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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI

GİRİŞ VE UZMANLIK YETERLİK SINAVLARI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/12/2010 tarihli ve 27776 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışma

ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman

Yardımcılığı Giriş ve Uzmanlık Yeterlik Sınavları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin

birinci fıkrasının (d) bendi ile 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

5/12/2010 27776



Adnan Menderes Üniversitesinden:
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SİYASAL, EKONOMİK VE

SOSYAL ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adnan Menderes Üniversitesi Siyasal, Eko-

nomik ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alan-
larına, yönetimine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Adnan Menderes Üniversitesi Siyasal, Ekonomik ve

Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yö-
netim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kap-
sar.

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) Akademik birim: Üniversite bünyesinde yer alan fakülte, yüksekokul, meslek yük-

sekokulu, enstitü, uygulama ve araştırma merkezini, 
b) Araştırma grupları: Merkezin amaçları doğrultusunda faaliyetlerini yürütmekle gö-

revli çalışma gruplarını,
c) Merkez (SESMER): Adnan Menderes Üniversitesi Siyasal, Ekonomik ve Sosyal

Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Merkez Danışma Kurulu: Adnan Menderes Üniversitesi Siyasal, Ekonomik ve Sosyal

Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,
d) Merkez Müdürü: Adnan Menderes Üniversitesi Siyasal, Ekonomik ve Sosyal Araş-

tırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,
e) Merkez Yönetim Kurulu: Adnan Menderes Üniversitesi Siyasal, Ekonomik ve Sosyal

Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,
f) Rektör: Adnan Menderes Üniversitesi Rektörünü,
g) Üniversite: Adnan Menderes Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Siyasi, ekonomik ve sosyal konularda araştırmalar yapmak ve sonuçlarını paylaş-

mak.
b) Merkezin çalışma alanına giren konularda süreli yayın, kitap, rapor ve benzeri yayın

faaliyetleri yapmak.
c) Merkezin çalışma alanına giren konularda konferans, kurs, seminer, sempozyum,

kongre gibi ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek.
ç) Yurt içindeki ve dışındaki ilgili kamu ve özel kuruluşlar ve merkezler ile işbirliği

yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak.
d) Türkiye’nin ve Ege Bölgesinin ihtiyaçlarına öncelik vermek üzere etik kurallar içe-

risinde, Merkezin amacı doğrultusundaki araştırma projelerini desteklemek ve uygulamak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Araştırma Grupları

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır;
a) Merkez Müdürü,
b) Merkez Yönetim Kurulu,
c) Merkez Danışma Kurulu.
Merkez Müdürü
MADDE 7 – (1) Merkez Müdürü, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tara-

fından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Müdür,
Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Altı aydan uzun sü-
reli Üniversite dışı görevlendirmelerde Merkez Müdürünün yerine kalan süre için yeni Merkez
Müdürü görevlendirilir.

Merkez Müdürünün görevleri
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.
c) Merkezce desteklenen araştırma projelerinin işleyişini izlemek ve denetlemek.
ç) Merkeze bağlı araştırma gruplarının sağlıklı olarak çalışması yönünde her türlü ted-

biri almak ve uygulamak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, önceki yıllarla kıyaslamalı olarak hazırlamak ve

Merkez Yönetim Kurulunun ortak kararıyla Rektöre sunmak.
e) Merkez kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı amacıyla

girişimlerde bulunmak.
f) Merkez Danışma Kurulunda tespit edilen görüş ve önerilerden hangilerinin uygula-

maya konulduğu ve bunlardan ne gibi yararlar sağlandığı konusunda Merkez Danışma Kuru-
luna rapor sunmak.

g) Merkezde görev alacak akademik ve idari personel ihtiyaçlarını gerekçeleriyle bir-
likte hazırlayarak ve Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörün onayına sunmak.             

(2) Merkez Müdürünün önerisiyle Rektör tarafından iki Merkez Müdür yardımcısı gö-
revlendirilir. Merkez Müdür yardımcıları, Merkez faaliyetlerinin işleyişinde Merkez Müdürüne
yardımcı olmakla görevlidir. Merkez Müdürünün görev süresinin dolması veya herhangi bir
sebeple görevinden ayrılması halinde Merkez Müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Merkez Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve Merkez Müdür yardım-

cılarıyla birlikte yedi kişiden oluşur. Merkez Yönetim Kurulunun Merkez Müdürü ve Müdür
yardımcıları dışındaki dört üyesi, Üniversite öğretim üyeleri veya elemanları arasından Rektör
tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilirler. Süresi
dolmadan boşalan üyelik için veya Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilenlerin
yerine kalan süre için yeni görevlendirme yapılır. Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün
daveti üzerine en az iki ayda bir kez toplanır.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini planlamak.
b) Merkezin yönetimi ve çalışması ile ilgili kararlar almak.
c) Merkeze bağlı olarak çalışacak araştırma gruplarında görev alacak kişileri belirlemek.
ç) Merkez Müdürlüğünce hazırlanacak program ve önerileri inceleyerek karara bağlamak.
d) Merkez Müdürünün getireceği her türlü konuyu karara bağlamak.
e) Merkez Danışma Kurulunda oluşan görüş ve öneriler doğrultusunda kararlar almak.
Merkez Danışma Kurulu
MADDE 11 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Merkez Müdürü, Merkez Müdür yardım-

cıları ile Üniversite öğretim elemanları arasından ve/veya istekleri halinde Üniversite dışından
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üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.
Merkez Danışma Kurulu, Rektör ya da görevlendireceği bir Rektör yardımcısının başkanlığında
yılda en az bir kez toplanır.

Merkez Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili önerilerde bulunmak ve alınacak tedbirler ve yapılacak

uygulamalar hakkında görüş bildirmek.
b) Ege Bölgesindeki kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği ortamının oluşturulup

geliştirilmesine alacağı kararlarla katkıda bulunmak.
c) Üniversite dışı kaynakların değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek ve bu yönde

girişimlerde bulunulması için öneriler geliştirmek.
ç) Merkezin amaç ve çalışma konularıyla ilgili çalışmaları olan kişilerin görüş ve dü-

şüncelerinin alınmasına imkân sağlamak.
Araştırma grupları
MADDE 13 – (1) Merkez Müdürünce siyasi, ekonomik ve sosyal olmak üzere üç araş-

tırma grubu oluşturulur. Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından yeni araştırma
grupları oluşturulabilir. Araştırma gruplarına iş akışını düzenlemek, uygulamak ve Merkez Mü-
dürü ile ilişkileri sağlamak üzere Merkez Müdürü tarafından birer başkan görevlendirilir. Mer-
kez Müdürü gerekli gördüğünde araştırma grubu başkanlarını değiştirebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü

yürütür.
—— • ——

Afyon Kocatepe Üniversitesinden:
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ YAPI MALZEMELERİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afyon Kocatepe Üniversitesi Yapı Malze-

meleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organ-
larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yapı Malzemeleri Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organların gö-
revlerine 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 (YUAM): Afyon Kocatepe Üniversitesi Yapı Malzemeleri Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
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b) Çalışma ve proje grupları: Merkezde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yürütül-
mesini kolaylaştırmak üzere düzenlenmiş çalışma ve proje gruplarını,

c) Müdür: Merkezi yönetmek üzere Rektör tarafından görevlendirilmiş öğretim üyesini,
ç) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları, Afyonkarahisar ili başta olmak üzere tüm Ege

Bölgesi ve Türkiye’de tuğla, kireç, gazbeton, bims blok, ısı-ses-su gibi yalıtım malzemeleri
ile çimento ve beton başta olmak üzere yapı malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren kişi, ku-
ruluş, dernek veya birliklerle hammadde, üretim ve ürün kalitelerini iyileştirmek amacıyla ulu-
sal veya uluslararası alanda araştırma ve geliştirme faaliyetleri ve projeler yürütmek, ulusal ve
uluslararası standartlara uygun analizler ve testler yapmak, şahıs veya tüzel kuruluşları ile ayrı
ayrı veya birlikte araştırma desteği sağlayan ulusal ve uluslararası kuruluşlara sunulmak üzere
projeler hazırlamak ve/veya birlikte yürütmek, sektörün ihtiyacı olan konularda bilgilendirme
toplantıları, kurslar, seminerler, bilimsel toplantılar ile bunlara benzer faaliyetleri düzenlemek,
ilgili alanda çalışan her düzeydeki öğrenciler ile öğretim elemanlarına araştırma ve uygulama
imkânı sunmak, üniversite-sanayi ilişkilerini geliştirmek, ilgili paydaşlar ile işbirliği imkânlarını
iyileştirmek için çalışmaları organize etmek ve yapmaktır.

(2) Merkez, birinci fıkrada belirtilen amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki faaliyetleri ger-
çekleştirir:

a) Merkeze üye olan veya olmayan tüm özel ve tüzel kişilerle ayrı ayrı veya birlikte
yapı malzemeleri ve benzeri ürünleri kapsayan her alanlarında ortak araştırma ve geliştirme
faaliyetleri yürütmek,

b) Kişi veya kuruluşlar ile ortak projeler hazırlamak, yürütmek veya bu konularda da-
nışmanlık hizmetleri sunmak,

c) Ulusal ve uluslararası standartlara uygun analiz ve testler gerçekleştirmek, sonuçlarını
raporlamak,

ç) İlgili sektörde çalışan her kademedeki personeli eğitici kurslar ve seminerler vermek
ve/veya bu organizasyonları düzenlemek,

d) Merkezin amaçlarına yönelik her türlü sektörel, bilimsel araştırmaları ulusal ve/veya
uluslararası zeminde ve akademik düzeyde gerçekleştirmek, literatür araştırmalarını yapmak,
yapılan çalışmaları ilgili toplantılarda sunmak, yayınlamak veya duyurmak,

e) Ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarında öngörülen uygulama, pratik çalışma
ve staj imkanlarını sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitede görev yapan öğretim üyeleri arasından üç yıllık

süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Süresi
dolmadan ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından aynı yöntemle görevlendirme yapılır.

(2) Rektör, Müdürün önerdiği Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıllık süre için
iki müdür yardımcısı görevlendirir. Süresi dolmadan görevinden ayrılan müdür yardımcısının
yerine aynı yöntemle görevlendirme yapılır. Müdür yardımcılarının görevi, Müdürün görevinin
sona ermesi ile birlikte sona erer.
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(3) Müdür yardımcıları, Müdüre bağlı olarak çalışır ve gerekli durumda Müdüre vekâlet
eder.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Merkezde yürütülen her türlü bilimsel ve teknik araştırma geliştirme çalışmalarını

planlamak ve yürütmek, ayrıca, bu çalışmalara katılacak teknik personelin belirlenmesini ve
kişiler arasındaki koordinasyonunu sağlamak,

c) Gerekli olması durumunda Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazır-
lamak, teknik çalışmaların raporlarını onaylamak, yayınlamak veya duyurmak,

ç) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
d) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,
e) Merkezin ve bağlı birimlerinin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak,
f) Merkez birimleri ile Merkeze bağlı olarak çalışan proje gruplarının da görüşünü ala-

rak, gerekli fiziksel olanaklar ile personel ihtiyaçlarını Yönetim Kuruluna bildirmek,
g) Yıl sonu çalışma raporlarını, yeni çalışma programını hazırlamak ve bunları Yönetim

Kuruluna sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Mühendislik Fakültesini temsilen Rektör tarafından

görevlendirilen bir öğretim üyesi, Teknoloji Fakültesini temsilen Rektör tarafından görevlen-
dirilen bir öğretim üyesi ve Müdür olmak üzere üç üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyenin
yerine temsil ettiği birimden Rektör tarafından yeniden üye görevlendirilir. Süresi biten üye,
aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu iki ayda en az bir kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda
Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışması ve yönetimi ile ilgili kararları almak,
b) Müdürün önerileri doğrultusunda gereken cihaz ve personeli istihdam etmek,
c) Merkez personelinin çalışma esaslarını belirlemek,
ç) Merkezin yurt içi ve yurt dışındaki diğer kişi veya kuruluşlar ile ilişkilerini düzen-

lemek,
d) Gereken tüm diğer idari, teknik ve mali kararları almak ve uygulanmasını sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 12 – (1) 21/4/2014 tarihli ve 28979 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon

Kocatepe Üniversitesi Tuğla ve Kiremit Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürür-
lükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YAŞAM DESTEĞİ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Hacettepe Üniversitesi Yaşam Desteği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet
alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

Dayanak
MADDE 2 – (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 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Hacettepe Üniversitesi Yaşam Desteği Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 4 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili bölümleri, anabilim dalları ve

ilgili diğer kuruluşları ile işbirliği yaparak yurt içinde ve yurt dışında yaşam desteği ile ilgili
her alanda bilimsel uygulama ve araştırmalar yapmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmak, lisans
ve lisansüstü öğrencilerine uygulama olanakları sağlamak, projeler gerçekleştirmek, faaliyet
alanlarındaki uzmanlar arasında işbirliğini ve dayanışmayı sağlamak, araştırmaları ve araştır-
macıları desteklemek, bilimsel çalışma ve gelişmelerle ilgili olarak konunun uzmanları arasında
iletişimi sağlamak, ulusal ve/veya uluslararası kurum, kuruluş ve platformlar nezdinde işbirliği
ve temsil faaliyetlerinde bulunmak, tedavide kullanılacak son teknolojileri hastalar ve profes-
yoneller için ulaşılabilir hale getirmek, yaşam desteği uygulamalarının kalite standartlarının
belirlenmesi ve akreditasyonu için çalışmak, topluma yönelik olarak temel yaşam desteği eği-
timleri ile farkındalık artırıcı faaliyetlerde bulunmak ve danışmanlık hizmetleri vermektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki alanlarda faali-

yette bulunur:
a) Kardiyopulmoner resüsitasyon konusunda ulusal ve uluslararası uygulama, eğitim,

araştırma, işbirliği ve temsil faaliyetleri gerçekleştirmek,
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b) Temel yaşam desteği uygulayıcılarının toplumda yaygınlaştırılmasına yönelik ve
toplumsal farkındalığı artırıcı eğitim, kurs, seminer ve toplantılar düzenlemek,

c) İleri yaşam desteği uygulamalarının (Defibrilasyon, pacemaker, vazoaktif ajan kul-
lanımı, akılcı ilaç kullanımı, şok yönetimi, terapotik hipotermi ve benzeri yöntemler) her ala-
nında uygulama, eğitim ve araştırmalar yapmak,

