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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından:

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME 
İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) DESTEK PROGRAMLARI 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 15/6/2010 tarihli ve 27612 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Küçük ve
Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destek Prog-
ramları Yönetmeliğinin adı “KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği” olarak değiştiril-
miştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) KOSGEB Veri Tabanında yer almak için KOSGEB’in www.kosgeb.gov.tr internet
adresinde belirtilen usulde başvuru yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) Destek programlarındaki ödeme süreci ve koşulları ilgili destek prog-

ramı ve uygulama esaslarında belirlenir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – (1) Destek programları, program ve/veya işletme esaslı olarak izlenir,

programların ülke ekonomisi ve işletmelere etkileri ve sonuçları değerlendirilir. İzleme ve de-
ğerlendirmeler, Başkanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Başvuru ve bildirim şekli
Madde 10/A – (1) Tüm bildirimler ve başvurular yazılı yapılabileceği gibi elektronik

ortamda da yapılabilir.”



MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası, geçici 2 nci maddesi
ile geçici 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme

ve Destekleme İdaresi Başkanı yürütür.

—— • ——
Ankara Üniversitesinden:
ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EĞİTİM

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/1/1989 tarihli ve 20059 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıştır.

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

—— • ——
Beykoz Üniversitesinden:

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Beykoz Üniversitesinin akademik ve idarî

birimlerinin yönetimi, işleyişi ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Beykoz Üniversitesinin yönetimine, akademik ve

idarî organlarına, bu organların görevlerine ve mali konulara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nunu ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek
168 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen ;
a) Başkan: Beykoz Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,
b) Birim müdürü: Genel Sekreterliğe bağlı idari birimlerin müdürlerini,
c) Bölüm: Üniversitenin akademik birimlerindeki bölümleri,
ç) Bölüm başkanı: Bölümlerin başkanlarını,
d) Genel Sekreter: Beykoz Üniversitesi Genel Sekreterini,
e) Dekan: Fakültelerin dekanlarını,
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f) Enstitü: Üniversitenin enstitülerini,
g) Fakülte: Üniversitenin fakültelerini,
ğ) Fakülte kurulu: Fakültelerin fakülte kurullarını,
h) Fakülte yönetim kurulu: Fakültelerin yönetim kurullarını,
ı) Merkez: Üniversitenin uygulama ve araştırma merkezlerini,
i) Meslek yüksekokulu: Üniversitenin meslek yüksekokullarını,
j) Müdür: Üniversitenin yüksekokul, meslek yüksekokulu, enstitü, uygulama ve araş-

tırma merkezlerinin müdürlerini,
k) Mütevelli Heyeti: Beykoz Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
l) Öğretim elemanları: Üniversitede ders veren öğretim üyeleri, öğretim görevlileri,

okutmanlar ile öğretim yardımcılarını,
m) Program: Üniversitenin akademik birimlerindeki programları,
n) Rektör: Beykoz Üniversitesi Rektörünü,
o) Senato: Beykoz Üniversitesi Senatosunu,
ö) Üniversite: Beykoz Üniversitesini,
p) Vakıf: Türkiye Lojistik Araştırmaları ve Eğitimi Vakfını,
r) Vakıf Yönetim Kurulu: Türkiye Lojistik Araştırmaları ve Eğitimi Vakfı Yönetim Ku-

rulunu,
s) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ş) Yönetim Kurulu: Beykoz Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
t) Yüksekokul: Üniversitenin yüksekokullarını
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Mütevelli Heyeti

Mütevelli Heyetine ilişkin esaslar
MADDE 5 – (1) Mütevelli Heyeti, Üniversitenin en yüksek karar organı olup, Üniver-

sitenin tüzel kişiliğini temsil eder. Üniversite, Mütevelli Heyeti tarafından, bu Yönetmelik ve
ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yönetilir.

(2) Mütevelli Heyeti, Vakıf Yönetim Kurulu tarafından oy çokluğu ile seçilen, ilgili
mevzuatta öngörülen şartlara ve niteliklere sahip en az yedi kişiden oluşur. Mütevelli Heyeti
üyelerinin, yaş sınırlaması hariç Devlet memuru olma niteliklerine sahip olmaları ve en az üçte
ikisinin lisans düzeyinde yükseköğretim görmüş olması gerekir. Devlet üniversitelerinde görev
yapan öğretim elemanları üniversitelerinden gerekli izni almış olmak kaydıyla Mütevelli He-
yetinde görev alabilir. Vakıf Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile bunların birinci derece kan
ve kayın hısımları ile eşlerinden Mütevelli Heyetinde görev alacakların sayısı ikiyi geçemez.
Mütevelli heyetinin yedi kişiden az olmamak üzere kaç kişiden oluşacağı, Devlet memuru ola-
bilme ve yükseköğretim görmüş olma şartları yanında, başka niteliklerin aranıp aranmayaca-
ğına ilişkin kararlar ve seçime ilişkin usul ve esaslar ile seçilen veya ayrılan başkan ve üyeler
YÖK’e en geç bir ay içinde bildirilir. Mütevelli Heyeti, yetkilerini, uygun gördüğü ölçü ve sü-
reyle Mütevelli Heyeti Başkanına devredebilir.

(3) Mütevelli Heyeti üyelerinin görev süresi dört yıldır. Süresi biten üyeler yeniden se-
çilebilirler. Bir üyenin süresinin bitmesi veya başka nedenlerle ayrılması halinde, kalan süreyi
tamamlamak üzere yeni üye seçilir. Rektör dışındaki Mütevelli Heyeti üyeleri, görev süresi
içerisinde Vakıf Yönetim Kurulunun kararıyla görevden alınabilirler.
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(4) Bir yıl içinde yapılan olağan ya da olağanüstü iki toplantıya geçerli mazeret sun-
maksızın katılmayan Mütevelli Heyeti üyesinin üyeliği kendiliğinden düşer. Üyeliği herhangi
bir nedenle sona eren üyenin yerine Vakıf Yönetim Kurulu tarafından yeni bir üye seçilir.

(5) Rektör, Mütevelli Heyetinin tabii üyesi olup kendisi ile ilgili konularda toplantıya
katılamaz ve aynı zamanda Mütevelli Heyeti Başkanı veya Başkan vekili seçilemez.

(6) Mütevelli Heyeti üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlarını top-
lantıya katılanların oy çokluğuyla alır. Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği
halinde Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Mütevelli Heyeti kararları usulüne
uygun olarak karar defterine yazılarak başkan ve üyeler tarafından imzalanır. Mütevelli Heye-
tinin raportörlüğünü Başkanın belirleyeceği üye yapar.

(7) Mütevelli Heyeti üyeliği fahridir, ancak Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile Mütevelli
Heyeti üyelerine toplantıya katılma, yol ve huzur hakkı verilebilir. Verilecek miktar bir yılda
on ikiyi geçmemek üzere katılacakları her toplantı için, 2547 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde
YÖK üyeleri için öngörülen ücreti aşamaz. Mütevelli Heyeti Başkanı ve üyelerine bunun dı-
şında herhangi bir ödeme yapılmaz. Ancak Üniversitenin değişik hizmet ve görevlerini yerine
getirmek için Mütevelli Heyeti Başkanı ve üyelerinin yurt içinde ve yurt dışında yapacakları
görev giderleri ödenir.

(8) Mütevelli Heyeti yılda en az dört kez toplanır. Başkan gerekli gördüğü hallerde Mü-
tevelli Heyetini toplantıya çağırabilir. Rektör, Başkandan Mütevelli Heyetini toplantıya çağır-
masını isteyebilir. Toplantıların gündemi ve zamanı toplantı gününden en az bir gün önce üye-
lere duyurulur.

(9) Mütevelli Heyeti, Üniversitenin eğitim ve öğretim ve bilimsel araştırma anlayışı ve
yöntemlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, bu amaçla ulusal ve uluslararası düzeylerde
araştırma ve yayım faaliyetlerinde bulunmak için Mütevelli Heyetine ve Üniversitenin yetkili
organlarına kendiliğinden ve talep üzerine araştırma ve inceleme yapmak, görüş bildirmek ve
önerilerde bulunmak üzere bir Danışma Kurulu oluşturabilir. Başkanın veya Mütevelli Heye-
tinin çoğunluk kararıyla, özel bilgi gerektiren konularda Üniversite içinden veya dışından kişiler
Mütevelli Heyetine danışman olarak atanabilir. Bu danışmanlar Mütevelli Heyetinde görev
alabilir ve oy hakkı olmaksızın toplantılara katılabilir.

Mütevelli Heyetinin görevleri
MADDE 6 – (1) Mütevelli Heyetinin görevleri şunlardır:
a) 2547 sayılı Kanuna göre Mütevelli Heyetinin yetkisinde bulunan konularda gerekli

düzenleyici işlemleri yapmak,
b) Üniversitenin işleyiş ve yönetimini sağlayan strateji, ilke, politika ve planları belir-

lemek,
c) Üniversitede fakülte, enstitü, yüksekokul, hazırlık okulu ve meslek yüksekokulları,

uygulama ve araştırma merkezleri, eğitim merkezleri, teknoparklar ve benzeri birimler ile fa-
külte ve/veya yüksekokulları oluşturan akademik birimlerin kurulması, ön lisans, lisans ve li-
sansüstü programların açılması, kapatılması ve birleştirilmesi hususundaki Senatonun önerisini
inceleyerek kararlar almak,

ç) Vakfın ilgili mevzuat doğrultusunda belirlediği amaçlara ulaşmak için gerekli gör-
düğü ilke kararlarını almak, Üniversite ve bağlı birimlerinde yükseköğretim faaliyetinin mev-
zuata ve bu ilke kararlarına uygun yürütülüp yürütülmediğini denetlemek,

d) Üniversitenin akademik ve idari faaliyetlerini denetlemek,
e) Üniversiteye kaynak yaratmak için gerekli çalışmaları yapmak,
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f) Üniversitenin bütçesini onaylamak, uygulamayı denetlemek, taşınır ve taşınmaz var-
lıklarını yönetmek, bağışları kabul veya reddetmek, Üniversite faaliyetinin gerektirdiği kredi
işlemlerini yapmak,

g) Öğrencilerden alınacak öğrenim ücretleri ile bunların ödeme şekil ve zamanlarını ve
öğretim elemanları ile diğer çalışanlara ödenecek ücretleri tespit etmek,

ğ) İlgili mevzuatta ve bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre belirleyeceği
öğrenci ve burs kontenjanlarını YÖK’e sunmak,

h) İlgili mevzuat çerçevesinde akademik ve idari görevleri tanımlamak,
ı) Mütevelli Heyeti Başkanını seçmek ve Başkana yetki devri yapmak,
i) İlgili mevzuatta ve bu Yönetmelikte öngörülen usulle Rektörü, dekanları, enstitü,

yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürlerini atamak ve görevden almak ve öğretim ele-
manlarının sözleşmelerini onaylamak,

j) Üniversitenin yürüttüğü faaliyet ve hizmetlerin tanıtımını yapmak,
k) Harcama usullerini, imza ve temsil yetkilerini belirlemek,
l) Üniversitece yurt içi ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarıyla yapılacak

ve YÖK’ün onayına sunulacak işbirliği protokollerini değerlendirmek ve onaylamak,
m) İdari teşkilatla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak,
n) Üniversite tüzel kişiliğini temsil etmek,
o) Vakıf Yönetim Kurulu onayı ile danışma kurulları, onur kurulu ve yönetim üst ku-

rulları oluşturmak ve bu kurulların çalışmalarına ilişkin esasları belirlemek,
ö) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.
(2) Mütevelli Heyeti gerekli hallerde yetkilerini, ilgili mevzuat uyarınca, uygun gördüğü

ölçü ve süreyle Rektöre devredebilir.
Başkan
MADDE 7 – (1) Mütevelli Heyeti, üyeleri arasından dört yıl için bir başkan seçer. Gö-

rev süresi biten başkan yeniden seçilebilir. Başkan, Üniversitenin harcama yetkilisidir ve Mü-
tevelli Heyetini temsil eder.

