 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 27.02.2015 tarihli ve 621 sayılı yazısı 
ve eki kurum görüşü haritası, konuya ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 
24.03.2016 tarihli ve 359 sayılı rapor okundu, yazı ekleri ve işlem dosyası incelendi. Yapılan 
görüşmeler sonunda;  

Manisa İli, Salihli İlçesi, Kemerdamları Mahallesi sınırlarında kalan, tapunun 625 
parselinde kayıtlı taşınmazda bulunan mezarlığının Kültür Varlığı olarak tescil edilmesine, 
kararımız eki 1/2000 ölçekli paftada gösterildiği şekli ile korunma alanının belirlenmesine, anılan 
taşınmazda bulunan mezar stelinin Müzesine taşınmasına, karar verildi 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 52.10/300 
Toplantı Tarihi ve No : 09.06.2016-154 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 09.06.2016-3574 SAMSUN 
Ordu İli, Ünye İlçesi, Dizdar Mahallesi, mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait, 180 

ada, 7 parselde bulunan çeşmenin tesciline ilişkin bilgi ve belgelerin gönderildiği Ordu Valiliği İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müze Müdürlüğünün 17.02.2016 gün ve 103 sayılı yazısı, tescile 
ilişkin kurum görüşünü bildiren Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 11.05.2016 gün ve 1139 
sayılı yazısı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 
18.05.2016 gün ve 223 sayılı dosya inceleme raporu okundu. Ekleri ve ilgili dosyası incelendi. 
Yapılan görüşmeler sonucunda ; 

Ordu İli, Ünye İlçesi, Dizdar Mahallesi, mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait, 180 
ada, 7 parselde bulunan çeşmenin korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil 
edilmesine, yapı grubunun I olarak belirlenmesine, korunma alanının kararımız eki 1/1000 ölçekli 
haritada çizildiği şekli ile uygun olduğuna, korunma alanı içerisinde yapılacak her türlü uygulama 
öncesi Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine, çeşmenin yüzeyinde bulunan yosun izlerinin 
çeşmeye zarar vermeden müze denetiminde temizlenebileceğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Dosya No : 51.00.345  
Toplantı Tarihi ve No : 15-16/06/2016-154 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 16/06/2016-2212 NEVŞEHİR 
Niğde İli, Merkez İlçesi, Yeşilgölcük Kasabası, tapunun 18 pafta, 2209-2210 ve 2211 

parsellerinde bulunan özel mülkiyete ait Kalıntırman Höyüğünün I.Derece Arkeolojik Sit olarak 
tescil talebine ilişkin; Niğde Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 12.01.2015 gün ve 82 
sayılı yazısı ve ekleri, Niğde Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 13.03.2015 gün ve 
839 sayılı yazısı, Niğde İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 22.12.2015 tarih ve 
12120 sayılı yazısı, Niğde Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 28.05.2015 gün 
ve 4341 sayılı yazısı, Niğde Valiliği Tapu Müdürlüğü’nün 04.11.2015 gün ve 1472076 sayılı 
yazısı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 18.03.2015 gün ve 251798 sayılı yazısı ve eki, Niğde 
Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 11.12.2015 gün ve 1786426 sayılı yazısı ve eki, Nevşehir 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 20.01.2016 tarih ve 210 sayılı uzman 
raporu, Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.01.2016 gün ve 1962 sayılı 
kararı, Niğde Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 24.02.2016 gün ve 552 sayılı yazısı ve 
ekleri, Niğde Valiiği Tapu Müdürlüğü’nün 29.04.2016 gün ve E.1014849 sayılı yazısı, Nevşehir 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 14.06.2016 gün ve 3025 sayılı uzman 
raporu okundu. Ekleri(Tescil Fişi, Koordinatlı Kadastral Kroki),  konu ile ilgili bilgi ve belgeler 
incelendi. 

Niğde İli, Merkez İlçesi, Yeşilgölcük Kasabası, 18 pafta, 2209-2210 ve 2211 parsellerde 
bulunan, ekli kadastral kroki üzerinde koordinatları ile gösterilen Kalıntırman Höyüğünün 
“Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği göstermesi nedeniyle; 2863 sayılı Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. ve 7. maddesi uyarınca I. Derece Arkeolojik Sit 
Alanı olarak tescil edilmesine ve hazırlanan sit fişinin uygun olduğuna, gerekli güvenlik 
önlemlerinin ilgili birimlerince alınmasına ve her türlü uygulama (fiziki, inşai, ifraz, tevhid, plan 
tadilatı vb.) öncesi kurulumuzdan görüş alınmasına, 658 nolu Arkeolojik Sitler, Koruma ve 
Kullanma Koşulları ilke kararının geçerli olduğuna, karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Başkent Üniversitesi Türkçe Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Fırat Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Yönetmeliği
— Gedik Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— Gedik Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Kafkas Üniversitesi Geleneksel Aşık Sanatı ve Edebiyatı Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Selçuk Üniversitesi Barış Çalışmaları ve Uyuşmazlık Yönetimi Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— Selçuk Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— Türk-Alman Üniversitesi Rekabet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