ç) Çevresel acil yaralanmalar, travma, klinik toksikoloji, kritik hasta nakli, hiperbarik
oksijen, kök hücre tedavisi, plazma değişimi, aferez yöntemleri kullanılarak yapılan ileri yaşam
desteği uygulama alanlarında ileri düzeyde eğitim, araştırma, uygulama ve işbirliği faaliyetle-
rinde bulunmak,

d) Solunum desteği (Konvansiyonel mekanik ventilasyon, yüksek frekanslı ossilasyon
(HFOV), jet ventilasyon (JV), likid ventilasyon (LV), non-invaziv ventilasyon (NIV), ev tipi
mekanik ventilasyon ve benzeri sistemler) ve diğer organ desteği (karaciğer, beyin, böbrek,
kemik iliği vb.) yöntemleriyle ilgili eğitim, araştırma, uygulama ve işbirliği faaliyetlerinde bu-
lunmak,

e) Ekstrakorporyal yaşam desteği yöntemlerinin (Ekstrakorporeal membran oksijeni-
zasyon (ECMO), ekstrakorporeal akciğer desteği (ECLA), ekstrakorporeal karbondioksit uzak-
laştırılması (ECCOR), ventriküler destek cihazları (RVAD, LVAD, BVAD), yapay kalp (TAH),
intra-aortik balon pompa (IABP), kardiyopulmoner destek (CPS), ekstrakorporeal kardiyopul-
moner resüsitasyon (ECPR), sürekli hemodiyaliz (CVVHD), sürekli hemofiltrasyon (CVVHF),
hemoperfüzyon ve benzeri yöntemler) her türlü modalitesinde eğitim, araştırma, uygulama ve
işbirliği faaliyetlerinde bulunmak,

f) Ulusal ve uluslararası gözlemci, öğrenci değişim programları ve bilimsel işbirliği,
araştırma ve eğitim projelerinin koordinasyonunu yapmak,

g) Nitelikli bilimsel araştırma projeleri geliştirmek, araştırma ve araştırmacıları des-
teklemek,

ğ) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili yüksek lisans, doktora ve araştırma görevlisi eği-
tim programlarını desteklemek, bu alanda nitelikli bilim insanı, araştırmacı ve öğretim elemanı
yetiştirilmesini sağlamak,

h) Ülkemizde yaşam desteği alanında multidisipliner yaklaşım ile öncülük görevi üst-
lenmek, diğer üniversite ve eğitim kurumları ile bilgi alış verişi ve koordinasyonu sağlamak,

ı) Yaşam desteği yöntemleri alanında bilimsel ve maddi kaynak sağlanabilmesi için
özel veya resmî ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma, inceleme, tedavi kurum ve kuruluş-
larıyla ve ilgili derneklerle işbirliği yapmak, bilimsel ve teknik bilgi ve hizmet paylaşımında
bulunmak,

i) Yaşam desteği uygulamalarına yönelik yeni donanım, cihaz, teknik, yöntem, patent
ve teknoloji geliştirerek kullanıma sunmak,

j) İleri düzeyde uzmanlık kursları, çalıştaylar, kongre, konferans, sempozyum, seminer
ve meslek içi eğitim programları düzenlemek,

k) Bilimsel nitelikli kurs ve eğitim dokümanları ve algoritmalar hazırlamak; broşür, video,
rapor, bülten, kitap, dergi ve benzeri görsel ve yazılı basın yayın faaliyetlerinde bulunmak,

l) Merkezce yürütülecek deneysel, klinik ve epidemiyolojik çalışmalar ve bilimsel et-
kinlikler yaparak ulusal ve uluslararası platformlarda Üniversiteyi temsil etmek,

m) İleri yaşam desteği ve ekstrakorporyal yaşam desteği yöntemlerinde eğitim araştırma
ve uygulama faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası düzeyde Türkiye'yi temsil edecek referans
merkezi olmak, veri bankası ve dokümantasyon merkezi oluşturmak,
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n) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarına ve yurt içi veya
yurt dışı diğer kuruluşlara danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti vermek,

o) Yaşam desteğiyle ilgili ulusal sağlık politikalarının ve temel yaşam desteği eğitim-
lerinin toplumda yaygınlaştırılmasına yönelik sosyal politikaların oluşturulmasına katkıda bu-
lunmak,

ö) Yazılı, görsel ve sanal yayın organlarında programlar yaparak bilimsel nitelikteki
bilgilerin kamuoyuna ulaştırılmasını sağlamak,

p) Yaşam desteği uygulamalarının kalite standartlarının belirlenmesini, denetlenmesini
ve akreditasyonunu sağlamak,

r) Yaşam desteği yöntemlerinden faydalanan hasta, hasta yakını, sağlık çalışanlarını ve
toplumun ilgili diğer kesimlerini bir araya getiren sosyal platformlar oluşturarak toplumsal far-
kındalığın artırılmasını sağlamak,

s) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

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, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili Üniversitenin öğretim üye-

leri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görev-
lendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet
alanları ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi üç yıl için Rektör
tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcıları
değiştirilebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak
bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona er-
diğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir

şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konu-
larda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,
c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile

Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda çalışmalar yapan Üniversite öğretim elemanları
arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden
oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan
üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.
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(2) Yönetim Kurulu yılda dört kez olağan ve gerektiğinde Müdürün yazılı çağrısı üze-
rine olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu
ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıda be-

lirtilen görevleri yerine getirir:
a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetlerini ve

bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak,
b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak,
c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,
ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,
d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek,
e) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,
f) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak,
g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili gündeme getireceği konuları değerlendirerek

karara bağlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanla-

rında deneyimli, Üniversitenin veya diğer üniversitelerin ya da ilgili kurum ve kuruluşların uy-
gun gördükleri gönüllü öğretim elemanları ile uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun
önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına davet edilen dört üye olmak üzere toplam beş
üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye
belirlenir. Süresi biten üye yeniden davet edilebilir.

(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda bir kez salt çoğunlukla olağan olarak
toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya
çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-
rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve öne-
rilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

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

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Işık Üniversitesinden:

IŞIK ÜNİVERSİTESİ OPTOMEKATRONİK UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Işık Üniversitesi Optomekatronik Uygulama
ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma prensiplerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Işık Üniversitesi Optomekatronik Uygulama ve Araş-
tırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevle-
rine 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) AOS: Kalkınma Bakanlığı destekli, Atatürk Üniversitesinin 2016K121140 numaralı

DAG-ODA ve AO projesinin "Adaptif Optik Sistem ve Derotator Geliştirme ve Üretim" bö-
lümünü, 

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Kurum: Diğer resmi kurum ve kuruluşları,
ç) Merkez: Işık Üniversitesi Optomekatronik Uygulama ve Araştırma Merkezini,
d) Müdür: Merkezin Müdürünü,
e) Rektör: Işık Üniversitesi Rektörünü,
f) Üniversite: Işık Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a)  Dünyadaki gelişmeleri göz önünde tutarak; evrensel ölçekte optomekatronik, astro-

fizik, tıp, savunma, haberleşme, astronomi ve uzay bilimleri gibi konularda hem kendisi hem
de ulusal ve uluslararası resmi ve özel kuruluşlarla ortak bilimsel araştırmalar, projeler, göz-
lemler, eğitimler ve diğer faaliyetleri yapmak ve yaptırmak, 

b) Alanındaki konulara ve ilgili teknolojik araştırmalara yön vermek, 
c) Temel bilim ve mühendislik alanlarıyla disiplinlerarası işbirlikleri yapmak, ihtiyaç

duyduğu akademik ve teknik ekibin eğitimini sağlayacak tecrübesini arttıracak imkânları ve
ortamları oluşturmak, 
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ç) Gerek Merkez bünyesinde görevli Üniversite elemanlarının gerekse Merkez dışındaki
kurumlardan ihtiyaç duyduğu akademik ve teknik elemanların yetiştirilmesini, çalıştırılmasını,
görevlendirilmesini sağlayacak idari ve maddi destekleri sağlamak,

d) Faaliyet alanları ile ilgili her türlü toplumsal, eğitimsel, akademik ve bilimsel etkin-
likler ve yayınlar; seminer, konferans, kongre, yaz-kış okulu, çalıştay, yayın, bülten, gözlem
şenliği, toplantı düzenlemek ve yapmak.

Merkezin faaliyet alanları 
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Çalışma konusu olan optomekatronik, astrofizik, tıp, savunma, haberleşme, astro-

nomi ve uzay bilimlerinde ulusal ve uluslararası bireysel veya ortak araştırmalar, projeler, göz-
lemler, eğitimler ve faaliyetler yapmak için Üniversite içi veya dışı gerekli ekip ve ekipman
desteğini sağlamak, bünyesinde oluşturmak, çalıştırmak ve görevlendirmek,

b) Bilimsel araştırmaları, projeleri ve gözlemleri yapabilmek için farklı çaplarda teles-
kopları olan ulusal ve uluslararası gözlemevlerine astronomik ekipman geliştirilmesini, kurul-
masını ve sonrasında idaresini sağlayacak idari, bilimsel ve teknik tüm önlemleri almak ve
usulleri belirlemek,

c) AOS projesinin başarıyla yürütülmesi ve tamamlanması için, ilgili proje yürütücü-
sünce önerilen gerekli bütün ekip ve ekipmanın sağlanması, alt çalışma kurullarının oluşturul-
ması gibi öneriler veya istekler için idari, teknik ve akademik girişimlerde bulunmak, bu amaçla
Üniversite içi ve dışı ekip ve ekipman çalıştırılması ve kullanılmasını sağlamak, gerekli işbir-
liklerini oluşturmak, ilgili proje ekibine bu kapsamda gerekli desteği sağlamak,

ç) Araştırma sonuçlarının ve gözlemsel verilerin toplanacağı, analiz edileceği, sakla-
nacağı, paylaşılacağı ve birlikte değerlendirileceği ortamları, teknik ve idari olarak sağlayacağı
bir altyapı oluşturmak,

d) Optomekatronik, astrofizik, tıp, savunma, haberleşme, astronomi ve uzay bilimleri
alanlarında ülkemizde yapılan diğer araştırmalara ve projelere ortak olma fırsatları oluşturmak,
işbirlikleri yaratmak ve ortak projeler yürütülmesini sağlamak,

e) AOS projesi kapsamında Doğu Anadolu Gözlemevi’nde kurulacak olan dört metre
çaplı teleskobun Adaptif Optik (AO) ve Derotator ihtiyaçlarının planlanmasını, fizibilitesini,
geliştirilmesini ve idaresini sağlayacak tedbirleri, yöntemleri bulmak ve gerekli desteği sağla-
mak,

f) Merkezin ortak projelere de hizmet edebilecek düzeyde olmasını ve idaresini sağla-
mak, Merkezle ilgili ileriye dönük plan ve programları, proje ekibinin önerileri doğrultusunda
yapmak ve uygulamak,

g) Alanında hem Üniversitenin hem de destek veren diğer bölge üniversitelerinin ortak
bilimsel araştırmalar yapmasına öncülük etmek, gerekli ortamları hazırlamak ve projeler yü-
rütülmesine destek vermek,

ğ) Alanında yapılan araştırmaların gerektirdiği disiplinlerarası çalışmalara, ortaklıklara
ve projelere ortam sağlamak ve bu tür projelerin yürütülmesini sağlamak, 

h) Alanında düzenlediği faaliyetlerle toplumda bilimsel farkındalığı artırmak ve temel
bilimler, mühendislik ve disiplinlerarası çalışmaların önemini topluma göstermek,

ı) Alanında gerektiğinde danışmanlık ve eğitimsel faaliyetlerde bulunmak,
i) Alanında ileriye dönük çalışmalara, araştırmalara ve projelere yön vermek ve plan-

lamak,
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j) Alanında ulusal ve uluslararası benzer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği halinde eği-
tim ve araştırma faaliyetleri yapmak, disiplinlerarası ortak projeler ve eğitimsel çalışmalar yü-
rütmek,

k) Alanında ve ilgili konularda, yurt içinde ve dışında yapılan bilimsel toplantı, seminer,
konferans, fuar, çalıştay, yaz veya kış okulu, kurs, şenlik, sempozyum vb. faaliyetlere, Üniver-
siteden veya AOS projesinin içinden ve dışından görevlendirdiği ilgili elemanların katılmasını
sağlamak ve maddi destekler temin etmek,

l) Alanında dijital kütüphane benzeri bir bilgi merkezi oluşturmak, sürekli ve süreksiz
dergi, katalog, bülten, kitap vb. yayınların alınması için gerekli çalışmaları ve önerileri yap-
mak,

m) AOS projesi süresince ve sonrasında, Merkezin idari, teknik ve akademik yapılan-
ması, yönetimi ve işletilmesi gibi konulardaki yapılanmayla ilgili, AOS proje yürütücüsünün
önerileri doğrultusunda, yönetmeliğinde değişiklikleri, güncellemeleri, eklemeleri, Yönetim
Kurulu kararıyla yapmak ve yürütmek,    

n) Alanında ihtiyaç duyduğu, Müdürün önerisi doğrultusunda nitelikli ve ilgili Üniver-
site elemanlarının yurt içi ve dışı eğitimlerini ve tecrübelerini sağlamak, 

o) Lisansüstü öğrencilerinin tez çalışmalarını ve bilimsel araştırmalarını desteklemek,
ö) Üniversite Rektörlüğünce verilecek Merkezin amacına uygun ve ilgili diğer görevleri

yerine getirmek.
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) Merkezin bütün idari ve teknik işlemleri ile bilimsel araştırmalarını
yürüten Müdür, Merkezin çalışma alanı olan optomekatronik, astrofizik, tıp, savunma, haber-
leşme, astronomi ve uzay bilimleri ile ilgili araştırma, eğitim ve yayın faaliyetlerinde bulun-
makta olan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Merkez bünyesinde ve desteğinde yürütülmesi
planlanan ilgili AOS projesi de dikkate alınarak, beş yıllık bir süre için Rektör tarafından atanır.
Süresini tamamlayan Müdür tekrar atanabilir. 