(2) Başkan, Rektörle birlikte Üniversitenin akademik ve idari faaliyetlerini denetler ve
Üniversitenin bütçesini hazırlayarak Mütevelli Heyetinin onayına sunar. Mütevelli Heyetinin
aldığı kararların icrasını ve takibini yapar ve yaptırır.

(3) Başkan, en az bir üyeyi başkan yardımcısı olarak atar. Başkanın görevi başında bu-
lunmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi kendisine vekalet eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Akademik Teşkilat, Yöneticiler ve Görevleri

Üniversitenin organları
MADDE 8 – (1) Üniversitenin organları şunlardır:
a) Rektör,
b) Senato,
c) Yönetim Kurulu.
Rektör
MADDE 9 – (1) Rektör, 2547 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda belirlenir. Rektör

olarak atanacak kişinin, profesör akademik unvanına sahip olması ve 2547 sayılı Kanunda be-
lirtilen yaş sınırını doldurmamış olması gerekir. Ancak, 2547 sayılı Kanunda belirtilen yaş sı-
nırından önce atanmış olanlar görev süreleri bitinceye kadar rektörlük görevini sürdürebilirler.
Görev süresi biten Rektör yeniden atanabilir.
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(2) Rektörün herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda, Mütevelli Heyeti
yeni Rektör atanıncaya kadar Rektörlük kriterlerine uygun bir profesörü, Rektör vekili olmak
üzere YÖK’e önerir. YÖK’ün olumlu görüşü alındıktan sonra Rektör vekili olarak atar.

(3) Rektör, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin kadrolu pro-
fesörleri arasından en çok üç kişiyi Rektör yardımcısı olarak seçer ve Mütevelli Heyetinin ona-
yına sunar. Rektör yardımcılarının sayısı Mütevelli Heyeti tarafından tespit edilir. Rektörün
görevi sona erdiğinde Rektör yardımcılarının da görevi sona erer. Rektör yardımcıları, görev-
lendirilmelerindeki usule uygun olarak görevden alınabilirler.

(4) Rektör, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak
bırakır. Rektöre vekalet etme süresi altı aydan fazla sürerse, yeni Rektör atanır.

(5) Rektör gerektiğinde Başkanın talimatıyla Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder.
Rektörün görevleri

MADDE 10 – (1) Rektör, Üniversitenin misyonu ve vizyonu doğrultusunda Üniversi-
tenin ve Üniversiteye bağlı birimlerin eğitim ve öğretim faaliyetlerinin planlanmasında, yürü-
tülmesinde ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-
öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin planlanıp yürütülmesinde, akademik ve
idari süreçlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında ve gerektiğinde Üniversitede güvenlik
önlemleri alınmasında, bütün işlemlerin takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınma-
sında birinci derecede yetkili ve sorumludur.

(2) Rektörün görevleri şunlardır:
a) Mütevelli Heyeti ile Başkanın görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, Üniversite teş-

kilatının en üst düzey yöneticisi olarak ilgili mevzuatla kendisine verilen yetkileri kullanmak
ve görevleri yerine getirmek,

b) Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını
uygulamak, Üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve Üniversiteye
bağlı akademik ve idari birimler arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

c) Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde, Üniversitenin eğitim-öğretim, bi-
limsel araştırma ve yayın faaliyetleri hakkında faaliyet raporları hazırlamak, Mütevelli Heyetine
ve YÖK’e sunmak,

ç) Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimle-
rinin ve Üniversite Yönetim Kurulu ile Senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırla-
mak ve Mütevelli Heyeti Başkanlığına sunmak,

d) Gerekli gördüğü hallerde Üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğre-
tim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler
vermek,

e) Evrensel akademik ilkeler, değerler, özgürlükler ve ilgili yasal mevzuat çerçevesinde
Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini
sürdürmek,

f) 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre, Mütevelli Heyeti tara-
fından verilen diğer görevleri yapmak.

(3) Rektör, bu Yönetmelikte belirtilen yetkilerin kullanılması ve görevlerin yerine ge-
tirilmesinde ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, bunların gözetim ve denetimi ile
ilgili kararların alınmasında, Mütevelli Heyetine ve YÖK’e karşı birinci derecede sorumludur.
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Senato
MADDE 11 – (1) Senato, Rektörün başkanlığında, Rektör yardımcıları, dekanlar ve

her fakülteden kendi kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile Rektörlüğe bağlı
enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Genel Sekreter Senatonun raportörüdür. Öğrenci
konseyi başkanı, öğrencileri ilgilendiren konularda oy hakkı olmadan Senato toplantılarına ka-
tılabilir.

(2) Fakülte kurulları tarafından seçilen üyelerden ayrılanların yerine, aynı usulle üç yıl
için bir öğretim üyesi seçilir.

(3) Senato, yılda en az iki kez toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde Senatoyu ola-
ğanüstü toplantıya çağırabilir.

Senatonun görevleri
MADDE 12 – (1) Senato, Üniversitenin en üst akademik karar organı olup görevleri

şunlardır:
a) Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları

hakkında kararlar almak,
b) Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak ve-

ya görüş bildirmek,
c) Mütevelli Heyetinin onayından sonra Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gi-

recek olan Üniversite veya Üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,
ç) Üniversitenin tüm eğitim programlarını, ders programlarını, kredi saati değerlerini,

eğitim-öğretim süreçlerini ve yarıyıllık dağılımlarını ve akademik takvimini karara bağlamak,
d) Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve akademik takvimini inceleyerek

karara bağlamak,
e) Öğretim elemanlarının yükseltilme ve atama kriterlerini belirlemek,
f) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu

konudaki önerilerini karara bağlamak,
g) Fakülte, enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek

karara bağlamak,
ğ) Üniversitenin ön lisans, lisans, lisansüstü, uzmanlık ve diğer eğitim programlarına

hangi yöntemle öğrenci alınacağını tespit etmek,
h) Eğitim ve öğretim programlarına ilişkin kontenjanları Mütevelli Heyetine önermek,
ı) İkili, yaz, gece, uzaktan eğitim ve sürekli eğitim gibi eğitim ve öğretim programları

açılmasını Mütevelli Heyetine önermek ve bu programların sürelerini tespit etmek,
i) Bölüm veya programlarında kullanılmasını uygun gördüğü eğitim-öğretim dilini, il-

gili mevzuata uygun olarak Mütevelli Heyetine önermek,
j) Fakülte kurulları ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına

yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,
k) Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek,
l) 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatın öngördüğü akademik görevleri yerine getirmek,
m) Rektör tarafından sunulan konuları karara bağlamak.
Yönetim Kurulu
MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulu, Üniversitenin idari faaliyetlerinde Rektöre yardımcı

bir organ olup, Rektörün başkanlığında, dekanlar ve Üniversitenin değişik birim ve elemanlarını
temsilen Senato tarafından dört yıl süre için seçilen üç profesörden oluşur.

(2) Rektör yardımcıları ve öğrenci konsey başkanı oy hakkı olmaksızın toplantılara ka-
tılabilirler.
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(3) Genel sekreter oy hakkı olmaksızın toplantılara katılır ve Yönetim Kurulunun ra-
portörlüğünü yapar. Genel Sekreterin yokluğu halinde Rektör, Genel Sekreter yardımcısını
veya Yönetim Kurulu üyelerinden birini raportör olarak görevlendirir.

(4) Yönetim Kurulu ayda bir defadan az olmamak üzere, Rektörün hazırladığı gündemle
toplanır.

(5) Rektör gerekli gördüğü takdirde, belirli konularda bilgilerine başvurulmak üzere il-
gili öğretim elemanlarını, öğrenci temsilcilerini ve idari personeli Yönetim Kurulu toplantısına
davet edebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yükseköğretim üst kuruluşlarının, Mütevelli Heyetinin ve Senatonun kararlarının

uygulanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda Rektöre yardım etmek,
b) Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, Üniversiteye bağlı birim-

lerin önerilerini dikkate alarak yatırım programlarını, bütçe taslağını incelemek ve kendi öne-
rileriyle birlikte Rektörlüğe sunmak,

c) İlgili birimlerin görüşlerini de alarak, Üniversiteye bağlı tüm birim ve merkezler ta-
rafından yürütülecek kurs, seminer, proje ve danışmanlık gibi hizmetlere ilişkin ücretlerle, bu
ücretlerin alınma şekli ve zamanlarını belirlemek,

ç) Akademik ve idari personelin yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelerine karar vermek,
görevlendirilecek personelin yolluk ve harcırahlarını belirleyerek Mütevelli Heyetinin onayına
sunmak,

d) Üniversitenin üst disiplin kurulu olarak görev yapmak,
e) Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları

inceleyerek kesin karara bağlamak,
f) Akademik takvim çerçevesinde öğrenci kayıt ve sınav takvimini belirleyerek, onay

için Senatoya sunmak,
g) Üniversitede özel öğrenci statüsünde okuyacak öğrencilerin YÖK kararları çerçeve-

sinde, Üniversiteye kabul ve kayıt koşullarını belirlemek ve bu durumdaki öğrencilerin kabul
kararını vermek,

ğ) Üniversitenin yabancı öğrenci, dikey geçiş ve yatay geçiş kontenjanlarını karara bağ-
layarak onay için Mütevelli Heyetine sunmak,

h) Üniversite yönetimiyle ilgili olarak Rektörün getireceği diğer konularda kararlar almak,
ı) 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde Mütevelli Heyeti, Senato veya Rek-

tör tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Fakültelerin organları
MADDE 15 – (1) Fakültelerin organları şunlardır:
a) Dekan,
b) Fakülte kurulu,
c) Fakülte yönetim kurulu.
Dekan
MADDE 16 – (1) Dekan, fakültenin ve fakülteye bağlı birimlerin temsilcisi ve yöne-

ticisidir. Üniversitenin kadrolu profesörleri arasından, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli He-
yeti tarafından üç yıl süreyle atanır. Süresi biten dekan, aynı usulle yeniden atanabilir. Dekanlar,
atanmalarındaki usulle görevden alınabilirler.
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(2) Dekan, Rektörün onayıyla, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere fakül-
tenin kadrolu öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçebilir.
Dekan yardımcıları, en fazla üç yıl için atanabilirler. Dekanın görev süresinin dolması veya
herhangi bir şekilde görevinden ayrılması halinde, dekan yardımcılarının da görevi sona erer.
Dekan, gerekli gördüğü hallerde ve Rektörün onayıyla yardımcılarını görevden alabilir.

(3) Dekanın görevi başında olmadığı hallerde, kendisine yardımcılarından biri vekâlet
eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Dekan atanır.

Dekanın görevleri
MADDE 17 – (1) Dekanın görevleri şunlardır:
a) Fakülte kuruluna ve fakülte yönetim kuruluna başkanlık etmek, bu kurullar tarafından

alınan kararları uygulamak ve fakültenin birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,
b) Üniversitenin yetkili organları tarafından alınan kararların fakülte bünyesinde uygu-

lanmasını sağlamak,
c) Rektörlük tarafından talep edildiğinde veya kendisinin uygun gördüğü hallerde fa-

kültenin genel durumu, işleyişi ve ihtiyaçları hakkında Rektöre rapor vermek,
ç) Her akademik yılın sonunda, fakültenin bir sonraki yıla ait ödenek ve kadro ihtiyaç-

larını belirlemek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü al-
dıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

d) Fakültenin birimleri ve fakültede görevli her düzeydeki personel üzerinde genel gö-
zetim ve denetim görevini yapmak,

e) Her akademik yılın sonunda, fakültenin bir sonraki yıla ait yıllık ders programlarını
hazırlayarak Senatoda görüşülmek üzere Rektörlüğe sunmak,

f) Bu Yönetmelikte öngörülen zamanlarda ve gerekli görüldüğü hallerde, fakülte kuru-
lunu ve fakülte yönetim kurulunu toplantıya çağırmak,

g) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Dekan, fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin etkin ve verimli bir

şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, fakülte ve bağlı birimlerinde Üniversitenin hedef
ve amaçları doğrultusunda ve ilgili mevzuata uygun şekilde eğitim ve öğretim yapılmasında,
eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülme-
sinde, fakültenin öğretim birimleri arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanmasında, ilgili
mevzuatla kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinde Rektöre karşı birinci derecede
sorumludur.

Fakülte kurulu
MADDE 18 – (1) Akademik bir organ olan fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fa-

külteye bağlı bölümlerin başkanları ile üç yıl süreyle görev yapmak üzere fakültedeki profe-
sörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı
doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

(2) Fakülte kurulu olağan olarak her yarıyılın başında ve sonunda toplanır. Dekan ge-
rekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırabilir.

(3) Öğrencilerle ilgili konularda görüşü alınmak üzere öğrenci konseyinin fakülte tem-
silcisi, dekanın çağrısı üzerine toplantılara katılabilir.

(4) Dekan yardımcısı ile fakülte sekreteri oy hakları olmaksızın fakülte kurulu toplan-
tılarına katılabilirler.

(5) Fakülte kurulunun raportörlüğü, fakülte sekreteri veya dekan yardımcısı, bunların
olmadığı hallerde dekanın görevlendireceği kurul üyesi tarafından yapılır.

(6) Dekan, gerekli gördüğü hallerde fakültenin ilgili öğretim elemanlarını oy hakkı ol-
maksızın görüş bildirmek üzere toplantılara davet edebilir.
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Fakülte kurulunun görevleri
MADDE 19 – (1) Fakülte kurulunun görevleri şunlardır:
a) Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerini, bu faaliyetlerle

ilgili esaslar ile plan ve programları karara bağlamak ve fakültenin, Senato kararıyla yürürlüğe
girecek eğitim-öğretim takvimine ilişkin önerileri hazırlamak,

b) Yarıyıl sonu toplantılarında, o yarıyılın akademik ve eğitim-öğretim faaliyetlerini
değerlendirmek,

c) Fakülteyi ilgilendiren akademik konularda, yetkili organlarda görüşülmek üzere Rek-
törlüğe önerilerde bulunmak,

ç) Senatoya ve fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,
d) Dekanın veya fakülte yönetim kurulunun önereceği konularda fakülte yönetimiyle

ilgili kararları almak,
e) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
Fakülte yönetim kurulu
MADDE 20 – (1) Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun

üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçent olmak üzere toplam yedi
üyeden oluşur.

(2) Fakülte yönetim kurulu dekanın belirlediği takvime göre ve dekanın çağrısı üzerine
toplanır.

(3) Dekan yardımcısı ile fakülte sekreteri oy hakları olmaksızın fakülte yönetim kurulu
toplantılarına katılabilirler.

(4) Fakülte yönetim kurulunun raportörlüğü, varsa fakülte sekreteri veya dekan yar-
dımcısı, bunların olmadığı hallerde dekanın görevlendireceği kurul üyesi tarafından yapılır.

(5) Fakülte yönetim kurulu veya dekan, gerekli gördüğü hallerde fakültenin öğretim
elemanlarını ve fakülte öğrenci konseyi temsilcisini oy hakkı olmaksızın görüş bildirmek üzere
toplantılara davet edebilir.

Fakülte yönetim kurulunun görevleri
MADDE 21 – (1) Fakülte Yönetim Kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir or-

gan olup, görevleri şunlardır:
a) Fakülte kurulunun kararlarının uygulanmasında dekana yardım etmek,
b) Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını

sağlamak,
c) Fakültenin, Üniversite organları tarafından son hali verilip kabul edilecek olan bütçe

tasarısını hazırlamak,
ç) Dekanın fakülte yönetimiyle ilgili olarak önereceği konularda kararlar almak,
d) Gerekli gördüğü hallerde fakültenin faaliyetlerine ilişkin geçici çalışma grupları ve

eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,
e) Öğrencilerin fakülteye kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve

sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,
f) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
Bölüm başkanı
MADDE 22 – (1) Fakülte veya yüksekokullardaki bölümler, bölüm başkanları tarafın-

dan yönetilir. Bölüm başkanı, o bölümün tam zamanlı profesörleri, bulunmadığı takdirde do-
çentleri, doçent de bulunmadığı takdirde yardımcı doçentleri arasından, bölümün bağlı olduğu
fakültenin dekanı veya yüksekokulun müdürü tarafından önerilir ve üç yıl süreyle görev yap-
mak üzere Rektör tarafından atanır. Süresi biten bölüm başkanı tekrar atanabilir.
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(2) Bölüm başkanı görevde bulunamayacağı süreler için bölümünde bulunan öğretim
üyelerinden birini vekil olarak bırakır. Herhangi bir nedenle altı aydan fazla ayrılmalarda kalan
süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir bölüm başkanı atanır.

(3) Bölüm başkanı, dekanın önerisi üzerine Rektör tarafından görevden alınabilir.
(4) Bölüm başkanının önerisi üzerine, Üniversitenin bir öğretim üyesi Rektörün ona-

yıyla bölüm başkan yardımcısı olarak atanır ve gerek görüldüğünde aynı usulle değiştirilebilir.
Bölüm başkanının görevi sona erdiğinde yardımcısının görevi de sona erer.

Bölüm başkanının görevleri
MADDE 23 – (1) Bölüm başkanının görevleri şunlardır:
a) Fakülte veya yüksekokul kuruluna katılmak ve bölümü temsil etmek,
b) Bölümde görevli öğretim elemanlarının görevlerini yapmalarını izlemek ve denet-

lemek,
c) Her öğretim yılı sonunda bölümün geçmiş yıldaki eğitim-öğretim ve araştırma faa-

liyetine, gelecek yıldaki çalışma planına ve bütçe ile kadro ihtiyaçlarına ilişkin raporu bağlı
bulunduğu dekan veya yüksekokul müdürüne sunmak,

ç) Bu Yönetmelikte öngörülen zamanlarda ve gerekli gördüğü hallerde bölüm kurulunu
toplantıya çağırmak,

d) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Bölüm başkanı, bölümün üstlendiği her düzeydeki eğitim-öğretim, araştırma ve bö-

lümle ilgili diğer faaliyetlerin faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden, bölüme
ait ders programlarının hazırlanmasından, öğretim kadrosunun oluşturulmasından ve kaynak-
ların etkili bir biçimde kullanılmasından bağlı olduğu dekan veya yüksekokul müdürüne karşı
birinci derecede sorumludur.

Bölüm kurulu
MADDE 24 – (1) Bölüm kurulu, bölüm başkanının başkanlığında, o bölümdeki tüm

öğretim elemanlarından oluşur.
(2) Bölüm kurulu, bölüm başkanının tespit edeceği gündemdeki konuları konuşmak

üzere eğitim-öğretim yılı süresince ayda en az bir defa toplanır. Bölüm başkanı gerekli gördüğü
hallerde bölüm kurulunu toplantıya çağırabilir. Gerekli gördüğü hallerde de bölümün tüm veya
bazı öğretim elemanlarını, bölüm öğrenci konseyi temsilcisini oy hakkı olmaksızın görüş bil-
dirmek üzere toplantıya davet edebilir.

Bölüm kurulunun görevleri
MADDE 25 – (1) Bölüm kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bölüm tarafından yürütülen eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma programlarına

ilişkin önerileri hazırlamak,
b) Akademik işbölümü, ders içerikleri, bölüme akademik nitelikli eleman temini, araç

gereç ve fiziksel imkanlardan en etkin biçimde yararlanmak için gerekli planlara ilişkin önerileri
hazırlamak,

c) Her akademik yıl sonunda bölümün bir sonraki yıla ait bütçesine ve öğrenci konten-
janlarının belirlenmesine ilişkin önerileri hazırlamak,

ç) Bölüm başkanının önereceği konularda bölümle ilgili kararlar almak,
d) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Bölüm kurulunun görüş ve önerileri, konusuna göre, bölüm başkanının onayıyla

uygulanır veya yetkili organlara sunulur.
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Enstitü organları
MADDE 26 – (1) Enstitülerin organları şunlardır:
a) Enstitü müdürü,
b) Enstitü kurulu,
c) Enstitü yönetim kurulu.
Enstitü müdürü
MADDE 27 – (1) Enstitü müdürü, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından,

doğrudan Rektörün önerisi üzerine, Mütevelli Heyeti tarafından üç yıl süreyle atanır. Enstitü
müdürü aynı yöntemle görevden alınabilir.

(2) Enstitü müdürü, göreve atanma koşulları, görev süreleri, görevden alınma, görev
ve yetkileri, sorumlulukları, vekalet ve enstitü müdürü yardımcılarının atanması bakımından,
2547 sayılı Kanunun dekanlara ilişkin hükümlerine tabidirler.

Enstitü kurulu
MADDE 28 – (1) Enstitü Kurulu, enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcı-

larından ve enstitüdeki anabilim dalı başkanlarından oluşur.
(2) Merkez müdürleri, ilgili oldukları araştırma ve uygulama alanlarında görüşleri alın-

mak ve enstitü çalışmalarına katkı sağlamak üzere enstitü müdürünün çağrısı üzerine toplan-
tılara katılabilirler.

(3) Enstitü kurulu, 2547 sayılı Kanunla fakülte kuruluna verilmiş olan görevleri enstitü
bakımından yerine getirir.

Enstitü yönetim kurulu
MADDE 29 – (1) Enstitü yönetim kurulu, enstitü müdürünün başkanlığında, müdür

yardımcılarından ve müdür tarafından Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından göste-
rilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden
oluşur.

(2) Enstitü yönetim kurulu, 2547 sayılı Kanunla fakülte yönetim kuruluna verilmiş gö-
revleri enstitü bakımından yerine getirir.

Yüksekokullar veya meslek yüksekokullarının organları
MADDE 30 – (1) Yüksekokulların veya meslek yüksekokullarının organları şunlardır:
a) Yüksekokul müdürü veya meslek yüksekokulu müdürü,
b) Yüksekokul kurulu veya meslek yüksekokulu kurulu,
c) Yüksekokul yönetim kurulu veya meslek yüksekokulu yönetim kurulu.
Yüksekokul müdürü veya meslek yüksekokulu müdürü
MADDE 31 – (1) Yüksekokullar ile meslek yüksekokullarının müdürleri, Üniversitenin

kadrolu öğretim üyeleri arasından doğrudan Rektörün önerisi üzerine, Mütevelli Heyeti tara-
fından üç yıl süreyle atanır.

(2) Yüksekokul müdürleri ile meslek yüksekokulu müdürleri, göreve atanma koşulları,
görev süreleri, görevden alınma, görev ve yetkileri, sorumlulukları, vekalet ve müdür yardım-
cıları bakımından, 2547 sayılı Kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul veya
meslek yüksekokulu bakımından yerine getirirler.

Yüksekokul kurulu veya meslek yüksekokulu kurulu
MADDE 32 – (1) Yüksekokul kurulu ile meslek yüksekokulu kurulu, müdürün baş-

kanlığında, müdür yardımcıları ve bağlı bölüm veya programların başkanlarından oluşur.
(2) Yüksekokul kurulu ile meslek yüksekokulu kurulu, 2547 sayılı Kanunla fakülte ku-

rullarına verilmiş olan görevleri yüksekokul veya meslek yüksekokulu için yerine getirirler.
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Yüksekokul veya meslek yüksekokulları yönetim kurulu
MADDE 33 – (1) Yüksekokul yönetim kurulu ile meslek yüksekokulu yönetim kurulu,

müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdür tarafından Üniversitenin kadrolu öğretim
üyeleri arasından gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu veya meslek yüksekokulu
kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

(2) Yüksekokul yönetim kurulu ile meslek yüksekokulu yönetim kurulu, 2547 sayılı
Kanunla fakülte yönetim kurullarına verilmiş görevleri yüksekokul veya meslek yüksekokulu
için yerine getirirler.