(2) Müdür, Merkezin bütün faaliyetlerinde kendisine yardımcı olmak üzere en az bir
tane olmak üzere; bir Teknik Müdür Yardımcısı ve/veya bir İdari Müdür Yardımcısı görevlen-
direbilir. Müdür Yardımcılarının görevlendirmeleri Rektör tarafından yapılır. Müdür Yardım-
cıları ikişer yıllık sürelerle atanırlar ve süreleri bittiğinde tekrar atanabilirler. Teknik Müdür
Yardımcısı, Üniversitede görev yapan veya Merkez bünyesinde görevlendirilen Üniversite dı-
şından öncelikle optomekatronik, astrofizik, tıp, savunma, haberleşme, astronomi ve uzay bi-
limleri konularında veya makine, bilgisayar, elektronik, mekatronik mühendisliği konularında
bilimsel çalışmalar yapan öğretim üyeleri arasından seçilir ve atanır. İdari Müdür Yardımcısı,
Üniversitede görev yapan idari ve yönetim konularında uzman kamu yönetimi, işletme, endüstri
mühendisliği gibi alanlarda uzman öğretim üyeleri veya yüksek lisans yapmış, kendi alanında

23 Ekim 2016 – Sayı : 29866                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



en az beş yıl deneyimli idari personel arasından atanır. Müdürün bulunmadığı zamanlarda, Tek-
nik Müdür Yardımcısı ona vekâlet eder. Müdür Yardımcılarının görev ve yetkileri Müdür tara-
fından belirlenir. Süresi biten Müdür Yardımcıları tekrar atanabilir.

Müdürün görev ve yetkileri 
MADDE 9 – (1) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin bütün bilimsel, akademik, teknik ve toplumsal

etkinliklerini amaçlarına uygun olarak yürütmek,
b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu düzenli olarak veya gerektiğinde toplantıya

çağırmak, toplantı gündemlerini oluşturmak, bu kurullara başkanlık etmek,
c) Alınan kararları uygulamak, Merkezin idari işlerini yürütmek, bütçe teklifini hazır-

lamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,
ç) Merkez bünyesinde oluşturulan alt çalışma gruplarının etkinliklerini düzenlemek,

yürütmek ve denetlemek,
d) Yurt içinde ve yurt dışında bulunan diğer merkez ve kuruluşlarla işbirliği yaparak

Merkezin amaçlarına uygun projeler gerçekleştirmek ve karşılıklı işbirliğinde bulunmak,
e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, her yılın aralık ayında hazırlayarak Rektöre sun-

mak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür başkanlığında, Teknik ve varsa İdari Müdür

Yardımcıları ile diğer iki veya üç üyeden olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Bu iki üyenin
en az bir tanesi astronomi veya astrofizik konularında, diğer bir tanesi ise fizik ve/veya makine,
bilgisayar, elektronik, mekatronik mühendisliği alanlarında uzmanlaşmış Üniversite içinden
veya dışından ya da Merkez bünyesinde tam veya kısmi zamanlı görevlendirilmiş diğer üni-
versitelerin ilgili öğretim üyeleri arasından, Müdürün önerisiyle, üst üste en fazla üç defa olmak
üzere, her seferinde ikişer yıllığına Rektör tarafından Yönetim Kurulu Üyeliğine atanır. Süresi
bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen kurul üyelerinin ye-
rine yenileri aynı usulle atanır. Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla her yıl en az dört defa toplanır.
Kararlar açık oylama sonucu ve katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliğinde
Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Alınan kararlar Müdür tarafından
uygulanır.

Yönetim Kurulunun görevleri 
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Kuruluş amacına ve bu Yönetmelik hükümlerine göre Merkezin çalışmalarını dü-

zenlemek ve alınan kararların uygulanmasını sağlamak, 
b) Merkezin yapacağı ve yürüteceği bütün görev ve faaliyetler için yıllık planları, Mer-

kezin yıllık bütçe teklifini ve faaliyet raporunu hazırlamak, 
c) AOS projesi ve sonrasındaki benzeri projeler kapsamında Merkezin idari, teknik,

proje ve bilimsel yapılanmasını sağlayacak yönetmelikleri ve kuralları, ilgili proje yürütücü-
sünün önerileri doğrultusunda oluşturmak ve uygulamak için gerekli desteği sağlamak,

ç) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak, Merkezin bünyesinde ku-
rulacak alt çalışma grupları ve bu gruplara seçilecekler ile ilgili Müdürün önerilerini değerlen-
dirmek ve karara bağlamak,

d) Mevcut imkânlara göre uygulama ve araştırma alanları konusunda kararlar almak,
e) Bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.
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Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, beş kişiden oluşur. Bu beş üyenin bir tanesi astro-

nomi ve astrofizik konularında uzman, bir yönetici vasıflı üye, üç tanesi ise makine, bilgisayar,
elektronik, mekatronik veya inşaat mühendisliği konularında uzman, Üniversite içinden veya
dışından halen çalışan veya emekli olmuş öğretim üyelerinden veya özel sektörden uzmanlar
arasından, ikişer yıllığına Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektör tarafından ata-
nır. Danışma Kurulu, her yıl en az iki defa olmak üzere gerektiğinde Müdür tarafından toplan-
tıya çağrılabilir. Toplantıda çoğunluk şartı aranmaz fakat en az üç üyenin bulunması zorunludur.   

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin uzun, orta ve kısa vadeli bilimsel, teknik ve idari planlarını değerlendirmek

ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,
b) Merkezin gerektiğinde diğer faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve öne-

rilerde bulunmak,
c) Merkezin amaçları doğrultusunda Türkiye’nin, bölgenin ve Üniversitenin öncelikli

konularını belirleyerek, bu konularda Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı 
MADDE 14 – (1) Merkezin idari, teknik, bilimsel ve akademik görevlerini ve faali-

yetlerini yerine getirmesinde, ihtiyaç duyacağı akademik, teknik, idari ve yardımcı hizmetler
sınıfındaki bütün elemanlar, Müdürün belirleyeceği temel kriterlere uygun Üniversite içinden
veya dışından, yetkin ve uzman kişiler arasından seçilebileceği gibi gerektiğinde Yönetim Ku-
rulunun belirleyeceği bir sınav jürisi tarafından yapılacak özel sınav ve mülakatla (öğretim
üyeleri, öğretim elemanları, mühendisler hariç) belirlenen elemanlar arasından seçilir ve Mer-
kez bünyesinde, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre, Rektörün onayı ile görevlen-
dirilir. 

Harcama yetkilisi ve gelir kaynakları
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Gerektiğinde Rektör bu yet-

kisini Müdüre devredebilir.
(2) Merkezin gelir kaynakları, Üniversite bütçesinde belirtilen Merkez bütçesi, ulusal

veya uluslararası resmi ve özel kuruluşların veya kişilerin yapacağı yardımlar ve bağışlar, ya-
pılan faaliyetlerden elde edilebilecek bağışlar veya gelirler, ulusal veya uluslararası resmi veya
özel kurumlarla yapılan ortak farklı türden projelerin bütçeleri ve gelirleridir.

Demirbaş, alet, ekipman, araç 
MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman, araç ve demirbaşlar, Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller 
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan durumlarda diğer ilgili mev-

zuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük 
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme 
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Işık Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Mersin Üniversitesinden:
MERSİN ÜNİVERSİTESİ YÖRÜK KÜLTÜRÜ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesi Yörük Kültürü Uygula-

ma ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim or-
ganlarının görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mersin Üniversitesi Yörük Kültürü Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma biçimine 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) Dış paydaş olan birim: Kamu kurumu, vakıf, sivil toplum kuruluşu, yerel yönetim,

teknoloji geliştirme bölgesi, organize sanayi bölgesi, özel yasa ile kurulmuş teşebbüs, özel ku-
rum ve kuruluşu,

c) İç paydaş olan birim: Üniversitenin fakültelerini, enstitülerini, yüksekokullarını, mes-
lek yüksekokullarını, uygulama ve araştırma merkezlerini,

ç) Koordinatör: Merkez ve/veya birim/çalışma grubu koordinatörünü,
d) KYK: Mersin Üniversitesi Kalite Yönetim Koordinatörlüğünü,
e) Merkez (YÖRMER): Mersin Üniversitesi Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
f) Merkez birimi: Merkez içinde kurulan alt birimi,
g) Merkez çalışma/koordinasyon grubu: Merkez içinde kurulan merkez çalışma/koor-

dinasyon grubunu,
ğ) Müdür: Merkezin Müdürünü,
h) Rektör: Mersin Üniversitesi Rektörünü,
ı) Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürleri Kurulu: Mersin Üniversitesi bünyesinde

bulunan tüm Merkez Müdürlerinden oluşan kurulu,
i) Üniversite: Mersin Üniversitesini,
j) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; milletimizin en önemli bileşenlerinden biri olan Yö-

rüklerin toplumsal, kültürel, ekonomik sorunları başta olmak üzer her türlü sorunlarını, disip-
linler arası bir bilimsel bakış açısı ile araştırıp çözüm önerileri üretmek; kültürümüzün temel
köşe taşlarından birini oluşturan Yörük kültürünü, maddi ve maddi olmayan yönleriyle kayıt
altına almak, korumak, geliştirmek ve yeni nesillere aktarıp yaşatmaktır.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Yörüklerin toplumsal, kültürel, ekonomik ve öteki sorunları ile ilgili disiplinler arası

araştırmalar yapmak,
b) Yörüklerin toplumsal, kültürel, ekonomik ve öteki sorunları ile ilgili bilimsel çözüm

yolları üretmek,
c) Yörük-Türkmen kültürü ile ilgili her türlü toplumsal, kültürel, tarihi ve sanatsal her

türlü değeri, her yönüyle kayıt altına almak, korumak, geliştirmek ve yeni nesillere aktarıp ya-
şatmak amacı doğrultusunda derlemeler ve araştırmalar yapmak,

ç) Yörük-Türkmen kültürünü ülke genelinde ve uluslararası platformlarda tanıtmak, bu
amaca yönelik periyodik olarak ulusal ve uluslararası sempozyumlar düzenlemek, yurt içindeki
ve yurt dışındaki benzeri amaçlarla kurulmuş merkezler, üniversiteler ve enstitülerle iş birliği
yapmak, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar, konferanslar, paneller, çalıştaylar, sempoz-
yumlar ve kongreler düzenlemek, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek,

d) Yörük-Türkmen kültürünü her yönüyle kayıt altına almak, korumak, geliştirmek ve
yeni nesillere aktarıp yaşatma amacı doğrultusunda, Yörük ve Türkmen topluluklarının sorun-
ları başta olmak üzere, her türlü toplumsal sorunları inceleyen araştırmalar ile kültürel derleme
ve araştırmaları da yayınlamak amacıyla periyodik akademik dergi yayınlamak,

e) Yörük ve Türkmen topluluklarının sorunları başta olmak üzere, her türlü toplumsal
sorunlar ile kültürel derleme ve araştırmaları kapsayan elektronik ve matbu yayınlar yapmak,

f) Yurt içi veya yurt dışındaki kurum, kuruluş ve üniversitelerde, Yörük-Türkmen kül-
türü ile ilgili çalışma yapan veya yapmak isteyen araştırmacı ve akademisyenlerle iş birliği ya-
parak, bu konudaki çalışmaların gerçekleştirilmesi ve yayına dönüştürülme sürecinde aktif rol
oynamak,

g) Üniversite bünyesindeki bölümlerde, lisans ve lisansüstü düzeyinde, Yörük-Türkmen
toplulukları ve kültürü ile ilgili yeni çalışmaların yapılmasını teşvik etmek,

ğ) Yörük-Türkmen toplulukları ve kültürü ile ilgili araştırma ve incelemede bulunacak
yerli ve yabancı araştırmacılara, Merkezin imkânları çerçevesinde teknik, bilimsel ve sosyal
alanda destek sağlamak,

h) Yörük-Türkmen toplulukları ve kültürü ile ilgili yurt içi ve yurt dışında kitap, tez,
makale ve benzeri şekilde yapılan çalışmaları toplayarak bir arşiv-kütüphane oluşturmak,

ı) Yörük-Türkmen toplulukları ve kültürü ile ilgili fotoğraf, film, video ve diaları ar-
şivlemek; planlar, kesitler, gravür ve fotoğraflar eşliğinde tarihi dokümanlar da dikkate alınarak
yayına hazırlamak, bilim dünyasının ve turizm sektörünün bilgisine sunmak,

i) Geleneksel Yörük-Türkmen kültür ürünlerinin ve el sanatlarının araştırılmasına zemin
hazırlayıp, onları korumak ve yaşatmak için gerekli her türlü altyapı ve imkânları hazırlamak,

j) Yörük-Türkmen toplulukları ve kültürü ile ilgili olarak belgesel film, roman, tiyatro
ve benzeri şekilde hazırlanacak her türlü bilimsel ve sanatsal çalışmaları desteklemek,

k) Merkezin amacına uygun olan diğer çalışmaları gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri, Çalışma Grupları

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Koordinatör,
ç) Danışma Kurulu.
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Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tara-

fından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Mü-
dür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla üç öğretim elemanını müdür yar-
dımcısı olarak görevlendirebilir. Müdür istediğinde müdür yardımcılarını değiştirebilir. Mü-
dürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdürün görevi
başında olmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Göreve vekâlet
altı aydan bir gün fazla olması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör gerekli gör-
düğü durumlarda Müdürü süresi bitiminden önce görevden alabilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Her yılın Ocak ayının ikinci haftasının son iş günü yıllık çalışma program taslağını

hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörlük onayına sunmak,
c) Her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da Rektörün isteği

üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işleyişi
hakkındaki yıllık çalışma raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlük onayına
sunmak,

ç) Gerekli durumlarda Danışma Kurullarının, Merkez birimlerinin, koordinasyon/ça-
lışma gruplarının oluşturulması için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak ve Yönetim Kurulu
kararıyla Rektörlük onayına sunmak,

d) Gerekli durumlarda Merkez birimleri, koordinasyon ve/veya çalışma gruplarının ça-
lışmalarının uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi için bir Koordinatör görevlendirmek,

e) Yönetim ve Danışma Kurullarının periyodik toplantılarının yanı sıra gerekli hallerde
yapılacak toplantılar için gündem maddelerini oluşturmak, bu kurulları toplantıya çağırmak ve
bunlara başkanlık etmek, bu kurulların kararları ile çalışma programının ve Merkezin diğer ça-
lışmalarının Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,

f) Merkeze bağlı birimlerin veya koordinasyon/çalışma gruplarının ve idari personelin
düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak,

g) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin
amaçları doğrultusunda iş birliğini sağlamak,

ğ) Merkezin faaliyet alanları kapsamında yer alan ulusal ve uluslararası tüm etkinliklere
Merkezin temsilcisi olarak katılmak veya Merkezi temsil edecek personeli görevlendirmek,

h) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı,
araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Yönetim
Kurulu kararı ile Rektörlüğe öneride bulunmak,

ı) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü
uzmanlar ve stajyer öğrencileri belirlemek ve görevlendirmek için Yönetim Kurulu kararı ile
Rektörlüğe öneride bulunmak,

i) Merkezin ödenek ve akademik, sanatçı, idari ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını
gerekçesi ile birlikte Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlüğe bildirmek.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, Müdür Yardımcısı/yardımcıları ve Müdürün

önerisiyle Rektör tarafından seçilen öğretim elemanı/elemanlarından olmak üzere toplam beş
öğretim elemanından oluşur. Müdür, Merkezin oluşum amacını, kapsamını ve etkinlik alanlarını
gözeterek gerekli sayının iki katı sayıda öğretim elemanını Rektöre önerir ve Rektör bu öğretim
elemanları arasından gerekli sayıda kişiyi Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirir. Seçilen
üyelerin görev süreleri üç yıldır. Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması
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durumunda Yönetim Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer. Herhangi bir nedenle ayrılan
üyenin yerine, yine aynı yöntemle yenisi görevlendirilebilir. Görevi sona eren üye tekrar seçi-
lebilir. Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez ve/veya gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine
Müdürün başkanlığında toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katı-
lanların salt çoğunluğu ile karar alır. Kararlar, açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların
eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması du-
rumunda Müdürün kararı yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak ve kararlar almak,
b) Müdür tarafından her yılın Ocak ayının ikinci haftasının son iş günü hazırlanan yıllık

çalışma program taslağını değerlendirerek karara bağlamak,
c) Müdür tarafından her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da

Rektörün isteği üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Merkezin genel du-
rumu ve işleyişi hakkında hazırlanan yıllık çalışma raporunu karara bağlamak,

ç) Gerekli durumlarda Müdür tarafından önerilen Danışma Kurullarının, Merkez bi-
rimlerinin, koordinasyon/çalışma gruplarının oluşturulmasını karara bağlamak,

d) Koordinasyon/çalışma gruplarının görevlerini, kimlerden ve kaç kişiden oluşacağını
ve görev süresinin ne kadar olacağını karara bağlamak,

e) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin
amaçları doğrultusunda iş birliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak,

f) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı,
araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesini karara bağ-
lamak,

g) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü
uzmanların ve stajyer öğrencilerin görevlendirilmesini karara bağlamak,

ğ) Merkezin ödenek ve akademik, sanatçı, idari ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını
karara bağlamak.

Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu gerekli görüldüğü takdirde Müdür tarafından kuru-

lur. Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversitenin paydaşlarını temsil eden İç
Danışma Kurulu ve/veya Üniversite dışındaki paydaşlarını temsil eden Dış Danışma Kurulun-
dan oluşur.

(2) Bu kurullar aşağıdaki biçimde oluşturulur:
a) İç Danışma Kurulu; Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına kat-

kı yapacak öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Yönetim Kurulunca se-
çilen kişilerden oluşur. İç Danışma Kurulu Merkezin çalışma alanları göz önüne alınarak en
fazla 15 öğretim elemanından oluşur. Seçilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Görevi sona
eren üyenin yerine yeni üye aynı yöntemle seçilir.

b) Dış Danışma Kurulu; Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına
doğrudan katkı yapacak dış paydaşların temsilcilerinden oluşur. Yönetim Kurulu, Merkezin
çalışma alanları ile doğrudan ilişkili olan kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile alanın uzman-
larını belirler ve bu kurum ve kuruluşların ve/veya alan uzmanlarının Danışma Kurulundaki
temsilcileri söz konusu birimlerle/kişilerle ilişki kurulduktan sonra Rektörün oluru ile kesinleşir.
Dış Danışma Kurulu; Merkezin amacına katkı yapacak ve çalışma alanları ile doğrudan ilişkili
olan en fazla 15 dış paydaşın temsilcisinden meydana gelir. Seçilen üyelerin görev süreleri üç
yıldır. Görevi sona eren üyenin yerine yeni üye aynı yöntemle seçilir.
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(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, Müdürün başkanlığında yılda en az bir
defa, gerekli durumlarda daha fazla toplanır. Danışma Kurulu toplantısı için salt çoğunluk aran-
maz, ancak kararlar katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylama sonucunda oyların
eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması du-
rumunda Müdürün kararı belirleyicidir.

(4) Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Danışma
Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin genel stratejilerini ve politikalarını oluşturmaya yardımcı olmak,
b) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda dış paydaşlarla iş birliğinin geliştirilmesini sağ-

lamak üzere Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.
(2) Her yılın Aralık ayının ilk haftasının son iş gününün mesai bitimine kadar, Danışma

Kurulu üyeleri kendi bulundukları birimlerin Merkez ile iş birliği kapsamında yaptıkları ve bir
sonraki yıl için yapmayı planladıkları tüm etkinliklerini, görüş ve önerilerini bir rapor halinde
Yönetim Kuruluna sunar.

Merkez birimleri ve/veya koordinasyon/çalışma grupları
MADDE 14 – (1) Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, bir veya daha çok hiz-

met dalı için, işlerin daha verimli yürütülebilmesi amacıyla, Müdürün önerisi ve Yönetim Ku-
rulu kararıyla, süreli/süresiz görev yapacak olan birimler ya da koordinasyon ve/veya çalışma
grupları oluşturulabilir. Koordinasyon/çalışma gruplarının görevleri, kimlerden ve kaç kişiden
oluşacağı ve görev süresinin ne kadar olacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Uygu-
lama ve Araştırma Merkez Müdürleri Kurulu onayı ile kesinleşir.

Koordinatör
MADDE 15 – (1) Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, Merkez birimleri, koordi-

nasyon ve/veya çalışma gruplarının çalışmalarının uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi için Müdür
tarafından görevlendirilen kişidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel
MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, sanatçı, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547

sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tara-
fından karşılanır.

İzinler ve görevlendirmeler
MADDE 17 – (1) Merkezde görevli öğretim elemanlarının izinleri ve görevlendirmeleri

asli görevlerinin bulunduğu birimler üzerinden yapılır.
Merkezler arası koordinasyon ve denetim
MADDE 18 – (1) Merkez ile Üniversitesinin diğer Uygulama ve Araştırma Merkezleri

arasındaki ortak konu ve çalışmaların koordinasyonu Uygulama ve Araştırma Merkez Müdür-
leri Kurulunca düzenlenir ve denetimi Rektörlükçe yapılır.

Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan tüm hususlarda, ilgili mevzuat hü-

kümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2013/160 
Karar No : 2015/380 
5607 Sayılı Yasaya muhalefet suçundan Mahkememizin 17/09/2015 tarih, 2013/160 esas 

ve 2015/380 karar sayılı ilamı ile sanık Nikolay ve Anastasia kızı 20/07/1965 doğumlu RAYISA 
ALEKSENKO hakkındaki kamu davasının 5237 sayılı TCK'nın 66/1-e, 67/2-3-4 ve CMK 223/8 
maddeleri uyarınca zamanaĢımı sebebiyle DÜġÜRÜLMESĠNE dair verilen karar, sanığın 
adresinin tespit edilememesi ve tüm aramalara rağmen bulanamaması nedeniyle tebliğ 
edilememiĢtir 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 
GAZETE'DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, 
sanıklar yokluğunda verilen karar yönünden tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Yargıtay'a 
gönderilmek üzere mahkememize verilecek dilekçe veya mahkememiz katibine yapılacak sözlü 
baĢvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle temyiz yasa yolu açık olmak üzere (karar bu usul ve 
yöntem ile temyiz edilmemesi halinde kesinleĢtirilerek infaz verilecektir) karar verilmiĢ olup, 

Ġlan olunur. 8603 
—— •• —— 

Yargıtay 21. Ceza Dairesi Başkanlığından: 
ESAS NO : 2016/6228 
SUÇ : Vergi Usul Kanununa Muhalefet 
SUÇ TARĠHĠ : 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 yılları 
SANIK : Yusuf KARABULUT: 40895082804 T.C. Kimlik numaralı, Faik ve 

Nuriye oğlu, Yozgat - 28/04/1972 doğumlu, Yozgat ili Merkez Ġlçesi 
Topçu Mahallesi/Köyü Cilt No: 107, Hane No: 31, BSN: 41’de nüfusa 
kayıtlı, Demetgül Mahallesi l. Cadde 6. Sokak 10/17 Yenimahalle/ 
ANKARA adresinde oturur. 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nden 
verilen 20/03/2014 gün ve 2012/978 Esas - 2014/216 Karar sayılı hükmün sanık tarafından temyiz 
edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK'nun 316. maddesine eklenen son 
fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği 
gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine. Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri 
gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının 
sanık hakkında kurulan BERAAT hükmünün ONANMASI, sanık hakkında defter ve belgeleri 
ibraz etmemek suçundan verilen mahkumiyet hükmünün BOZULMASI isteyen 24/11/2015 gün ve 
11/2014/173691 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilan olunur. 9204/1-1 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 
ESAS NO : 2016/10554 
SUÇ : Vergi Usul Kanununa Muhalefet 
SUÇ T. : 04/04/2012 
SANIK : Ömer KöktaĢ: (Mehmet ve Emine oğlu, 28/11/1973 doğumlu) 
  GümüĢpala Mah. Karayolları Cad. No: 44 Ġç Kapı No: 48 Avcılar/Ġstanbul 

adresinde ikamet etmektedir. 
Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 

11/06/2014 gün ve 2012/304 E. 2014/326 K. sayılı hükmün sanık Hakkı ÇELĠK ve Katılan vekili 
tarafından temyiz edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK.’nun 316. 
maddesine eklenen son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı 
tebliğnamesinin sanık Ömer KÖKTAġ'a tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, 
Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün 
sonra Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının RED, ONAMA, BOZMA isteyen 26/06/2016 gün ve 
11/2014/323955 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilan olunur. 9205/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAġINMAZLAR SATILACAKTIR 

Milas Belediye Başkanlığından: 

Muğla Ġli Milas Ġlçesi Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aĢağıda listede Mahallesi, Ada 

Parsel Numaraları, tapudaki vasfı, yüz ölçümü, muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı 

belirtilen taĢınmaz 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunun 36. Maddesi gereği Kapalı Teklif Ġhale 

Usulü ile satılacaktır. 

 

S. 