Bölüm ve program başkanları
MADDE 34 – (1) Meslek yüksekokullarındaki bölüm ve programlar, bölüm ve program

başkanları tarafından yönetilir. Bölüm ve program başkanları, o bölümün tam zamanlı öğretim
elemanları arasından, bölüm ve programın bağlı olduğu meslek yüksekokulunun müdürü tara-
fından önerilir ve üç yıl süreyle görev yapmak üzere Rektör tarafından atanır. Süresi biten bö-
lüm veya program başkanı tekrar atanabilir.

(2) Bölüm ve program başkanı görevde bulunamayacağı süreler için bölümünde bulu-
nan öğretim elemanlarından birini vekil olarak bırakır. Herhangi bir nedenle altı aydan fazla
ayrılmalarda kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir bölüm veya program baş-
kanı atanır.

(3) Bölüm veya program başkanı, müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevden
alınabilir.

Uygulama ve araştırma merkezleri
MADDE 35 – (1) Üniversitede, belirli konularda özgün araştırmaların yürütülmesi,

Üniversiteye ve genelde topluma fayda sağlamak amacıyla YÖK’ün onayı ile uygulama ve
araştırma merkezleri kurulabilir.

(2) Merkez müdürleri Rektörün önerisi üzerine başkanın onayı ile atanır. Ayrıca merkez
müdürünün önerisi ve Rektörün onayı ile en çok iki müdür yardımcısı atanabilir. Merkez mü-
dürü yokluğunda yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse,
yeni bir müdür atanır.

(3) Merkez müdürleri, ilgili oldukları alanlarda lisansüstü eğitime katkı sağlamak ve
insan kaynağı yetiştirmek amacıyla enstitü organları ile koordinasyon içerisinde çalışırlar.

(4) Uygulama ve araştırma merkezlerinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu
organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esaslar, bu Yönetmelik ve ilgili mev-
zuat çerçevesinde her bir merkeze ait ayrı yönetmelik ile düzenlenir.

Genel eğitim bölümü
MADDE 36 – (1) 2547 sayılı Kanun kapsamında YÖK tarafından Üniversitenin ön li-

sans ve lisans programlarında sunulması zorunlu olan ortak dersler ile Üniversite genelinde
öğrencilere sunulan diğer ortak ve seçmeli dersler, Rektörlüğe bağlı Genel Eğitim Bölümü ta-
rafından yürütülür.

(2) Genel Eğitim Bölümü Bölüm Başkanı doğrudan Rektör tarafından üç yıl süreyle
atanır ve Üniversitede birinci fıkrada belirtilen derslerin Üniversite genelinde koordinasyo-
nundan ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur. Bölüm Başkanı aynı yöntemle gö-
revden alınabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İdari Teşkilat, Yöneticiler ve Görevleri

İdari birimler
MADDE 37 – (1) Üniversite idari teşkilatı Genel Sekreterliğe bağlı olarak çalışan aşa-

ğıdaki birimlerden oluşur:
a) Genel Sekreter Yardımcılığı,
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b) Fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, merkez ve bölüm sekreterlikleri,
c) Öğrenci İşleri Müdürlüğü,
ç) Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü,
d) Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü,
e) Araştırma, Geliştirme ve Yenilikçilik Süreçleri Müdürlüğü,
f) Kariyer Merkezi Müdürlüğü,
g) Stratejik Planlama, Kalite Yönetimi ve Kalite Güvencesi Çalışmaları Müdürlüğü,
ğ) Mali İşler Müdürlüğü,
h) İnsan Kaynakları (Personel) Müdürlüğü,
ı) Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü,
i) Bilgi İşlem Müdürlüğü,
j) İdari Destek Hizmetleri Müdürlüğü,
k) Kurumsal İletişim ve Tanıtım Müdürlüğü,
l) Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü,
m) Hukuk Müşavirliği.
Genel Sekreter ve görevleri
MADDE 38 – (1) Genel Sekreterlik, bir genel sekreter ile Mütevelli Heyeti tarafından

belirlenen sayıda genel sekreter yardımcılarından ve bağlı birimlerden oluşur.
(2) Genel Sekreter, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından atanır ve aynı

usulle görevden alınır. Genel sekreter yardımcıları, genel sekreterin önerisi üzerine Rektör ta-
rafından atanır ve görevden alınır.

(3) Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başıdır ve Üniversite organlarının ka-
rarları doğrultusunda Üniversitenin idari ve mali işlerini Rektöre bağlı olarak yürütmekle gö-
revlidir. Genel sekreter idari teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.

(4) Genel Sekreterin görevleri şunlardır:
a) Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde

çalışmasını sağlamak,
b) Senato ve Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılmak ve bu kurul-

ların raportörlüğünü yapmak,
c) Raportör olarak katıldığı kurullarda alınan kararların yazılması, ilgili birim ve kişilere

iletilmesi, korunması ve saklanmasını sağlamak,
ç) Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride

bulunmak,
d) Rektörün vereceği yetki çerçevesinde Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek,
e) Rektörlük yazışma arşivinin tutulmasını sağlamak,
f) Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak,
g) Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,
ğ) Rektör tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
Fakülte, enstitü, yüksekokul, merkez ve bölümlerin idari teşkilatı
MADDE 39 – (1) Fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve merkezlerin

idari işleri, bu birimlerin sekreterlerine bağlı yeteri kadar uzman ve personelden oluşan sekre-
terlik tarafından yürütülür.

(2) Bölüm idari teşkilatı, bir bölüm sekreterinin yönetiminde yeteri kadar personelden
oluşur. Bölüm bürosu, bölümün yazı, evrak ve benzeri işlerini yürütür.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim

Ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim
MADDE 40 – (1) Üniversitede ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerinde YÖK tara-

fından tanımlanmış Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ve kalite standartlarına uy-
gun eğitim-öğretim yapılır. Eğitim-öğretim ve buna dayalı olarak verilen diplomalarla ilgili
esaslar Üniversite tarafından hazırlanan ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretimi için ha-
zırlanan yönetmelikler ile belirlenir.

Eğitim-öğretim dili
MADDE 41 – (1) Üniversitede, öğretim dili Türkçe’dir. Ancak, Üniversite Senatosunun

gerekçeli kararı, Rektörün önerisi, Mütevelli Heyeti kararı, YÖK’ün onayı ile Üniversitenin
bazı fakülteleri, yüksekokulları, meslek yüksekokulları, enstitüleri ile bunlara bağlı bölüm,
program veya eğitim-öğretim yapan diğer alt birimlerinde kısmen veya tamamen yabancı dilde
eğitim-öğretim yapılabilir.

Dil eğitimi ve öğretimi
MADDE 42 – (1) Üniversite, öğrencilerin ikinci bir dil öğrenmelerini teşvik eder, buna

yönelik programlar hazırlar.
(2) Kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim-öğretim sunan programlara kayıt olan

öğrenciler, ilk eğitim-öğretim yılı başında yabancı dil yeterlik sınavına katılmak ve bu sınavda
başarısız olmaları halinde, yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmek zorundadırlar. YÖK ve
Üniversite tarafından kabul edilen yabancı dil muafiyet belgelerini sunan öğrencilere bu hüküm
uygulanmaz.

(3) Öğrencinin, dil eğitimi için hazırlık sınıfında geçirdiği öğrenim süresi, kayıt olduğu
ön lisans, lisans veya lisansüstü programı için, 2547 sayılı Kanunda ve Üniversitenin ilgili yö-
netmeliklerinde öngörülen sürelerin dışında tutulur.

(4) Yabancı dil hazırlık sınıfına devam eden öğrenciler, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı
Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine tabidirler.

Üniversiteye öğrenci kabulü
MADDE 43 – (1) Ön lisans ve lisans programlarına, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme

Merkezi tarafından merkezî sistemle yerleştirilen öğrenciler kabul edilir.
(2) YÖK’çe belirlenen bazı özel programlara ön kayıt sistemiyle öğrenci seçme sınavı

sonuçlarına göre veya öğrenci seçme sınavı ile Üniversite tarafından yapılacak özel yetenek
sınavının birlikte değerlendirilmesinden elde edilen sonuca göre öğrenci kabul edilir.

(3) Lisansüstü öğretim programlarına, ilgili mevzuat hükümlerine göre öğrenci kabul
edilir.

(4) Yabancı uyruklu öğrenciler, yabancı öğrenci sınavı sonuçlarına göre kabul edilirler.
Ayrıca uluslararası öğrenci değişim programı öğrencileri ve dikey geçiş gibi diğer yollarla öğ-
renci kabulü, ilgili mevzuat ve Üniversite yönetmelikleri çerçevesinde yapılır.

(5) Diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrenciler, 24/4/2010
tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans
ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası
Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve bu konuda alınacak
Senato kararlarına uygun olarak kabul edilirler.
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Sosyal hizmetler
MADDE 44 – (1) Üniversite, öğrencilerin ruh sağlığının korunması, ihtiyaçlarının kar-

şılanması için gerekli tedbirleri alır ve tesisleri kurar, rehberlik ve psikolojik danışma merkezi
kurarak öğrencilerin kişisel sorunlarını çözmeye çalışır, özel ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği
yaparak, öğrencilerin kariyerlerini geliştirmelerine, staj yeri ve iş bulmalarına destek olur.

Ders kitapları
MADDE 45 – (1) Öğrencilerin derslerinde en yeni ve güncel kitap ve materyalleri kul-

lanmasını sağlamak Üniversitenin görevidir. Gerekli ise ders kitapları Üniversite tarafından
basılır veya bastırılır.

(2) Derslerde kullanılan kitapları öğretim elemanları kendi hesaplarına bastıramazlar.
Ancak, başvurdukları eğitim-öğretim yılı içinde bastırılamayacağı, Üniversite Yönetim Kuru-
lunca yazılı olarak bildirilen kitapları kendileri bastırabilirler.

Kalite güvencesi ve akreditasyon
MADDE 46 – (1) Öğretim elemanlarının bilimsel yönden değerlendirilmeleri, eğitim-

öğretim, bilimsel araştırma, yayın, seminer ve uygulama faaliyetleri üzerinde olur.
(2) Her öğretim yılı sonunda bölüm başkanı, bölümünün geçmiş yıldaki eğitim-öğretim

ve araştırma faaliyetleriyle, gelecek yıldaki çalışma planını belirten raporu, bağlı bulunduğu
dekana, enstitü, yüksekokul veya merkez müdürüne sunar. Dekan, enstitü, yüksekokul veya
merkez müdürü, birimlerindeki faaliyetlere ilişkin kendi değerlendirmesini de ekleyerek ra-
porları Rektöre sunar.

(3) Her yıl, öğretim elemanları, öğrenciler ve personel arasında anketler yapılarak Üni-
versitenin eğitim-öğretim kalitesi değerlendirilir.

(4) Öğretim elemanlarının araştırma ve bilimsel yayın faaliyetleri teşvik edilir. Her öğ-
retim elemanı, bilimsel araştırmalarının, yayınlarının ve verdiği derslerle yönettiği seminerlerin
ve uygulamaların listesini, yurt içinde ve dışında yapılan bilimsel kongrelerdeki tebliğlerin
birer örneğini, bağlı bulunduğu birim yöneticisi aracılığıyla Rektörlüğe sunmak zorundadır.
Öğretim elemanlarının akademik bilgileri ve bilimsel yayınları Üniversitede biriktirilir, saklanır
ve gerektiği ölçüde sergilenir.