No Mahalle Ada Parsel M² Cinsi 

Kıymet Taktir 

(TL) 

M² 

Fiyatı 

Geçici 

Teminat %3 

1 ĠSMETPAġA 956 2 6.405,18 ARSA 2.241.813,00 350,00 67.254,39 

2 ĠSMETPAġA 962 2 7.128,95 ARSA 2.495.132,50 350,00 74.853,98 

3 ĠSMETPAġA 965 3 6.102,70 ARSA 2.135.945,00 350,00 64.078,35 

4 ÖREN 
 

4399 9.116,70 ARSA 2.735.010,00 300,00 82.050,30 

 

Ġhale konusu taĢınmazların satıĢ iĢlemi iĢinin ihalesi 10.11.2016 PerĢembe günü saat 

13.30’da (Milas Belediyesi Ana Hizmet Binası, Belediye BaĢkanlığı Makam Odasında) Belediye 

Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

ġartname mesai saatleri içinde Belediye Emlak Ġstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir 

ve ilan panolarında görülebilir. 

Ġstekliler Tekliflerini Ģartnameye uygun olarak hazırlayarak en geç 10.11.2016 tarih ve 

13.30’a kadar belediyemiz Emlak Ġstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. 

ĠSTEKLĠLERĠN ĠHALEYE KATILABĠLMELERĠ ĠÇĠN: 

a - Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu, 

b - Nüfus Cüzdanı Sureti, (Nüfus Müdürlüğünden) 

c - Ġkametgâh Belgesi, (Nüfus Müdürlüğünden) 

d - Tüzel kiĢilik adına ihaleye katılacak olanlar; Ġmza Sirküleri ve noter taktikli yetki 

belgesi 

e - Tüzel kiĢilik adına ihaleye katılacak olanlar; ihalenin yapılacağı yıl içerisinde alınmıĢ 

Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odasına kaydı olduğuna dair belge, 

f - Ortak GiriĢimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter 

onaylı Ortaklık giriĢim beyannamesi ve Ortaklık Yetki Belgesi, 

g - Vekaleten iĢtirak edenlerden noter tasdikli vekaletnameyi; sunmaları zorunludur. 

 9137/1-1 
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TAġINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Sivas Ġl Özel Ġdaresine ait Sivas Merkez tapunun ÇarĢıbaĢı Mahallesi 

3986 ada, 1 nolu parselinde kayıtlı Bodrum Kat 1 bağımsız bölüm nolu 320,00 m2 yüzölçümlü 

ve iĢyeri vasıflı taĢınmaz mal; 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu'nun 35/a Maddesi uyarınca Kapalı 

Teklif usulüyle satılacaktır. 

2 - TaĢınmazın muhammen bedeli 2.000.000,00 TL olup, geçici teminat tutarı 60.000,00 TL’dir. 

3 - Ġhale, Ġl Encümenince 08 Kasım 2016 Salı günü saat 10.00’da Sivas Merkez Akdeğirmen 

Mahallesi Ġl Özel Ġdaresi Ana Hizmet Binası Ġl Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

4 - Ġhaleye iliĢkin Ģartname, Sivas Ġl Özel Ġdaresi Emlak Ġstimlak Müdürlüğünde mesai 

saatleri içerisinde görülebilir/temin edilebilir. 

5 - ĠSTEKLĠLERĠN: AĢağıdaki belgeleri içeren Kapalı Teklif Zarflarını ihale saatine 

kadar, makbuz karĢılığında Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına vermesi gerekmektedir. 

a) Ġç Zarf (Teklif Zarfı), 

b) Nüfus Cüzdanı (Aslını ibraz etmek Ģartıyla sureti), 

c) Tebliğe esas ikamet belgesi, 

d) Ġstekliler adına vekaleten iĢtirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

noter tasdikli vekaletnamesi, 

e) Ġstekli tüzel kiĢilik ise bağlı olduğu oda kaydı ve Ticaret Sicil Gazetesi ile Ģirketi 

temsile yetkili olduğuna dair imza sirküsü, 

f) Ortak GiriĢim olması halinde, noter tasdikli Ortak GiriĢim Beyannamesi ile Ortaklarca 

imzalanan Ortaklık SözleĢmesi, 

g) Sivas Ġl Özel Ġdaresi Ġl Encümeni BaĢkanlığı adına 60.000,00 TL tutarındaki geçici 

teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu (Sivas Ġl Özel Ġdaresi T.C. Ziraat Bankası Sivas 

Merkez ġubesi ĠBAN: TR74 0001 0002 3036 9171 0050 03 hesabına yatırılacaktır.) veya usulüne 

uygun düzenlenmiĢ Banka Teminat Mektubu. 

h) ġartname. (her sayfası iĢtirakçi tarafından imzalanacaktır.) 

6 - Ġhaleye iĢtirak edenler Ģartnameyi peĢinen kabul etmiĢ sayılırlar. 

7 - Ġdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

8 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

Ġlan olunur. 9135/1-1 
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HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

Müessesemiz ihtiyacı olan ve aĢağıda 1 (bir) adet hizmet alımı iĢi ile ilgili ihale açık ihale 

usulü ile aĢağıda belirtilen tarihte ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : E.L.Ġ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No.111   

45500 Soma/MANĠSA 

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat)     Fax 612 20 13 - 613 20 13 

c) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 

2 - Ġhale konusu hizmetin a)- 
 

Niteliği - Türü - Miktarı 

Ġhale 

Kayıt No Dosya No 

Ġhale Tarih 

ve Saati 

ĠĢin 

Süresi 

1 

E.L.Ġ Müessesesi Müdürlüğünün 

Isı merkezlerinin ve arıtma 

tesislerinin iĢletilmesi; kazan, 

boyler, hidrofor ve yardımcı 

tesisat ile iletim hatlarının ve 

sıhhi tesisatın periyodik bakımı, 

onarımı ve gerekli iĢlerinin bu 

Ģartname esasları kapsamında 

yaptırılması iĢi. 

2016-428806 2016-1838 
16.11.2016 

14:00 
365 gün 

 

b) Yapılacağı yer : ELĠ Müessesesi Müdürlüğü SOMA/MANĠSA. 

c) ĠĢin süresi : Ġhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiĢtir. 

d) Ġhale usulü : Açık ihale 

3 - Ġhalenin Yapılacağı yer : ELĠ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma/ 

MANĠSA 

4 - Ġhale dokümanı; ELĠ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No.111   45500 Soma/ 

MANĠSA, adresinde görülebilir. Ġhale dokümanlarının Ģartnamelerini 200,00 TL karĢılığı aynı 

adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

5 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri ĠĢletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 60 gündür. 

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 

tabi değildir.  

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 9174/1-1 
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TTK ĠHTĠYACI OLARAK KAYA SAPLAMA EKĠPMANLARI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G 

MADDESĠ KAPSAMINDA AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Bağlık Cad. Yayla Mah. Ġhsan Soyak Sok. No: 2 

ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 372 252 40 00 (70 hat)   Fax: 0 372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr 

2 - Ġhale konusu iĢin nev’i  Malzemenin Cinsi Miktarı 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kaya Saplama Ekipmanları 7 Kalem 

b) Teslim yeri : Yerli yükleniciler için: Makine Ġkmal Daire 

BaĢkanlığı Tesellüm Ambarı  

  Yabancı yükleniciler için: SözleĢmede belirtilen 

teslim limanı 

c) Teslim tarihi : Yerli yükleniciler için: SözleĢmenin imzalanmasına 

müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine 

veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak iĢe 

baĢlama talimatının tebliğinden itibaren 120 takvim 

günüdür. 

  Yabancı yükleniciler için: SözleĢmenin imzalanmasını 

müteakip 120 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 23.11.2016 ÇarĢamba saat 15.00 

c) Dosya no : 912-TTK/1511 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri  

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

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

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

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

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

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

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Ġdari ġartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

isteklilerin ihale dıĢı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna iliĢkin yazılı taahhütname,  
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e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) ġartnamede belirlenen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

h) Teklifçi firmalar; Kaya saplama makinası için GRUP-I (metan) ortamında kullanıma 

uygun olduğu belirtilen ATEX Belgesini (AB Uygunluk Beyanı + Akredite KuruluĢ Belgesi), 

Ġdari ġartnamenin 7.3. maddesine uygun olarak teklifleri ile birlikte vereceklerdir. Bu belgeleri 

olmayan firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.  

i) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ 

ortaklığı beyannamesi,  

j) ġartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi,  

k) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir. 

6 - Ġhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

7 - Ġhale dokümanı TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi MithatpaĢa 

Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad.(AĢkaabat Cad.) 19. Sok. 

No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 20,00 TL karĢılığı 

temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 23.11.2016 ÇarĢamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı 

Bülent Ecevit Caddesi MithatpaĢa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir. 

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

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

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢmesi düzenlenecektir.  

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabii değildir 

13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım iĢleri ile ilgili yönetmeliğimizin 

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

Ġlan olunur. 9293/1-1 



23 Ekim 2016 – Sayı : 29866 RESMÎ GAZETE Sayfa : 27 

 

KAYNAK MASASI VE BAĞLANTI SETĠ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı:Kaynak masası ve bağlantı seti 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2016/423156 

Dosya no : 1626511 

1 - Ġdarenin: 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak No:2    

67090-ZONGULDAK 

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

  Faks: 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi: 

2 - Ġhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kaynak masası ve bağlantı seti (1set) 

b) Teslim yeri : TTK Maden Makinaları Fabrika ĠĢletme Müdürlüğü. 

ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : ĠĢe baĢlanmasını müteakip, 45 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı yer : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 03.11.2016 PerĢembe günü saat: 15:00 

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

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

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

d) Ġdari ġartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dıĢı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, Ġhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna iliĢkin yazılı taahhütname, 
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e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

giriĢim beyannamesi, 

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

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

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

gereken kriterler; 

4.2.1. Teknik Ģartname cevapları. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında 

fiyat avantajı uygulamak koĢuluyla, en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

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

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

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

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

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 03.11.2016 PerĢembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

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

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

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

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

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır; 

13.1.1- Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2- SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

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

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

Ġlan olunur. 9157/1-1 
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ALÇAK GERĠLĠM DAĞITIM PANOSU SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı: ALÇAK GERĠLĠM DAĞITIM PANOSU alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g 

maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

Ġhale kayıt numarası : 2016/423597 

Dosya no : 1622091 

1 - Ġdarenin: 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak No: 2 

67090 - ZONGULDAK 

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

  Faks: 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi: 

2 - Ġhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Alçak gerilim dağıtım tablosu: 5 kalem 

b) Teslim yeri : Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye TaĢkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Makina ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı 

Muayene ve Tesellüm ĠĢleri ġube Müdürlüğü Tesellüm 

ġefliği Ambarı ZONGULDAK 

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

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 08/11/2016 Salı günü saat: 15:00 

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

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

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

isteklilerin ihale dıĢı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, Ġhale tarihinden 

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

e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

giriĢim beyannamesi, 

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

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

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

gereken kriterler; 

4.2.1. . 

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

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

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

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

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

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 08/11/2016 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü Kurumu 

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

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 

değildir. 

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

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

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

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

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır. 

13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

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

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

Ġlan olunur. 9158/1-1 
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YG-AG ELEKTRĠK ġEBEKESĠ YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile MüteĢebbis Heyet 

BaĢkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (Tevsii) 

alanına ait, YG-AG Elektrik ġebekesi yapım iĢi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için 

geçerli olmak üzere iĢin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale 

edilecektir. 

1 - Ġdarenin Adresi : Elazığ Yolu 22. Km Organize Sanayi Müd. GiriĢ 

Kapısı Yanı DĠYARBAKIR  

2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : YG-AG Elektrik ġebekesi Yapım ĠĢi  

b) Yapılacağı yer : Diyarbakır 

c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden itibaren 

en geç 5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi yapılarak iĢe 

baĢlanacaktır. 

d) ĠĢin süresi : 31/07/2017 tarihine kadar tamamlanacaktır.  

e) KeĢif Bedeli (2016 TedaĢ B.F. ile) : 8.928.000 TL 

f) Geçici Teminatı : 624.960 TL 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 

nolu Toplantı Salonu Çankaya- ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 09/11/2016 - Saat 10.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi. 

4) ĠĢ Deneyim Belgesi. 

Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde 

gerçekleĢtirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iĢ veya benzer bir iĢle ilgili ĠĢ Deneyim 

Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iĢ deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye 

yetkili kurum veya kuruluĢa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de 

sunulması gerekmektedir 

ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 

indirici ve dağıtım merkezi, Ģalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım Ģebekesi 

veya harici aydınlatma Ģebekesi yapımı iĢleridir. 

ĠĢ deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iĢ veya benzer 

iĢe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 

maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 
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5) Ġdari ġartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

1) KeĢif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamıĢ teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi.  

D) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

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

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

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

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere, en az beĢ yıldır en az % 51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beĢ yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname. 

G) KeĢif bedelinin %7’si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi.  

Ġ) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) Ġç Zarf. 

ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme Ģartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak oluĢturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 

Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154    1. 

Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaĢmayan 

teklifler dikkate alınmaz. 

Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - Ġsteklilerin gerçek veya tüzel kiĢi olması zorunludur. Ortak GiriĢim (iĢ ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - Ġhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında 

veya Elazığ Yolu 22. Km Organize Sanayi Müd. GiriĢ Kapısı Yanı DĠYARBAKIR adreslerinde 

görülebilir veya 350 TL karĢılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu 

odasından temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur.  

8 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keĢif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleĢme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleĢme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır.  

10 - MüteĢebbis Heyetimiz, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 9214/2-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurulun 21/01/2016 tarihli ve 6081-5 sayılı Kararı ile "Kazımiye Köyü Elmalık Yolu 3. 