(5) Üniversitenin kurumsal olarak akademik ve idari süreçlerinde kalite düzeyini yük-
seltmek için, 23/7/2015 tarihli ve 29423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim
Kalite Güvencesi Yönetmeliği ile ulusal ve uluslararası kalite güvencesi ve akreditasyon ilke
ve esasları Üniversitedeki akademik ve idari süreçlerinin yapılandırılması ve yönetilmesinde
göz önünde bulundurulur.

Öğrenci disiplin ve ceza işlemleri
MADDE 47 – (1) Öğrencilerin disiplin ve ceza işleri hususunda 2547 sayılı Kanun ile

18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğ-
renci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM
Mali Hükümler

Kazanç amacı gütmeme ve Vakıf ilişkisi
MADDE 48 – (1) Üniversiteye ait gayrimenkuller Üniversite adına tapuya tescil edilir.

Her türlü araç, gereç ve demirbaşlar da noter tasdikli ayniyat kayıt defterine kaydedilip, kayıtlar
usulüne uygun şekilde dosyalanır ve ayrıca elektronik olarak da tutulur.

(2) Vakıf, Üniversiteden herhangi bir suretle gelir, kazanç ve hak elde edemez. Üniver-
sitenin her çeşit gelirleri Üniversitede kalır ve geçici ya da dolaylı olarak dahi hiç bir suretle
vakıf mamelekine veya hesaplarına intikal edemez. Üniversitenin bağış ve diğer şekillerde ik-
tisap edeceği taşınmaz mallar tapuda Üniversitenin tüzel kişiliği adına tescil edilir.
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Harcama yetkilisi
MADDE 49 – (1) Üniversitenin harcama yetkilisi Başkandır. Başkan bu yetkisini ge-

reken hallerde ve uygun gördüğü ölçüde Rektöre veya diğer yöneticilere devredebilir.
Mali denetim
MADDE 50 – (1) Üniversitenin mali denetimi, Mütevelli Heyeti, YÖK ve ilgili diğer

kurumlarca yapılır.
(2) Üniversite bütçesine ait gerçekleşen gelir ve giderleri gösteren cetveller, her yıl so-

nunda düzenlenerek, gelir ve gider belgeleriyle birlikte Mütevelli Heyeti Başkanlığına verilir.
İnceleme sonucunda varsa, gerekli işlemler tamamlatılıp uygunluk sağlanarak karara bağlanır
ve denetime hazır şekilde saklanır.

(3) Üniversitenin, Mütevelli Heyeti tarafından onaylanan ayrıntılı bütçesinin bir örneği
ile bütçenin uygulanmasına ilişkin esaslar ve harcamaya ilişkin yetkileri gösterir Mütevelli He-
yeti kararları YÖK’e gönderilir.

(4) Mali yıl sonu gerçek harcamalar, yeminli mali müşavirce usulüne uygun olarak in-
celenip tasdiklenir ve en geç müteakip yılın mart ayı sonuna kadar YÖK’e gönderilir.

Gelir kaynakları
MADDE 51 – (1) Mütevelli Heyeti, Başkan ve Rektör, Üniversite gelirlerinin çeşit-

lendirilmesi ve artırılması için mali kaynaklar bulunmasına çalışırlar.
(2) Üniversitenin gelir kaynakları şunlardır:
a) Vakıf tarafından yapılacak bağış ve yardımlar,
b) Araştırma, geliştirme projeleri ve danışmanlık hizmetlerinden elde edilecek gelirler,
c) Topluma açık sürekli eğitim hizmetlerinden ve sertifika programlarından elde edile-

cek gelirler,
ç) Öğrencilerden alınacak eğitim-öğretim ücretleri,
d) Üniversite yayınlarının satışından elde edilecek bedelleri,
e) Üniversitenin taşınır ve taşınmaz mallarından elde edilecek gelirler,
f) Üniversitece yasalara ve usulüne uygun şekilde kurulacak işletmelerden ve kurulu

işletmelere iştiraklerden elde edilecek gelirler,
g) Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar,
ğ) Bağışlar, vasiyetler ve diğer gelirler.
Üniversite tesislerinin işletilmesi
MADDE 52 – (1) Üniversite bünyesindeki uygulama oteli, konuk evi, yurt, restoran,

kafeterya, kantin olarak hizmet verebilecek yerler ile Üniversiteyi geliştirmek amacıyla kuru-
labilecek tesislerin işletilmesi, Başkanın kararı ile işletmecilere verilebilir. Üniversite, tesisleri
başka firmaların iştiraki ile de işletebilir. Bu tesislerin işletilmesinde uyulması gereken esaslar,
Mütevelli Heyetince belirlenir.

Alım, satım, yapım ve kiralama işleri
MADDE 53 – (1) Üniversitenin alım, satım, yapım, onarım ve kiralama işleri Mütevelli

Heyeti tarafından çıkarılacak Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personele ilişkin hükümler
MADDE 54 – (1) Üniversitede görev alacak akademik ve idari personelin çalışma esas-

ları, 2547 sayılı Kanunda Devlet üniversiteleri için öngörülen hükümlere tabidir. Bu personele,
aylık ve diğer özlük hakları bakımından, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri
uygulanır.
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(2) Üniversitede görev yapan öğretim elemanları ile idari ve diğer personelin sicilleri
ilgili mevzuata göre tutulur. Her türlü atama, yükselme, akademik unvanların kazanılması ve
diğer özlük işlemlerinde bu siciller, ilgili görevlerdeki liyakatleri ve performansları ile esas alınır.

(3) Akademik personel izinlerini öğretime ara verilen zamanlarda 4857 sayılı Kanunun
ilgili hükümlerinde belirtilen esaslara göre kullanırlar. Rektör, iznini ilgili mevzuat çerçevesinde
Mütevelli Heyeti Başkanından, diğer yöneticiler ise bağlı bulundukları bir üst makamdan alırlar.

(4) Sözleşmeli öğretim elemanlarının atanma süreleri bir yıldan az olmamak kaydıyla
en çok beş yıldır. Yöneticilik görevi üstlenen öğretim üyelerinin sözleşme süreleri, bu görevler
için 2547 sayılı Kanunda belirtilen süreden daha az olmaz.

(5) Yarı zamanlı öğretim elemanlarının sözleşmeleri bir yıllık, ek ders ücretli öğretim
elemanlarının sözleşmeleri ise bir veya iki yarıyıl olarak yapılır.

(6) Öğretim elemanlarıyla idari personelin disiplin ve ceza işleri hususunda 2547 sayılı
Kanun ile 21/8/1982 tarihli ve 17789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-
rumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Araştırma-geliştirme projeleri, danışmanlık hizmetleri ve benzeri faaliyetler
MADDE 55 – (1) Üniversitenin akademik birimleri re’sen veya talep üzerine araştırma

ve geliştirme projeleri ile danışmanlık hizmetleri yürütebilir ve benzer nitelikli faaliyetlerde
bulunabilirler.

(2) Projeler, danışmanlık hizmetleri ve benzeri faaliyetlerde konu, planlama, kimlerin
katılacağı ve benzeri hususlar ilgili akademik birimin en üst yöneticisi tarafından belirlenir ve
onay için Rektöre sunulur. Bölümler ile daha alt kademedeki birimler tarafından yürütülecek
projeler, danışmanlık hizmetleri ve benzeri faaliyetler için ayrıca bağlı oldukları dekanın veya
müdürün olumlu görüşü alınır. Üniversite personeli proje, danışmanlık hizmetleri ve benzeri
faaliyetlere katılabilirler.

(3) Üniversitenin kadrolu veya tam zamanlı personelinin, Üniversite dışında yürüte-
cekleri danışmanlık, serbest meslek faaliyeti, araştırma ve proje çalışmaları ile ilgili izin ta-
lepleri, bölüm/program başkanı ve dekan/müdürün teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu
tarafından karara bağlanır.

(4) Üniversite personelinin, Üniversite tarafından düzenlenen veya yürütülen proje ve
danışmanlık hizmetlerinden elde edilecek gelirlerden yararlandırılmasında, Rektörlükçe belir-
lenen ve Mütevelli Heyeti tarafından onaylanan usul ve esaslara uyulur.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Ku-
rumları Yönetmeliği hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri, Yükseköğretim Kurulu, Üni-
versitelerarası Kurul, Mütevelli Heyeti ve Senato kararları uygulanır.

Yönetmelikte yapılacak değişiklikler
MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelikte ancak Mütevelli Heyeti kararı ile değişiklik yapı-

labilir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 58 – (1) 27/9/2009 tarihli ve 27359 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beykoz

Lojistik Meslek Yüksekokulu Ana Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Beykoz Üniversitesi Mütevelli Heyeti

Başkanı yürütür.

Sayfa : 18                               RESMÎ GAZETE                                28 Aralık 2016 – Sayı : 29932



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden:

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/2/2009 tarihli ve 27131 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilecik

Şeyh Edebali Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Yaz okulunun amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin öğretim imkânlarının yaz aylarında da değerlendirilmesi,

b) Öğrencinin güz ve bahar yarıyılında aldığı ancak, başarısız olduğu ders veya dersleri

yaz okulunda da açarak, güz ve bahar yarıyıllarında derslerde meydana gelebilecek öğrenci yı-

ğılmasının azaltılması ve öğretim veriminin arttırılması,

c) Öğrencinin genel not ortalamasını yükseltmek amacıyla ders almasının sağlanması,

ç) Öğrencinin güz veya bahar yarıyılında kayıt olamadığı dersleri Üniversiteden alma

imkânı verilmesi,

d) Mezun olabilecek durumdaki öğrencinin güz veya bahar yarıyılında kayıt olamadığı

dersleri başka bir üniversiteden de alma imkânı verilmesi,

e) Başarılı öğrenciye bir üst sınıftan ders alabilme imkânı sağlanması.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(4) Üniversitenin yaz okulunda açılmayan veya kayıt yapılamayan bir ders daha önce

en az bir kez alınıp devam koşulunun yerine getirilmiş olması şartıyla, kredi ve ders içeriğinin

ilgili bölüm başkanlığınca/müdürlükçe uygun görülmesi halinde, başka bir üniversitenin yaz

okulundan alınabilir. Ancak yaz okulu sonucunda mezun olma durumunda olan veya genel not

ortalaması 3,00 ve üstünde olan öğrenciler üçüncü fıkradaki sınırları aşmamak kaydıyla daha

önce hiç almadıkları dersleri başka bir üniversitenin yaz okulundan alabilirler. Diğer üniversite

öğrencileri de Üniversitenin yaz okulundan faydalanabilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/2/2009 27131

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 31/8/2009 27335

2- 2/12/2012 28485

3- 14/4/2013 28618

4- 5/6/2015 29377
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Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulundan:
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU

SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu

bünyesinde yapılan bütün satın alma süreçlerine ait yöntem ve sorumlulukları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu bünyesin-

deki harcama birimlerinin gerek doğrudan temin gerekse ihale usulü ile temin edecekleri mal
ve hizmet alımları ve yapım işlerini kapsar.

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

nununun ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyet Başkanını,
b) İlgili birim: Yüksekokulun satın alma ve ihalelerle ilgili birimini,
c) İlgili birim yetkilisi: Müdürlüğe bağlı akademik ve idari birimlerin yöneticilerini,
ç) Kurucu Vakıf: Faruk Saraç Moda ve Sanat Vakfını,
d) Mali işler birimi: Yüksekokulun mali işler birimini,
e) Muayene ve kabul komisyonu: Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Muayene

ve Kabul Komisyonunu,
f) Müdür: Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Müdürünü,
g) Müdürlük: Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünü,
ğ) Mütevelli Heyet: Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyetini,
h) Satın alma birimi: Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu satın alma birimini,
ı) Satın alma ve ihale komisyonu: Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu satın alma

ve ihale komisyonunu,
i) Tedarikçi: Yüksekokulun herhangi bir birimine mal ve hizmet temin eden firma, kişi,

kurum veya üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,
j) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,
k) Yüksekokul: Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulunu,
l) Yüksekokul Sekreteri: Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Sekreterini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Komisyonlar, Mali Limitler, Harcama Yetkilileri, Satın Alma Usul ve Esasları

Komisyonların oluşumu, mali limitler ve harcama yetkilileri
MADDE 5 – (1) Yüksekokulun harcama yetkisi Başkana aittir. Başkan bu yetkisini,

Müdür ve ikisinin müşterek imzası ile ödeme yapmak üzere müdür yardımcıları ve Yüksekokul
Sekreterinden oluşan üç kişiye devredebilir.

(2) Satın alma sorumlusu ve satın alma ve ihale komisyonu kararı gerektiren satın al-
malar için harcama yetkilisi Başkan veya devredilen harcama yetkilileridir.

(3) Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır ve salt çoğunlukla karar verir. Satın alma
ve ihale komisyonlarına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Satın alma ve ihale komisyonu; bütçe dönemi başında biri mali işler birim sorumlusu
olmak üzere, Müdür tarafından görevlendirilecek en az üç üyeden oluşur. Komisyon başkanı
Müdür tarafından belirlenir. İşin konusu itibarıyla teknik görüş gerektiren hallerde, ilgili satın
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alma olurunda belirtilmek kaydıyla Yüksekokul içinden veya dışından bir veya daha fazla kişi
komisyona üye olarak ilave edilebilir. Müdürlükçe uygun görülmesi halinde satın alma ve ihale
komisyonuna yardımcı olmak üzere asgari üç kişilik bir teknik komisyon kurulabilir.

b) Muayene ve kabul komisyonu; satın alma ve ihale komisyonu tarafından belirlenen
ve onay gören mal ve hizmet alımı ve ihale konusu işlerin tamamlanmasını müteakip, işin is-
tenilen vasıfta olduğunun tespitine yetkili olarak, biri satın alınan ürüne ilişkin İhtiyaç Belgesi
Formunu dolduran kişi olmak üzere Müdürlükçe görevlendirilecek en az üç üyeden oluşur.
İhale bedelinin ödenmesi için, muayene ve kabul komisyonunun uygunluk içeren kararı imza-
layıp onaylaması gerekir. Bu komisyon tarafından kabul edilmeyen işlerin yeniden yapılması
gerekir.

(4) Her bütçe yılı başında satın alma yöntemini belirlemek amacıyla Mütevelli Heyet
tarafından, katma değer vergisi dâhil edilmeden; doğrudan satın alma rakamı ve ihale ile satın
alma rakamı olarak iki rakam belirlenir.

(5) Mütevelli Heyet üyeleri, üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları ve bunların
ortak oldukları şirketler Yüksekokulun satın alma ve ihalelerine doğrudan veya dolaylı olarak
katılamazlar.

Satın alma ve onay belgesine ilişkin esaslar
MADDE 6 – (1) Satın alma ve satın alma onay belgesine ilişkin esaslar şunlardır:
a) Doğrudan satın alma rakamı altında kalan mal ve hizmetlerin alımına, yapımına, sa-

tımına, kiralama işlerine, taşınmasına, hizmet ve benzeri işlerin yapılmasına ve yaptırılmasına
satın alma ve ihale komisyonu tarafından karar verilir.

b) Satın alma ve ihale komisyonu; mal ve hizmetlerin alımı, yapımı, satımı, kiralama,
taşıma, hizmet ve benzeri işlerin yapılması ve yaptırılmasında piyasa araştırması yapmak üzere
geçici veya sürekli görev yapan alt komisyon oluşturabilir veya komisyon olarak doğrudan pi-
yasa araştırması yapar ve karar verir.

c) Mal ve hizmetlerin alımı, yapımı, satımı, kiralama işleri, taşıma, hizmet ve benzeri
işlerin yapılması ve yaptırılmasının mümkün olan en uygun şartlarda gerçekleştirilmesi için
bu Yönetmelikte belirtilen satın alma yöntemleri uygulanır.

ç) Mal ve hizmetlerin alımı, yapımı, satımı, kiralama işleri, taşıma, hizmet ve benzeri
işlerin yapılması ve yaptırılmasında sadece en düşük fiyat değil, istenilen kaliteyi verme kapasi-
tesi, en uygun fiyat ve ödeme koşulu, istenilen zamanda teslim ve bakım şartlarını taşıyan teklif
tercih edilir.

d) Satın alma birimi tarafından yapılan mal ve hizmetlerin alımı, yapımı, satımı, kira-
lama işleri, taşıma, hizmet ve benzeri işlerin yapılması ve yaptırılması işlerini yerine getiren
tedarikçiler; fiyat, ürün/hizmet kalitesi ve zamanında mal teslimi/hizmetin yerine getirilmesi
kriterlerine göre seçilir. Seçilen tedarikçiler Tedarikçi Listesi Formuna eklenir. Satın almalar
tedarikçi listesinde yer alan tedarikçiler yanında listede yer alıp almadığına bakılmaksızın diğer
tedarikçilerden de alım yapılabilir.

e) Satın alma birimi tarafından yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini yerine
getiren tedarikçiler ürün/hizmet/yapım kalitesi, ürün/hizmet/yapım fiyatı, malın teslim/hizmetin
yapım süresi kriterlerine göre yıllık dönemler itibarıyla değerlendirilir. Değerleme işlemi, ilgili
birim amiri tarafından oluşturulacak 3 kişilik komisyon tarafından yapılır. Komisyon kararları
birim amiri tarafından onaylanır.

f) Tedarikçi değerlemesi mal/hizmet/yapım kalitesi, mal/hizmet/yapım fiyatı ve mal/hiz-
met/yapım teslimat süresi olmak üzere üç temel başlık altında ve 100 üzerinden yapılır. Yapılan
tedarikçi değerlendirmeleri Tedarikçi Listesi Formu ve Tedarikçi Değerlendirme Formu kulla-
nılarak yapılır. Yılsonunda yapılacak değerlendirmede 70 puan altında kalan tedarikçiler tekrar
gözden geçirilerek firmalar yazı ile uyarılır. Yapılan uyarıya rağmen ilgili firma düzeltici ve
önleyici faaliyet olarak gerekli tedbirleri almamışsa ve/veya tekrar 70 puan altında almışsa te-
darikçi listesinden çıkarılır. Satın alma faaliyetleri o firmadan yapılmaz.
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g) Doğrudan satın alma rakamı üzerinde olan, ancak ihale ile satın alma rakamı altında
kalan satın alma işlerinde ise (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan esaslara ek olarak satın alma
ve ihale komisyonu tarafından en az üç firmadan teklif alınması gerekir.

ğ) Tahmini bedeli ihale ile satın alma rakamının üzerindeki her türlü satın alma işleri
ve binaların büyük onarımları için idari ve teknik şartname hazırlanır. Şartnamelerde, işin ma-
hiyetine göre istenecek özel ve teknik şartların yanında gerekli hallerde ek hususlara da yer
verilir. Şartnameye göre yeterli görülen firmalardan teklif alınır. Alınan teklifler ilgili komisyon
başkanı tarafından incelenir ve karar verilir.

h) Satın alma onay dosyası Yüksekokul Sekreteri tarafından satın alma ve ihale komis-
yonuna hazırlatılır. Satın alma onay dosyasında satın alınacak mal/hizmet hakkında detaylı bil-
giler ile satın alma ve ihale komisyon kararının da yer alması gerekir. Satın alma onay belgesini;
(a) ve (d) bentlerindeki sınırlar dikkate alınarak Mütevelli Heyetçe belirlenen yetki sınırlarına
göre Müdürün veya Müdür ile birlikte Mütevelli Heyet Başkanının imzalaması gerekir. Onay
yetkilileri gerekçesini belirtmek koşulu ile iptal yetkisini de kullanabilirler.

Satın alma ve ihale komisyonu kararını gerektirmeyen işler
MADDE 7 – (1) Değer ve miktarına bakılmadan elektrik, su, doğalgaz, ulaşım, iletişim

giderleri, abonelik sözleşmeleri veya tarifeye bağlı işler gibi acilen yapılması gereken zorunlu
işler ile yapımı, onarımı, alımı ve dağıtımı tek kişi veya tek kurumun elinde veya yetkisinde
bulunan işler, Müdürlükçe belirlenen ve Mütevelli Heyetçe onaylanan esaslara göre doğrudan
yapılır.

(2) Akademik ve idari personel hizmetleri, günlük ihtiyaç ve sarf malzemeleri, yedek
parçalar, temizlik işleri ve yazılımların satın alınması, satın alma ve ihale komisyonu kararı
olmadan ihtiyaç sahibi birimlerin talebi ve Müdürün onayı ile doğrudan sağlanır.

(3) Yapımına Mütevelli Heyetçe karar verilen ve finansmanı Mütevelli Heyetçe sağla-
nan Yüksekokul bünyesinde yapılacak tüm inşaat işleri ile makine teçhizat alım ve harcamaları
Mütevelli Heyet tarafından görevlendirilen komisyonlar tarafından yapılabilir.

Teslim alma, onay ve ödeme
MADDE 8 – (1) Satın alma işinin tamamlanmasını müteakip üç iş günü içinde muayene

ve kabul komisyonu toplanır. Muayene ve kabul komisyonu, işin satın alma ve ihale komisyo-
nunun kararı doğrultusunda tamamlandığını tespit etmesi halinde ödeme için satın alma ve
mali işler birimine bilgi verir.

(2) Ödemeler, ödeme yetkisi verilen yetkililer tarafından yapılır.
(3) Gerekli onayları tamamlanan fatura için, mali işler birimi tarafından yüklenici ile

anlaşılmış ödeme şartları çerçevesinde ödeme yapılır.
(4) Bütün ödemelerin banka üzerinden yapılması gerekir. Çek, senet ve benzeri ödeme

araçlarının cirosu ile ödeme yapılmaz. Damga vergisi ödenmesini gerektiren alımlarda damga
vergisi yüklenici tarafından ödenir.

(5) Muayene ve kabul komisyonu satın alınan demirbaş, elektronik eşya, eğitim mal-
zemeleri, kırtasiye, bilgisayar programı, bina onarımları, demirbaş onarımları ve benzeri her
türlü malı ve hizmeti inceler; belirtilen evsafa, varsa şartnamedeki evsafa, sözleşmede belirtilen
hususlara uygunluğunu, miktarını kontrol eder ve malı irsaliye belgesini imzalayarak teslim
alır. Muayene ve kabul komisyonu, teslim aldığı her türlü mala ilişkin irsaliyeyi taşınır kayıt
ve kontrol yetkilisine teslim eder.

(6) Sipariş ile birlikte temin edilen mal/hizmet/inşaat muayene işlemine tabi tutulur.
Muayene işlemi, satın alınan ürüne ilişkin İhtiyaç Belgesi Formunu dolduran kişi ve satın alma
birimi sorumlusu tarafından yapılır. Yapılan muayene işlemi ile ilgili Muayene ve Kabul Ra-
poru/Tutanağı düzenlenir ve muayene işlemini yapan kişiler tarafından imzalanır. Yapılan mua-
yene işlemi sonunda uygun görülen mal alımları teslim alınarak ilgili depolara konulur. Yapılan
alım hizmet veya yapım işi ise kabul işlemi yapılarak satın alma işlemi sonuçlandırılır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Avans, Kiralama ve Alım-Satım İşlemleri

Avans
MADDE 9 – (1) Avans tutarı her bütçe döneminde Mütevelli Heyet tarafından belirle-

nir. Avans işleri için Müdür tarafından bir mutemet belirlenir. Yüksekokul adına açılan banka
hesabından Mütevelli Heyetçe belirlenen tutar kadar, avans için görevlendirilen mutemede
nakit avans verilir.

(2) Avans için görevlendirilen mutemet; nakit avanstan harcamaları yapar ve harcama-
ları takiben istek belgelerini, faturalarını içeren avans kapatma listesini ve dosyasını hazırlar.
Avansın kapatılması için bu dosyanın Müdür tarafından onaylanması gerekir.