Km. YALOVA" adresinde 31/05/2012 tarihli ve BAY/939-82/31060 sayılı bayilik lisansı ile 

(14/03/2014 tarihli ve 8959 sayılı Karar ile sonlandırılmıĢtır.) faaliyette bulunan Adil Petrol ve 

Ticaret Limited ġirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 03/10/2013 tarihinde yapılan denetim 

neticesinde, akaryakıt teslim formu ve ürün teslim fiĢi dağıtıcı OMV Petrol Ofisi Anonim ġirketi 

tarafından 05/12/2011 tarihli ve BAY/939-82/30317 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi 

Yalçınkayalar Pazarlama Dağıtım Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi adına 

düzenlenmiĢ olan 35 EYR 59 plakalı tankerde bulunan motorinin istasyonun yeraltı tanklarına 

ikmal edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile aynı maddenin ikinci 

fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) 

bentlerine, aykırılık teĢkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve 

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

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

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

Petrol ve Ticaret Limited ġirketi hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ ve 20 nci 

madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruĢturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü 

maddesi gereğince düzenlenen 11/05/2016 tarihli ve 781 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı 

savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 9247/1/1-1 

————— 

14 Ekim 2016 tarih ve 29857 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan BeĢkonak Petrol nakliyat 

Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi'ne ait ilanda 26/07/2016-1169 sayılı SoruĢturma Raporu sehven 

19.02.2015 tarih ve 205 olarak belirtilmiĢtir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir.  9247/2/1-1 

————— 

Kurul’un 22.09.2016 tarihli ve 6487-9 sayılı Kararı ile, ―Hisar Mahallesi, Ramazan Tekel 

Caddesi, No: 1, Eski Belediye Hizmet Binası, Karacahisar Kasabası (Pafta: 3, Parsel: 2180) 

Simav/KÜTAHYA‖ adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 11.10.2010 tarihli ve 

BAY/939-82/28395 sayılı bayilik lisansı alan ancak söz konusu lisansı 14.09.2012 tarihinde iptal 

edilen BSB Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi’nin Kütahya Çakıroğulları 

Petrol ĠnĢaat Turizm Nakliye ve Temizlik Ticaret Limited ġirketi’ne akaryakıt ikmal ettiğine 

iliĢkin 01.11.2012 tarihli faturanın düzenlendiği sırada lisansının yürürlükte olmaması sebebiyle, 

lisanssız akaryakıt satıĢı yapmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) 

bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırılık teĢkil 

etmesi nedeniyle BSB Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi hakkında 5015 

sayılı Kanunun fiil tarihi itibariyle yürürlükte olan 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) 

bendinin (1) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ile "Petrol Piyasası 

Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında 

Tebliğ" hükümleri gereğince belirlenen 67.962-TL idari para cezası uygulanmasına, karar 

verilmiĢtir. 
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Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi nezdinde 

açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı 

hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü 

fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine yetkili Ġdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para 

cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum 

hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

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

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

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususunda, 

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  9247/3/1-1 

————— 

Kurulun 13/04/2016 tarihli ve 6222-44 sayılı Kararı ile; 5037 sayılı Kanunun 

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

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

Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca, Devlet Karayolu Üzeri Pamukören 

Kuyucak / AYDIN" adresinde 22/07/2013 tarihli ve LPG-BAY/941-54/14065 no'lu otogaz bayilik 

lisansı kapsamında faaliyet gösteren Dbs Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi 

hakkında , 01/04/2014 tarihinde yapılan denetimde, otogaz istasyonunda sorumlu müdür 

çalıĢtırılmadığının tespit edilmesi nedeniyle yapılan soruĢturma sonucu tanzim edilen 12/05/2016 

tarihli ve 806 sayılı SoruĢturma Raporu, aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi gereğince yazılı 

savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi 

takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  9247/4/1-1 

————— 

Kurul’un 04/07/2016 tarihli ve 6386/18 sayılı Kararı ile; 20/05/2010 tarih ve DAĞ/2566-

8/27738 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Goldser Turizm Otelcilik ve Petrol Sanayi Ticaret A.ġ.'nin 

sahibi olduğu lisans ile (03/04/2013 tarih ve 4351-13sayılı, 16/01/2014 tarih ve 4837 sayılı, 

17/07/2014 tarih ve 5126-82 sayılı, 24/12/2015 tarih ve 5973-27 sayılı, 21/01/2016 tarih ve 6080-

28 sayılı Kurul Kararlarıyla lisansı iptal edilen) kendisine tanınan hakların dıĢında faaliyette 

bulunması ve bu haliyle petrolün amaç dıĢı kullanımına sebebiyet vermesi ile ilgili olarak 5015 

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

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

Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca mezkur kiĢi hakkında soruĢturma açılmasına 

karar verilmiĢtir. Karar mucibince 16/08/2016-1296 sayılı soruĢturma raporu düzenlenmiĢ ve söz 

konusu raporda lisans sahibi hakkında yurtiçi ihrakiye teslimi amacıyla 09/01/2013 tarihinde 

TÜPRAġ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.ġ. Kırıkkale Rafinerisi'nden temin ettiği ve sevkiyatını 41 

B 0211 (çekici) ve 41 R 7109 (dorse) plakalı tankerle gerçekleĢtirdiği jet yakıtını amacına uygun 

Ģekilde ikmal etmediği ve ihrakiye dıĢı yollarla piyasaya sürdüğü, bu suretle sahip olduğu lisansın 

kendisine tanıdığı hakların dıĢında faaliyette bulunduğu ve petrolün amaç dıĢı kullanımına 

sebebiyet verdiği, bu durumun 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci, 
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ikinci ve üçüncü fıkraları ile 20 nci maddesinin beĢinci fıkrası ve Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci, ikinci ve altıncı fıkraları ile 33 üncü maddesinin ikinci 

fıkrası hükümlerine aykırılık teĢkil ettiği netice ve kanaatine varılmıĢtır. SoruĢturma Raporu yazılı 

savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. ġirketin yeni 

adresi için araĢtırma yapılmıĢ ve Ticaret Sicil Gazetesi ile Gelir Ġdaresi Sicil Sorgulamasında yeni 

adresi tespit edilememiĢtir. 

Dolayısıyla söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde 

Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate 

alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 9247/5/1-1 

————— 

Kurul’un 25/05/2016 tarihli ve 6300-66 sayılı Kararı ile;  

DAĞ/4637-3/33304 no’lu dağıtıcı lisansı sahibi Nafta Akaryakıt Ürünleri Sanayi Ve 

Ticaret Anonim ġirketinin, ―Ankara-Kayseri Asfaltı 17. Km. (Ada:- , Pafta:03 , Parsel:369) 

Tataryeğenağa Mevkii Mucur / KIRġEHĠR‖ adresinde 27/03/2014 tarihli ve BAY/939-82/33967 

lisans numaralı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Ömer IġIKLI’ya ait akaryakıt istasyonunda 

19/04/2016 tarihinde yapmıĢ oldukları denetimde tespit edildiği üzere, istasyonda otomasyon 

sisteminin usulüne göre çalıĢmasına rağmen bayisinin dağıtıcısı dıĢında akaryakıt ikmalini 

Kurumumuza bildirmemek suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 7 nci maddesinin 

altıncı fıkrası ile, 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 

aynı Kurul Kararının 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aykırılık teĢkil etmesi nedeniyle, 5015 

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

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

Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Nafta Akaryakıt Ürünleri Sanayi Ve Ticaret 

Anonim ġirketi hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ olup, bu çerçevede 

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca 01/09/2016-1366 sayılı SoruĢturma Raporu 

düzenlenmiĢtir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca baĢlatılan soruĢturma kapsamında yapacağınız yazılı 

savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 

sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  9247/6/1-1 

————— 

Kurul 08/09/2016 tarihli ve 6474-17 sayılı Kararı ile, 02.04.2013 tarihli ve BAY/939-

82/32397 sayılı bayilik lisansı sahibi Ankara Beypet Akaryakıt ĠnĢaat Nak. Oto. Sanayi ve Ticaret 

Limited ġirketi’nin 11.12.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere lisansın verdiği 

haklar dıĢında yeniden satıĢ amaçlı akaryakıt satması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari 

yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma 

ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 

hükümleri uyarınca Ankara Beypet Akaryakıt ĠnĢaat Nak. Oto. Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi 

hakkında 21.01.2016 tarihli ve 6081/31 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruĢturma 

sonrasında düzenlenen 25/02/2016 tarihli ve 296 sayılı SoruĢturma Raporu ve istenilen yazılı 

savunma Kurul’ca değerlendirilmiĢ olup; süresinde savunma yapmayan Ankara Beypet Akaryakıt 

ĠnĢaat Nak. Oto. Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 6455 sayılı Kanunla değiĢik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) 

numaralı alt bendi ile (f) bendi gereğince belirlenen 70.000.-TL idari para cezası uygulanmasına 

karar verilmiĢtir. 
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Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000.-TL (YetmiĢbin TL) tutarındaki idari para 

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

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

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

2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin 

üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine Ġdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 

yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

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

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

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.  9247/7/1-1 

————— 

Kurul 18/08/2016 tarihli ve 6443-20 sayılı Kararı ile, DAĞ/627-27/15377 sayılı dağıtıcı 

lisansı sahibi Meram Otomasyon Bilgisayar Petrol Dağıtım Nakliyat ve Turizm Ticaret Anonim 

ġirketi’nin (Batman Atılım Otomasyon Bilgisayar Petrol Dağıtım Nakliyat Gıda ĠnĢaat ve Turizm 

Ticaret Anonim ġirketi) sözleĢmeli bayilerinin akaryakıt istasyonunda stok hareketleri ve 

akaryakıt alım satım iĢlemlerinin elektronik ortamda, günlük olarak izlenebilmesine yönelik 

otomasyon sistemini kurmaması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 

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

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

Meram Otomasyon Bilgisayar Petrol Dağıtım Nakliyat ve Turizm Ticaret Anonim ġirketi 

(Batman Atılım Otomasyon Bilgisayar Petrol Dağıtım Nakliyat Gıda ĠnĢaat ve Turizm Ticaret 

Anonim ġirketi) hakkında 05.05.2016 tarihli ve 6271/8 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan 

soruĢturma sonrasında düzenlenen 27/05/2016 tarihli ve 951 sayılı SoruĢturma Raporu ve 

istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiĢ olup; süresinde savunma yapmayan Meram 

Otomasyon Bilgisayar Petrol Dağıtım Nakliyat ve Turizm Ticaret Anonim ġirketi (Batman Atılım 

Otomasyon Bilgisayar Petrol Dağıtım Nakliyat Gıda ĠnĢaat ve Turizm Ticaret Anonim ġirketi) 

hakkında 5015 sayılı Kanunun fiil tarihinde yürürlükte olan haliyle 19 uncu maddesinin ikinci 

fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve ―Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi 

Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ‖ hükümleri gereğince, her 

bir bayi için 739.666.-TL olmak üzere 7 bayi için toplamda 5.177.662.-TL idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 5.177.662.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

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

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü 

fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine Ġdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 

yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 
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konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.  9247/8/1-1 

————— 

Kurul 18/08/2016 tarihli ve 6443-21 sayılı Kararı ile, 07.08.2006 tarihli ve DAĞ/859-

2/19123 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Eropet Akaryakıt Dağıtım TaĢımacılık ĠnĢaat Pazarlama 

Petrol Ürünleri Ġthalat Ġhracat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi’nin sözleĢmeli bayilerinin 

akaryakıt istasyonunda stok hareketleri ve akaryakıt alım satım iĢlemlerinin elektronik ortamda, 

günlük olarak izlenebilmesine yönelik otomasyon sistemini kurmaması ile ilgili olarak 5015 sayılı 

Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler 

Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 

uncu maddesi hükümleri uyarınca Eropet Akaryakıt Dağıtım TaĢımacılık ĠnĢaat Pazarlama Petrol 

Ürünleri Ġthalat Ġhracat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi hakkında 05.05.2016 tarihli ve 6271/10 

sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruĢturma sonrasında düzenlenen 27.05.2016 tarihli ve 

950 sayılı SoruĢturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiĢ olup; 

süresinde savunma yapmayan Eropet Akaryakıt Dağıtım TaĢımacılık ĠnĢaat Pazarlama Petrol 

Ürünleri Ġthalat Ġhracat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun fiil 

tarihinde yürürlükte olan haliyle 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı 

alt bendi ve ―Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak 

Para Cezaları Hakkında Tebliğ‖ hükümleri gereğince, her bir bayi için 739.666.-TL olmak üzere 

133 bayi için toplamda 98.375.578.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 98.375.578.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

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

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü 

fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine Ġdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 

yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

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

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

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.  9247/9/1-1 

————— 

Kurul 01/09/2016 tarih ve 6465/20 sayılı Kararı ile, 20.09.2012 tarihli ve DAĞ/4030-

1/31527 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Samanyolu Enerji Nakliyat Petrol ve Sanayi Ticaret Anonim 

ġirketi’nin (Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim ġirketi) bayileri BAY/939-82/30959 sayılı 

bayilik lisansı sahibi Adapark Akaryakıt Lpg Gıda ĠnĢaat Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited 

ġirketi’nin akaryakıt istasyonunda 27.08.2013 tarihinde, BAY/939-82/31889 sayılı bayilik lisansı 

sahibi Adapark Akaryakıt Lpg Gıda ĠnĢaat Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi’nin 

akaryakıt istasyonunda 27-28.08.2013 tarihlerinde yapılan denetimde; bayilerinin otomasyon 

sistemine müdahale etmesi, otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı çalıĢmaması ve izinsiz 

müdahalelerin 3 iĢ günü içerisinde Kuruma bildirilmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 
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―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön 

AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu 

maddesi hükümleri uyarınca Samanyolu Enerji Nakliyat Petrol Ve Sanayi Ticaret Anonim ġirketi 

(Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim ġirketi) hakkında 05.05.2016 tarihli ve 6271/15 sayılı 

Kurul Kararı kapsamında yapılan soruĢturma sonrasında düzenlenen 30/05/2016 tarihli ve 959 

sayılı SoruĢturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiĢ olup; süresinde 

savunma yapmayan Samanyolu Enerji Nakliyat Petrol Ve Sanayi Ticaret Anonim ġirketi (Jooil 

Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim ġirketi) hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 

sayılı Kanunla değiĢik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi 

gereğince 850.000.-TL idari para cezasının 2 adet bayide gerçekleĢtirilen denetim adedince ayrı 

ayrı olmak üzere 1.700.000.-TL idari para cezası idari para cezası olarak uygulanmasına karar 

verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.700.000.-TL (Birmilyonyediyüzbin TL) tutarındaki 

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

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

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

5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, 

Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari 

para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen 

Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme 

talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması 

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

Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı 

Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.  9247/10/1-1 

————— 

Kurul 18/08/2016 tarihli ve 6443-29 sayılı Kararı ile, DAĞ/818-3/17730 sayılı dağıtıcı 

lisansı sahibi Marpet Otomotiv Akaryakıt Madeni Yağ ĠnĢaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited 

ġirketi’nin sözleĢmeli bayilerinin akaryakıt istasyonunda stok hareketleri ve akaryakıt alım satım 

iĢlemlerinin elektronik ortamda, günlük olarak izlenebilmesine yönelik otomasyon sistemini 

kurmaması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve 

Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Marpet Otomotiv 

Akaryakıt Madeni Yağ ĠnĢaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi hakkında 27.04.2016 

tarihli ve 6253/6 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruĢturma sonrasında düzenlenen 

25/05/2016 tarihli ve 927 sayılı SoruĢturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca 

değerlendirilmiĢ olup; süresinde savunma yapmayan Marpet Otomotiv Akaryakıt Madeni Yağ 

ĠnĢaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun fiil tarihinde 

yürürlükte olan haliyle 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve 

―Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 

Hakkında Tebliğ‖ hükümleri gereğince, her bir bayi için 739.666.-TL olmak üzere 4 bayi için 

toplamda 2.958.664.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 2.958.664.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 
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yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü 

fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine Ġdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 

yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

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

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

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.  9247/11/1-1 

————— 

Kurul 08/09/2016 tarihli ve 6474-14 sayılı Kararı ile, 19.03.2005 tarihli ve BAY/459-

532/06605 sayılı bayilik lisansı sahibi Menhas Petrol Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited 

ġirketi’nin 11.12.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere dağıtıcısı dıĢında 

akaryakıt ikmal etmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci 

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

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

Petrol Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi hakkında 21.01.2016 tarihli ve 6081/28 sayılı 

Kurul Kararı kapsamında yapılan soruĢturma sonrasında düzenlenen 25/02/2016 tarihli ve 291 

sayılı SoruĢturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiĢ olup; süresinde 

savunma yapmayan Menhas Petrol Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi hakkında 5015 

sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değiĢik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası 

gereğince belirlenen 70.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000.-TL (YetmiĢbin TL) tutarındaki idari para 

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

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

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

2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin 

üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine Ġdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 

yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

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

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

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.  9247/12/1-1 

————— 

Kurul 18/08/2016 tarih ve 6443/11 sayılı Kararı ile, 10.05.2012 tarih ve BAY/939-

82/30945 sayılı bayilik lisansı sahibi Miran ĠnĢaat Gıda Tarım Nakliye Petrol Sanayi ve Ticaret 

Limited ġirketi’nin tağĢiĢ ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri istasyonda 

bulundurduğunun tespit edilmesi ve akaryakıt istasyonunda tespit edilen gizli tankı piyasa 

faaliyetine konu etmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci 

maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip 
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Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Miran 

ĠnĢaat Gıda Tarım Nakliye Petrol Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi hakkında 24.03.2016 tarihli 

ve 6173/42 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruĢturma sonrasında düzenlenen 05/05/2016 

tarihli ve 724 sayılı SoruĢturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiĢ 

olup; süresinde savunma yapmayan Miran ĠnĢaat Gıda Tarım Nakliye Petrol Sanayi ve Ticaret 

Limited ġirketi hakkında tağĢiĢ ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri istasyonda 

bulundurduğunun tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci 

fıkrasının (a) bendinin dördüncü alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası 

Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ 

hükümleri gereğince belirlenen 163.111.-TL, akaryakıt istasyonunda tespit edilen gizli tankı 

piyasa faaliyetine konu etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü ve 

dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında 

Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 13.592.-TL olmak 

üzere toplamda 176.703.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 176.703.-TL (YüzyetmiĢaltıbinyediyüzüç TL) 

tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası 

ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar 

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

0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası 

Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 

60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 

söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde 

yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya 

taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde 

yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 

7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.  9247/13/1-1 

————— 

Kurul 08/09/2016 tarihli ve 6474-15 sayılı Kararı ile, 09.07.2013 tarihli ve BAY/939-

82/32923 sayılı bayilik lisansı sahibi Sakpet Petrol Ürünleri Ticaret ve Sanayi Limited ġirketi’nin 

11.12.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere dağıtıcısı dıĢında akaryakıt ikmal 

etmesi ve yeniden satıĢ amaçlı akaryakıt satması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari 

yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma 

ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 

hükümleri uyarınca Sakpet Petrol Ürünleri Ticaret ve Sanayi Limited ġirketi hakkında 21.01.2016 

tarihli ve 6081/29 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruĢturma sonrasında düzenlenen 

25/02/2016 tarihli ve 292 sayılı SoruĢturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca 

değerlendirilmiĢ olup; süresinde savunma yapmayan Sakpet Petrol Ürünleri Ticaret ve Sanayi 

Limited ġirketi hakkında dağıtıcısı dıĢında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değiĢik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince 

belirlenen 70.000.-TL, yeniden satıĢ amaçlı akaryakıt satması nedeniyle 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değiĢik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) 

bendinin (2) numaralı alt bendi ile (f) bendi gereğince belirlenen 70.000.-TL olmak üzere 

toplamda 140.000.-TL idari para cezası idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 
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Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 140.000.-TL (Yüzkırkbin TL) tutarındaki idari para 

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

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

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

2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin 

üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine Ġdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 

yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

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

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

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.  9247/14/1-1 

————— 

Kurul 01/09/2016 tarihli ve 6465-37 sayılı Kararı ile, 25.05.2012 tarihli ve BAY/939-

82/31022 sayılı bayilik lisansı sahibi Se-Ka Petrol Lojistik Orman Ürünleri Otomotiv Sanayi 

Turizm ĠĢletmeciliği Ġç ve DıĢ Ticaret Limited ġirketi’nin sahibi bulunduğu istasyonda 

22.09.2012 tarihi itibariyle tağĢiĢ ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün 

bulundurması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve 

Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Se-Ka Petrol 

Lojistik Orman Ürünleri Otomotiv Sanayi Turizm ĠĢletmeciliği Ġç ve DıĢ Ticaret Limited ġirketi 

hakkında 13.05.2016 tarihli ve 6280/20 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruĢturma 

sonrasında düzenlenen 09.06.2016 tarihli ve 1016 sayılı SoruĢturma Raporu ve istenilen yazılı 

savunma Kurul’ca değerlendirilmiĢ olup; süresinde savunma yapmayan Se-Ka Petrol Lojistik 

Orman Ürünleri Otomotiv Sanayi Turizm ĠĢletmeciliği Ġç ve DıĢ Ticaret Limited ġirketi hakkında 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) 

numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun denetim 

tarihi itibari ile yürürlükte olan 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para 

Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince 163.111-TL idari para cezası uygulanmasına karar 

verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111.-TL (YüzaltmıĢüçbinyüzonbir TL) tutarındaki 

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

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

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

5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, 

Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari 

para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen 

Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme 

talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması 

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

Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı 

Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.  9247/15/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul’un 18/08/2016 tarihli ve 6444/76 sayılı kararı ile 19.05.2010 tarihli ve DAĞ/2559-

7/27698 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Ve Dağıtım Anonim 

ġirketi’nin bayisi 06.02.2013 tarihli ve BAY/939-82/32103 sayılı bayilik lisansı sahibi Dinar 

Petrol Nakliyat Gıda ĠnĢaat Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi’nin akaryakıt 

istasyonunda 

a) 03-04.04.2013 tarihlerinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere bayisinin otomasyon 

sistemine müdahale etmesi, otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı çalıĢmaması ve izinsiz 

müdahalelerin Kuruma bildirilmemesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci 

maddesinin altıncı fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 4 üncü maddesinin (1) inci 

fıkrasının (b) bendine ve 5 inci maddesinin 11 inci bendine, yürürlükteki 4 üncü maddesinin 

birinci fıkrasına, 5 inci maddesinin (1) inci fıkrasının (a), (b) bendine, 6 ncı maddenin birinci 

fıkrasının (a) bendine aykırı hareket ettiği, 

b) 25.08.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere bayisinin otomasyon 

sistemine müdahale etmesi, otomasyon sistemi doğru ve sağlıklı çalıĢmaması rağmen satıĢ 

yapılması ve izinsiz müdahalelerin Kuruma bildirilmemesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 4 üncü 

maddesinin (1) inci fıkrasının (b) bendine ve 5 inci maddesinin 11 inci bendine, yürürlükteki 4 üncü 

maddesinin birinci fıkrasına, 5 inci maddesinin (1) inci fıkrasının (a), (b) bendine, 6 ncı maddenin 

birinci fıkrasının (a) bendine aykırı hareket ettiği, değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir 

Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 

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

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

Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Ve 

Dağıtım Anonim ġirketi hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ ve 20 nci 

madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruĢturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi 

gereğince düzenlenen 22.09.2016 tarihli ve 1420 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma 

alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  9247/16/1-1 

————— 

Kurul 01/09/2016 tarihli ve 6465-34 sayılı Kararı ile, DAĞ/3162-1/29279 sayılı dağıtıcı 

lisansı sahibi Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Limited ġirketi’nin bayisi BAY/463-920/09555 

sayılı bayilik lisansı sahibi Dörtel Akaryakıt ve Turizm Ticaret Limited ġirketi’nin istasyonunda 

22/01/2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere otomasyon sisteminin çalıĢmaması 

ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol 

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

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Uluslararası Akaryakıt 

Dağıtım Limited ġirketi hakkında 27.04.2016 tarihli ve 6253/25 sayılı Kurul Kararı kapsamında 

yapılan soruĢturma sonrasında düzenlenen 25/05/2016 tarihli ve 922 sayılı SoruĢturma Raporu ve 

istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiĢ olup; süresinde savunma yapmayan 

Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Limited ġirketi hakkında 6455 sayılı Kanunla değiĢik 5015 sayılı 

Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt 

bendi uyarınca belirlenen 850.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 
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Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 850.000.-TL (Sekizyüzellibin TL) tutarındaki idari 

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

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

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

5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, 

Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari 

para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen 

Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme 

talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması 

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

Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı 

Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.  9247/17/1-1 

————— 

Kurul 08/09/2016 tarihli ve 6474-12 sayılı Kararı ile, 28.01.2013 tarihli ve BAY/939-

82/32069 sayılı bayilik lisansı sahibi Yudum Petrol Ürünleri Nakliye Ve Orman ĠnĢaat 

Madencilik Sanayi Ticaret Limited ġirketi’nin 26.11.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit 

edildiği üzere yeniden satıĢ amaçlı akaryakıt satması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari 

yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma 

ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 

hükümleri uyarınca Yudum Petrol Ürünleri Nakliye Ve Orman ĠnĢaat Madencilik Sanayi Ticaret 

Limited ġirketi hakkında 21.01.2016 tarihli ve 6081/26 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan 

soruĢturma sonrasında düzenlenen 25/02/2016 tarihli ve 289 sayılı SoruĢturma Raporu ve 

istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiĢ olup; süresinde savunma yapmayan Yudum 

Petrol Ürünleri Nakliye Ve Orman ĠnĢaat Madencilik Sanayi Ticaret Limited ġirketi hakkında 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değiĢik 19 uncu maddesinin ikinci 

fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (f) bendi gereğince belirlenen 70.000.-TL idari 

para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000.-TL (YetmiĢbin TL) tutarındaki idari para 

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

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

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

2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin 

üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine Ġdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 

yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

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

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

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.  9247/18/1-1 

————— 

Kurul’un 11/08/2016 tarihli ve 6430-39 sayılı Kararı ile 30.11.2012 tarihi itibariyle 

Mespet Akaryakıt Nakliye Gıda ĠnĢaat ĠletiĢim Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi’nin dağıtıcısı 
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olan 06.05.2010 tarihli ve DAĞ/2552-4/27680 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Raman Akaryakıt 

Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi Ġç ve DıĢ Ticaret Limited ġirketi’nin düzenlediği 

30.11.2012 tarihli ve 046810 numaralı faturada muhatabın lisans numarasını belirtmemesi 

nedeniyle hakkında uygulanan idari para cezasına iliĢkin Kurul Kararı’nın, Raman Akaryakıt 

Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi Ġç ve DıĢ Ticaret Limited ġirketi tarafından Ankara 1. 