(3) Her yıl en geç 31 Ağustos tarihi itibarıyla avans kapatılır, avansın harcanmayan kıs-
mı, avans için görevlendirilen mutemet tarafından Yüksekokulun banka hesabına yatırılarak
iade edilir.

Kiralama işleri
MADDE 10 – (1) Eğitim amacıyla kiralanan bina, tesis, spor alanı, otopark ve benzeri

yerlerin kiraları doğrudan bütçeden veya kendi usullerine göre Kurucu Vakıf tarafından karşılanır.
(2) Geçici süreyle kiralanan, Yüksekokulun araştırma çalışmaları ve tanıtımına yönelik

yerlerin, fuar alanları ve benzeri kiralamalar dâhil, kiralama işlerine ilişkin esaslar şunlardır:
a) Kiralama işleri için; Müdür tarafından görevlendirilen bir kişi başkanlığında, mali

işler birimi ve ilgili birim yetkilisi olmak üzere toplam üç kişiden oluşan bir kiralama komis-
yonu oluşturulur.

b) Kiralama işlemi, kiralama komisyonunun kararı ve Başkanın veya yetkisi dâhilinde
Müdürün kiralamaya onay vermesi ile başlatılır.

c) 5 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre belirlenen doğrudan satın alma rakamı ve
ihale ile satın alma rakamı, kiralama işlemlerinde de esas alınır. Doğrudan satın alma rakamı
altında kalan kiralama işlerinde; kiralama komisyonu teklifleri alır, inceler ve teklifi değerlen-
dirmeye almayı kabul veya ret eder. Doğrudan satın alma rakamı üzerinde olan, ancak ihale
ile satın alma rakamı altında kalan kiralama işlerinde ise, kiralama komisyonu tarafından en
az üç firmadan teklif alınması gerekir.

ç) Tahmini bedeli Mütevelli Heyet tarafından belirlenen ihale ile satın alma rakamının
üzerindeki her türlü kiralama işleri için idari ve teknik şartname hazırlanır. Şartnameye göre
yeterli görülen firmalardan teklifler alınır. Bu teklifler görüşüyle birlikte Müdür tarafından
Başkanın onayına sunulur.

d) Kiralama komisyonu kararını takiben satın alma ve ihale komisyonu veya mali işler
birimince kiralama onay belgesi hazırlanır. Bu belgede; kiralanacak gayrimenkul veya men-
kulün veya ekipmanın cinsi, fiyatı, kiralamanın başlangıç ve bitiş tarihi, ödeme aralığı, tutarı,
ödenek türü, ödeneğin yeterliliği gibi bilgiler yer alır. Her kiralama onay belgesine tarih ve
ayrı sıra numarası verilir. Onay işlemi Başkan veya yetkisi dâhilinde Müdür tarafından imzalanır.

Gayrimenkul alım-satımı ve tahsis amacının değişmesi
MADDE 11 – (1) Gayrimenkul alım-satım ve tahsis amacının değişmesi işlemleri aşa-

ğıdaki şekilde yapılır:
a) Yüksekokula ait her türlü gayrimenkul satışlarında, Yüksekokul ihtiyacı için gayri-

menkul satın alınmasında ve kullanılan gayrimenkulün kullanım amacının değiştirilmesinde
öncelikle Mütevelli Heyet kararı alınır.

b) Mütevelli Heyet veya Müdürlük gerekli gördüğü durumlarda gayrimenkulün değe-
rinin tespiti için bağımsız ekspertiz raporu isteyebilir.

c) Yüksekokul gayrimenkullerinin üçüncü kişilere kiralanması veya üçüncü kişiler le-
hine her türlü ayni hak tesis edilmesi halinde beş yıla kadar süreli sözleşmelerde Başkan onayı;
beş yıldan uzun süreli sözleşmelerde ise Mütevelli Heyet kararı gerekir.

ç) Her türlü gayrimenkul satma ve satın alma işleri, alınan kararı müteakip, Başkan
veya onun yetkilendirdiği kişiler eliyle yapılır.

(2) İşin mahiyeti ve Mütevelli Heyetin alacağı karara göre işlemler doğrudan temin ya
da pazarlık usulüne göre yapılabilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Satın Alma Usulleri

Satın alma usulleri
MADDE 12 – (1) Satın alma usulleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak alımlara, ihale, kapalı veya açık teklif usulleri,

davet yoluyla teklif alma usulü, doğrudan pazarlık usulü, doğrudan temin usulü ve diğer usul-
lerden herhangi birisi uygulanır. Bu usullerden herhangi birini seçmek satın alma ve ihale ko-
misyonunun yetkisindedir.

b) Satın alma ve ihale komisyonu, ihale, kapalı veya açık teklif ve diğer usullerde Yük-
sekokula gelen teklifleri her satın alma işi için belirleyeceği esaslar çerçevesinde değerlendirir.
Bu değerlendirme sonucunda satın alma ve ihale komisyonu satın almaya karar verip verme-
mekte serbesttir ve bu tekliflerden kısmen satın alma yapabileceği gibi, satın almayı erteleye-
bilir veya iptal edebilir.

c) Satın alma işlemleri satın alma kararının satın alma ve ihale komisyonu üyeleri ta-
rafından imzalanmasıyla gerçekleştirilmiş olur.

Elektronik ortamda ihale
MADDE 13 – (1) Yüksekokul, satın alma faaliyetlerini daha etkin yürütmek ve satın

almalarda en uygun fiyatı bulmak amacıyla satın almalarını elektronik ortamda gerçekleştire-
bilir. E-ihale yapılabilmesi için gerekli şartlar şunlardır:

a) Öncelikle elektronik ihale sunumu yapan kurumlarla anlaşma yapılması.
b) Satın alınacak ürün veya hizmetin 12 nci maddede belirtilen ihale ve satın alma yön-

temlerinden birisi kullanılarak en uygun fiyatının tespit edilmesi.
c) En uygun fiyatı belirlenen ürün veya hizmet, anlaşma yapılan sunucunun elektronik

ihale platformuna taşınarak, yeni tedarikçilerin de içinde bulunduğu geniş bir satıcı veri taba-
nından faydalanarak ürün ve hizmetin fiyatının daha da düşürülmesi.

ç) Elektronik ihaleye katılacak tedarikçilerin, en son tekliflerini sisteme kayıt teklifi
olarak girmeleri, ihalenin açık eksiltme yöntemi ile bu kayıt teklifleri üzerinden gerçekleştiril-
mesi ve kayıt teklifinin en uygun ihale fiyatı olması.

Satım işleri
MADDE 14 – (1) Yüksekokulun bünyesinde kullanma ömrü dolmuş veya artık ihtiyaç

kalmamış olan demirbaşlar, sarf malzemeleri, hurda ve diğer atıklar ticari bir değer taşımaları
durumunda teklif alma suretiyle satılabilir. Müdür tarafından Yüksekokul Sekreteri başkanlı-
ğında oluşturulan üç kişilik bir komisyon bütçe dönemi sonunda satılabilecek demirbaş, sarf
malzemesi, hurda ve diğer atıkların bir listesini yapar ve her birinin birimlerini adet, kilogram,
metre ve benzeri olarak belirler ve Müdürün ön onayına sunar.

(2) Kapalı zarf usulü alınan teklifler komisyon tarafından değerlendirilir. Uygun bulu-
nan teklif Müdürün onayına sunulur. Onaylanan teklif ile satım işlemi gerçekleşir.

(3) Satım işlemini takiben demirbaş kayıt defterine yazılmış ve demirbaş numarası ve-
rilmiş olan ve satımı gerçekleştirilen demirbaşlar defterden düşürülür ve varsa zimmet belgesi
iptal edilir.

(4) Satımlardan elde edilen gelirler, Yüksekokul tarafından gelir olarak kaydedilir ve
bütçede gösterilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

kümleri ile Mütevelli Heyet kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu

Müdürü yürütür.
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TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 
(TEBLİĞ NO: 2009/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 15/7/2009 tarihli ve 27289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
KURUL KARARI

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:
Tarih : 26/12/2016
Karar No : 2016/16
Konu : Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları
Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca;
Ekonomi Bakanlığının 22/11/2016 tarihli ve 127523 sayılı yazısı ile İhracata Yönelik

Devlet Destekleri Değerlendirme Komitesinin 11/11/2016 tarihli ve 15 No’lu Toplantısının
2 nci Gündem maddesiyle ilgili olarak aldığı Karar dikkate alınarak; 94/6401 sayılı İhracata
Yönelik Devlet Yardımları Kararına istinaden hazırlanan ekli “Tarımsal Ürünlerde İhracat
İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararı”nın kabulüne, karar
verilmiştir. 
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Düzce 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/204  

Karar No : 2015/539 

- Sanık (Suriye uyruklu RaĢit ve Suat oğlu 1983 D.lu NEZĠR HASMAN) hakkında açılan 

kamu davasının yapılan yargılaması neticesinde üzerine atılı (Gümrük Kaçakçılığı - Sigara 

Kaçakçılığı) suçu iĢlemiĢ olduğu anlaĢılmakla sübut bulan ve eylemine uyan 5607 Sayılı Yasa'nın 

3/18 maddesi gereğince suçun iĢleniĢ Ģekli, sanığın kastı, ele geçirilen sigara miktarı dikkate 

alınarak takdiren alt sınırdan 3 YIL HAPĠS VE 5 GÜN ADLĠ PARA CEZASI ĠLE 

CEZALANDIRILMASINA, 

- Sanığa verilen cezanın gelecekte üzerinde yaratacağı olumsuz etkiler göz önüne alınarak 

sanığa verilen cezadan TCK'nun 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın 2 

YIL 6 AY HAPĠS VE 4 GÜN ADLĠ PARA CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

- Sanığın ekonomik durumu göz önüne alınarak sanığa verilen 4 gün para cezasının 

günlüğü TCK'nun 52 maddesi gereğince takdiren 20.00 TL'den hesap edilerek sanığın 80.00 TL 

ADLĠ PARA CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, adli para cezasının miktarı dikkate 

alınarak takside bağlanmasına yerolmadığına, 

- BaĢkaca artırım veya indirime yer olmadığına, 

- Sanığın 5237 sayılı TCK'nın 53/1 maddesinin a, b, c, d, e bentlerinde belirtilen hak ve 

yetkileri kullanmaktan mahkum olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar, kendi 

altsoyu üzerindeki TCK'nın 53/1-c maddesinde belirtilen velayet hakkından, vesayet veya 

kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan ise 5237 sayılı TCK'nın 53/3. maddesi gereğince koĢullu 

salıverilme tarihine kadar yoksun bırakılmasına, 

- Gebze Gümrük Müdürlüğü deposunda bulunan gümrük kaçağı sigaraların 5607 sayılı 

yasanın 13/1 delaleti ile TCK.nın 54/1 maddesi gereğince MÜSADERESĠNE, 

- Katılan Gümrük ve Ticaret Bakanlığına izafeten Sakarya Gümrük Müdürlüğü kendisini 

vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücret tarifesi 

gereğince 1.500,00 TL vekalet ücretinin sanıktan alınarak katılan tarafa verilmesine, 

Sanığın tutuklulukta geçirdiği sürelerin TCK 63 gereğince cezasından MAHSUBUNA, 

- Bu dosya için yapılan keĢif, bilirkiĢi gideri ile posta giderinden ibaret 226,80 TL 

yargılama giderinin sanıktan tahsili ile Hazineye gelir kaydına, dair verilen hüküm tebligat ve 

yazıĢmalara rağmen tebliği mümkün olmadığından sanık NEZĠR HASMAN'a tebliğ 

edilememiĢtir. 