Ġdare Mahkemesi nezdinde açtığı davada E: 2016/359 K: 2016/2150 sayılı karar ile yazılı 

savunma istenmesinin hukuka aykırı olduğuna, ön araĢtırma ve soruĢturma yapılmasına 

hükmedilerek iptaline karar verilmesi, kararın Kurumca temyiz edilmeyerek kesinleĢecek olması 

ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol 

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

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Raman Akaryakıt Dağıtım 

Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi Ġç ve DıĢ Ticaret Limited ġirketi hakkında doğrudan soruĢturma 

açılmasına karar verilmiĢ ve yürütülen soruĢturma sonucu Yönetmeliğin 23 inci maddesi 

gereğince düzenlenen 24/08/2016 tarihli ve 1330 sayılı SoruĢturma Raporu azılı savunma alınmak 

üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  9247/19/1-1 

————— 

Kurul’un 25/08/2016 tarih ve 6453-15 sayılı Kararı ile, MYĞ/738-6/16831 sayılı madeni 

yağ lisansı sahibi Tat-Ra Petrol ve Petrol Ürünleri Madeni Yağlar Kimyevi Maddeler Sanayi ve 

Ticaret Limited ġirketi’nin lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az %50 olan 

Kapasite Raporunu 01/08/2012 tarihine kadar Kuruma ibraz etmemiĢ olmasının 5015 sayılı 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 

18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğin Geçici 11 inci maddesine 

aykırı olması sebebiyle ilgili tüzel kiĢi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü 

fıkrası ile ―Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak 

Para Cezaları Hakkında Tebliğ‖ uyarınca belirlenen 67.962, -TL. tutarında idari para cezası 

uygulanmasını kararlaĢtırmıĢtır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi (ġube 

Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 

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

üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı 

aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para 

cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum 

hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

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

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

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  9247/20/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Petrolleri A.O.’nın Adıyaman ilinde sahip olduğu ARĠ/TPO/K/3052 hak sıra 

no.lu petrol iĢletme ruhsat sahasında bulunan Kuzey Cendere-1 lokasyon yolu için gerekli olan 

ancak arazi malikinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle, anlaĢma yoluyla satın 

alınması mümkün olmayan ve üzerinde Kahta 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin acele el koyma 

kararı bulunan Adıyaman Ġli, Kahta Ġlçesi, Yolaltı Köyü, Kavak mevkiinde bulunan 31 no.lu 

parselin 802,38 m²’lik kısmının 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 inci maddesi gereğince 

istimlakine karar verilmesi için 05.10.2016 ve bunu tamamlayan 17.10.2016 tarihli dilekçeleriyle 

müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci 

fıkrası gereğince ilan olunur. 9212/1-1 

—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 35.06/1740 

Toplantı Tarihi ve No : 26.08.2016-291 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 26.08.2016-6930 ĠZMĠR 

Ġzmir ili, Foça ilçesi, ĠsmetpaĢa Mahallesinde, Ġzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 04.04.1991 tarihli ve 2560 sayılı kararı ile belirlenen 2. (Ġkinci)  

Derece Doğal Sit Alanında kalan ve 26/05/2016 tarihli ve 6709 sayılı karar ile tescil edilmesine 

yönelik gerekli iĢlemlerin tesis edilmesine, 14/07/2016 tarih ve 684 sayılı kararla özel birlikler 

tatbikatı yapılmasında sakınca bulunmadığına karar verilen Fransız Tatil Köyü içerisinde yer alan 

mülkiyeti hazineye ait ve Bakanlığımıza tahsisli olan 187 ada 7 parsel ile mülkiyeti ormana ait 

olan ve Bakanlığımız için tahsis talebinde bulunulmuĢ olan 19 parselin bir bölümünde yer alan 

arkeolojik alanın I. Derece Arkeolojik Sit olarak sit olarak tescil edilmesine yönelik Kurul 

Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 25/08/2016 tarih ve 818 sayı ile kayıtlı rapor, alanın tesciline 

yönelik çalıĢmalar kapsamında Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmiĢ olan Kurum 

görüĢleri, Kurulumuzun 06/01/2016 tarihli ve 6090 sayılı kararı, 22/06/2016 tarihli ve 6801 sayılı 

kararı, Ġzmir Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 03/03/2016 tarihli ve 1944 sayılı yazısı, 

27/04/2016 tarihli ve 3816 sayılı yazısı okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda;  

Ġzmir ili, Foça ilçesi, ĠsmetpaĢa Mahallesinde, Ġzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 04.04.1991 tarihli ve 2560 sayılı kararı ile belirlenen 2. (Ġkinci)  

Derece Doğal Sit Alanında kalan ve 26/05/2016 tarihli ve 6709 sayılı karar ile tescil edilmesine 

yönelik gerekli iĢlemlerin tesis edilmesine, 14/07/2016 tarih ve 684 sayılı kararla özel birlikler 

tatbikatı yapılmasında sakınca bulunmadığına karar verilen Fransız Tatil Köyü içerisinde yer alan 

mülkiyeti hazineye ait olan ancak tasarruf hakkı Maliye Bakanlığı’nın 20/05/2014 tarih ve 599 

sayılı Olur ile Bakanlığımıza verilmiĢ olan 187 ada 7 parsel ile mülkiyeti ormana ait olan ve 

Bakanlığımız için tahsis talebinde bulunulmuĢ olan 19 parselin bir bölümünde yer alan arkeolojik 

alanın I. Derece Arkeolojik Sit olarak sit olarak tescil edilmesine, kararımız eki sit haritasının ve 

sit fiĢinin uygun olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 35.21/737 

Toplantı Tarihi ve No : 09.09.2016-293 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 09.09.2016-7037 ĠZMĠR 

Ġzmir ili Aliağa ilçesi AĢağıĢakran Mahallesi, ÇeĢmeönü tepesi Mevkiinde bulunan alanın 

2863 sayılı yasa kapsamında Arkeolojik sit niteliği taĢıması nedeniyle taĢınmazın tesciline iliĢkin 

Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca 2863 sayılı yasanın 7.maddesi kapsamında gerekli iĢlemlerin 

yapılarak hazırlanacak bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesine iliĢkin Ġzmir 2 Numaralı 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 13.04.2016 tarihli ve 6486 sayılı kararı, Ġzmir 2 

Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 13.07.2016 tarihli ve 2550 

sayılı yazısı ve eki kurum görüĢü haritası, 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum 

görüĢleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 08.09.2016 tarihli ve 885 sayı ile kayıtlı 

rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda;  

Ġzmir ili, Aliağa ilçesi, YeniĢakran Mahallesi, ÇeĢmeönü tepesi Mevkiinde bulunan 3 (üç) 

Adet Tümülüsün kararımız eki 1/5000 ölçekli paftada iĢaretlenen Ģekli ile 1 (birinci) Derece 

Arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, ekli tescil fiĢinin uygun olduğuna,  karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 35.21/840 

Toplantı Tarihi ve No : 09.09.2016-293 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 09.09.2016-7040 ĠZMĠR 

Ġzmir ili, Aliağa ilçesi, YeniĢakran Mahallesinde bulunan alanın 2863 sayılı kanun 

kapsamında arkeolojik sit niteliği taĢıdığına Ġzmir 2 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğünün 17.06.2016 tarihli ve 2320 sayılı yazısı ve eki kurum görüĢü haritası, 2863 

sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüĢleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca 

hazırlanan 08.09.2016 tarihli ve 886 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan 

görüĢmeler sonunda; 

Ġzmir ili, Aliağa ilçesi, YeniĢakran Mahallesi, Bağarası Mevkiinde bulunan alanının 

kararımız eki 1/5000 ölçekli paftada iĢaretlenen Ģekli ile III (üçüncü) Derece Arkeolojik sit olarak 

tescil edilmesine, ekli tescil fiĢinin uygun olduğuna,  karar verildi 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 45.17/777 

Toplantı Tarihi ve No : 30.09.2016-296 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 30.09.2016-7085 ĠZMĠR 

Manisa ili, Yunusemre ilçesi, Yağcılar Mahallesinde kurulması planlanan Atık Su Arıtma 

Tesis projesi kapsamında Manisa Müze Müdürlüğü’nce alanda gerçekleĢtirilen tespit 

çalıĢmalarına iliĢkin Manisa Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 02/02/2016 tarihli ve 

449 sayılı yazısı alanın tesciline yönelik çalıĢmalar kapsamında Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğüne iletilmiĢ olan Kurum görüĢleri ve Müdürlük evrak kaydında 29/09/2016 tarih ve 

950 sayıyla kayıtlı uzman raporu okundu, ekleri ve iĢlem dosyası incelendi. Yapılan görüĢmeler 

sonucunda; 

Manisa ili, Yunusemre ilçesi, Yağcılar Mahallesindeki arkeolojik alanın kararımız eki 

1/5000 ölçekli kadastral paftada gösterildiği Ģekliyle III. (üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak 

tescillenmesine, sit fiĢinin uygun olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 35.10/93 

Toplantı Tarihi ve No : 26.08.2016-291 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 26.08.2016-6944 ĠZMĠR 

Ġzmir ili, Kınık ilçesi, Türkcedit mahallesi, KocataĢ mevkiinde, Bergama Müze 

Müdürlüğü ve Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilmiĢ olan arkeolojik 

alana iliĢkin 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilmiĢ olan kurum görüĢleri ve Kurul 

Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 11/08/2016 tarihli, 25/08/2016 tarih ve 819 sayı ile 

Müdürlük evrak kaydına giren rapor okundu, yazı ekleri ve iĢlem dosyası incelendi. Yapılan 

görüĢmeler sonucunda; 

Ġzmir ili, Kınık ilçesi, Türkcedit mahallesi, KocataĢ mevkiindeki arkeolojik alanın 

kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral harita üzerinde gösterildiği Ģekilde, III. (Üçüncü) Derece 

Arkeolojik Sit olarak tesciline ve kararımız eki sit fiĢinin uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 45.03/113 

Toplantı Tarihi ve No : 30.09.2016-296 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 30.09.2016-7071 ĠZMĠR 

Manisa ili, Demirci ilçesi, Ayvaalan Mahallesi, TavĢantepe Mevkiinde yapılmıĢ olan 

izinsiz kazı faaliyeti ve Manisa Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılmıĢ olan tespit çalıĢmasına 

iliĢkin Manisa Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 11/06/2015 tarihli ve 2391 sayılı 

yazısı, alanın tesciline yönelik çalıĢmalar kapsamında Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne 

iletilmiĢ olan Kurum görüĢleri, Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan, 29/09/2016 tarih ve 

947 sayı ile Müdürlük evrak kaydına giren rapor okundu, yazı ekleri ve iĢlem dosyası incelendi. 

Yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Manisa ili, Demirci ilçesi, Ayvaalan Mahallesi, TavĢantepe Mevkiindeki tümülüsün I. 

(Birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine, kararımız eki sit haritasının ve sit fiĢinin 

uygun olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 45.09/20 

Toplantı Tarihi ve No : 29.09.2016-295 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 29.09.2016-7060 MANĠSA 

Manisa ili, Sarıgöl ilçesi, Bereketli ve AvĢar Mahalleleri mülki hudutlarında bulunan 

I.(birinci) Derece arkeolojik sit ve 3.(üçüncü) Derece Arkeolojik sit olarak tescile önerilen alanın 

Kurulumuz üyelerince yerinde incelendikten sonra değerlendirilmesine iliĢkin Ġzmir 2 Numaralı 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10.06.2016 tarihli ve 6773 sayılı kararı; alanda 

bulunan höyüğün Arkeolojik sit potansiyeli taĢıdığına iliĢkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğünün 12.12.2007 tarihli ve 208636 sayılı, 06.11.2008 tarihli ve 201503 sayılı yazısı ve 

ekleri, 24.11.2008 tarihli ve 212148 sayılı 21.01.2010 tarihli ve 13768 sayılı yazısı ve ekleri, 

Manisa Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 27.09.2011 tarihli ve 3460 sayılı yazısı ve 

eki; Ġzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 12.01.2016 tarihli 

ve 126 sayılı yazısı ve eki kurum görüĢü haritası; 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen 

kurum görüĢleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 08.06.2016 tarihli ve 645 sayı ve 

27.09.2016 tarihli ve 922 sayı ile kayıtlı raporlar okundu, ekleri incelendi, yapılan yerinde 

inceleme sonunda; 

Manisa ili, Sarıgöl ilçesi, Bereketli ve AvĢar Mahalleleri mülki hudutlarında bulunan 

alanın kararımız eki 1/2000 ölçekli kadastral pafta üzerinde iĢaretlendiği Ģekli ve ―Bereketli 

Höyüğü‖ adı ile I (birinci) Derece Arkeolojik Sit ve III (üçüncü) Derece Arkeolojik sit olarak 

tescil edilmesine, ekli tescil fiĢinin uygun 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
— Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Çalışma ve Sosyal

Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcılığı Giriş ve Uzmanlık Yeterlik Sınavları
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Adnan Menderes Üniversitesi Siyasal, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar
Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Afyon Kocatepe Üniversitesi Yapı Malzemeleri Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği

— Hacettepe Üniversitesi Yaşam Desteği Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği

— Işık Üniversitesi Optomekatronik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Mersin Üniversitesi Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

NOT: 22/10/2016 tarihli ve 29865 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Milletlerarası
Andlaşmalar yayımlanmıştır.

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.