Bu nedenle; 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE'DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına ve 

bu tarihten itibaren 7 (yedi) günlük yasal süre içerisinde Mahkememize veya Mahkememiz yargı 

çevresi dıĢında eĢ değer Mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya bizzat Mahkememize gelerek 

Zabıt Katibine beyanda bulunulması suretiyle Yargıtay ilgili Ceza Dairesince incelenmek üzere 

temyiz yasa yolunun açık olduğu, Temyiz Edilmediği takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı, 

3 - Yargılama gideri ile birlikte ilan masrafının da sanıktan alınmasına, 

4 - Ġlanın bir suretinin de bir ay süre ile mahkeme divanhanesinde ilanına karar verildiği 

hususu ilanen tebliğ olunur. 10652 
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Genelkurmay Başkanlığı Askeri Mahkeme Kıdemli Hakimliğinden: 

ESAS NO : 2015-4 

KARAR NO : 2016-80 

KARAR TARĠHĠ : 27.06.2016 

SUÇ : ĠZĠN TECAVÜZÜ 

SANIK : Hüseyin GĠRGĠN - ġükrü ve AyĢe oğlu, 25.02.1993 D.lu, Bursa, 

Orhangazi, Gedelek Köyü Nüf. kyt. TC. Kimlik No.: 17449723872 

HÜKÜM ÖZETĠ : 

Sanık P. Er Hüseyin GĠRGĠN'in; 24.08.2014 (Saat 00:00) - 21.11.2014 (Saat 21:00) 

tarihleri arasında "Ġzin Tecavüzü" suçunu iĢlediği sübuta erdiğinden müsnet suçtan eylemine uyan 

Askeri Ceza Kanunun 66/1-b maddesi uyarınca takdiren asgari hadden BĠR YIL HAPĠS CEZASI 

ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

TCK.'nun 62/1‘inci maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 

NETĠCETEN ON AY HAPĠS CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın bu konuda rızası bulunmadığından hakkında CMK'nın 231'inci maddesinde 

düzenlenen "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" kurumunun uygulanmasına YER 

OLMADIĞINA, 

Sanık hakkında hükmedilen hapis cezasının 5237 sayılı TCK'nın 50/1 ve 52'inci 

maddeleri uyarınca, sanığın ekonomik durumu da göz önünde bulundurularak bir gün karĢılığı 20 TL 

adli para cezasına çevrilerek NETĠCETEN 6.000 TL ADLĠ PARA CEZASI ĠLE 

CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın ekonomik ve Ģahsi halleri göz önünde bulundurularak 5237 sayılı TCK'nın 

52/4'üncü maddesi uyarınca hakkında hükmedilen adli para cezasının aylık 20 eĢit taksit halinde 

ÖDETTĠRĠLMESĠNE, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmının 

tamamının tahsil EDĠLMESĠNE, ödenmeyen adli para cezasının hapse ÇEVRĠLMESĠNE, 

Sanığa verilen adli para cezasının ertelenmesine yasal imkansızlık nedeniyle YER 

OLMADIĞINA, Sanığın 21.11.2014 - 22.11.2014 tarihleri arasında "Adli Gözlem" altında 

geçirdiği sürelerin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 63. maddesi uyarınca mahkumiyet 

süresinden beher günü 100 TL. olmak üzere toplam 100.- TL. olarak MAHSUBUNA, 

Askeri Savcının talebine uygun ve temyizi kabil olmak üzere karar verildi. 

Verilen bu karar sanığın YOKLUĞUNDA, Ġddia makamında Askeri Savcı Hak. Ütğm. 

Ġlyas DAMARSEÇKĠN (2011-18) ve tutanakta Svl. Me. Samet AKÇAKAYA (G-15392) hazır 

oldukları halde 353 S.K.nun 254, 196, 197, 205, 209 ve 212'nci maddeleri uyarınca hüküm 

yüzüne karĢı verilen yönünden hükmün yüze karĢı okunmasından, hüküm yokluğunda verilen 

yönünden hükmün tebliğinden itibaren bir hafta içerisinde dilekçe ile müracaat etmek suretiyle 

kararın temyiz edilebileceği, Askeri Mahkeme veya Askeri Savcılık tutanak katibine bu hususta 

bir tutanak düzenlenmesi için müracaatta bulunmak suretiyle de kararın temyiz edilebileceği, 

asker kiĢiler yönünden Birlik Komutanlığı'na, cezaevinde bulunanlar yönünden Cezaevi 

Müdürlüğü'ne, ayrıca en yakın Adliye Mahkemesine müracaat etmek ya da bizzat Askeri 

Yargıtay'a sözlü veya yazılı müracaatla baĢvurmak suretiyle de Kanun yoluna baĢvurabileceğine 

iĢaret olunur. Bugüne kadar bilinen adreslerinde bulunamaması nedeniyle kendisine tebliğ 

edilemediğinden 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri uyarınca sözü geçen 

hüküm kendisine ilanen tebliğine ve Resmi Gazete'de ilan tarihinden 15 gün sonra tebligat 

yapılmıĢ sayılacağına karar verildiği duyurulur. 10561 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

GÜVENLĠK KAMERA (CCTV) EK MALZEMELERĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü GAP 15. Bölge 

Müdürlüğü ihtiyacı Güvenlik Kamera (CCTV) Ek Malzemeleri teknik Ģartnamesine uygun olarak, 

Ofis‘imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, ihale dokümana bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte, teknik Ģartname, Ofis Ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 05.01.2017 günü, saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00‘de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3‘ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 11424/1-1 
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KAPALI, AÇIK OLMAK ÜZERE 3.490 M2‘ LĠK ALANIN DEPO OLARAK  

KĠRALANMASI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden: 

Mülkiyeti Müdürlüğümüze ait Ankara Ġli, Yenimahalle Ġlçesinde, 2108 ada 19 parselde, 
938 m² kapalı, 2.552 m² açık olmak üzere toplam 3.490 m²‘lik alanın depo olarak kiralanması 

ihalesi iĢi, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Alım - Satım - Kiralama ve Kiraya Verme Ġhale 
Yönetmeliğinin 101. maddesi uyarınca ve aynı yönetmeliğin 48. maddesine göre açık artırma 
usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhalede zarflar açıldıktan sonra evrakları tamam olan istekliler arasında açık artırmaya 
gidilecektir. 

1 - Ġdarenin 
a) Adres : Yeni Çiftlik Cad. No: 6/3 06560 Yenimahalle/Ankara 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 211 01 70 - 0 312 211 01 79 

c) Elektronik Posta Adresi : aoc@aoc.gov.tr 
d) Ġhale dokümanının görülebileceği 

    Ġnternet adresi : www.aoc.gov.tr 
e) Ġhale ġartnamesinin temin 

    Edileceği yer ve ücreti : A.O.Ç. Ticaret Müdürlüğü, 100,00 - TL Posta 

Yoluyla 150,00 - TL 
2 - Ġhale Konusu ĠĢin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğüne ait Ankara 
Ġli, Yenimahalle Ġlçesi 2108 ada 19 parselde, 938 

m² kapalı, 2.552 m² açık olmak üzere toplam 3.490 
m²‘lik alanın depo olarak kiralanması iĢi 

b) ĠĢin Süresi : SözleĢmenin yürürlüğe girmesinden itibaren10 

yıldır. 
c) Muhammen Bedel : Aylık 8.500,00 - TL 

d) Geçici Teminat : 30.600,00 - TL 
e) Kati Teminat : OluĢacak kira bedelinin 10 yıllık tutarının %6‘sı 

3 - Ġhalenin 
a) Yapılacağı Yer : A.O.Ç. Müdürlüğü Ġdare Binası 
b) Tarihi ve Saati : 11/01/2017 - 15:00 

c) Teklif Mektuplarının en son 
     teslim tarihi, saati, teslim yeri : 11/01/2017 - 15:00 A.O.Ç. Ticaret Müdürlüğü 

A.O.Ç. Müdürlüğü ihaleyi yapıp yapmamakta ve A.O.Ç. Müdürlüğü menfaatleri 
gözetilerek en uygun bedeli tespitte serbesttir. 11247/1-1 

—— • —— 
ÇAY OCAĞI KĠRALAMA ĠġĠ YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamızın çay Ocağı (1 Adet) kapalı zarf ile teklif alma yoluyla kiraya verilecektir.  
2 - ġartname bedelsiz olarak Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü‘nden temin edilebilir.  

3 - Nihai teklifler en geç 04.01.2017 ÇarĢamba günü saat 14.00‘a kadar Fabrikamız 
Ticaret Müdürlüğü‘ne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ. 
 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy / ANKARA 

 Tel: 397 33 65 - 66    Faks: 397 33 71 - 74 
 11426/1-1 

—— • —— 
ERTELEME ĠLANI 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: 

17.12.2016 tarih ve 29921 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanan 09.01.2017 tarihi saat 
10:00‘a kadar zarf teslimi ve 10.01.2017 günü saat 14:30‘ da yapılacağı duyurulan ―Kan IĢınlama 

Etiketi‖ satın alınması ihalesi, zarf teslim tarihi 16.01.2017 tarih saat 10:00‘a ihale tarihide 
16.01.2017 tarih saat 14:30‘a ertelenmiĢtir. 11442/1-1 
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8.000 TON KIRMA TAġ ALIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

ĠĢletme Müdürlüğümüz Ocak sahası yollarında kullanılmak üzere 8.000 ton Kırma taĢ 

Alım iĢi Açık Ġhale (Kapalı Zarf) usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2016/593473 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : TKĠ Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü Çanakkale Cad. 

Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0 286 416 20 01   Faks: 0 286 416 37 00 

c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 

d) Ġnternet adresi : www.cli.gov.tr. 

2 - Ġhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : ĠĢletme Müdürlüğümüz Ocak sahası yollarında kullanılmak 

üzere 8.000 ton Kırma taĢ Alım iĢi Açık Ġhale (Kapalı Zarf) 

usulü ile ihale edilecektir. 

b) Teslim yeri : ÇLĠ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

3 - Ġhalenin 

a) Ġhale Usulü : Açık Ġhale (Kapalı Zarf) 

b) Yapılacağı yer : ÇLĠ Satın Alma ġube Müdürlüğü Toplantı Salonu 

c) Tarihi ve saati : 13/01/2017 Cuma günü saat 15:00 

d) Dosya No : 123-KÇLĠ/2016-0778 

4 - Ġhaleye ait dokümanlar; 

Çan‘da, ÇLĠ Satın Alma ġube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve 

―Ziraat Bankası Çan ġb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan ġb. TR13 0001 

2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan ġb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLĠ Banka 

hesaplarına KDV dahil 100,00 TL (posta yoluyla 110 TL) yatırılması karĢılığı aynı adresten temin 

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

5 - Teklifler 13/01/2017 Cuma günü saat 15.00‘e kadar Ç.L.Ġ. Genel Muhaberatına 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son baĢvuru saatine kadar 

idareye ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

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

oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 11378/1-1 
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LOKOMOTĠF MUHTELĠF DÖKÜM MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2016/584705 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,  

     türü ve miktarı : 2 Kalem (400 adet sabo çarığı, 2000 adet sabo) Lokomotif 

Döküm Muhtelif Malzemeleri teknik Ģartname ve 

resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 11.01.2017 - Saat 14:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye 

katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

11/01/2017 günü saat 14:00‘e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3‘ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 11235/1-1 

————— 

MUHTELĠF TĠP LOKOMOTĠF ġASĠ YIKAMA ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 

Ġhale Kayıt Numarası : 2016/590115 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435–4436)/ 225 50 60 – 225 72 72 

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği, 

     türü ve miktarı : 50 Adet muhtelif tip lokomotif Ģasi yıkama iĢi teknik 

Ģartnamesine göre yaptırılacaktır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 10.01.2017 - 14:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

10.01.2017 günü saat: 14.00‘e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında  

görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 100,- TL. bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3‘ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 11306/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK ALANI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Uşak İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 

UĢak-Merkez-AktaĢ/Selviler Köyleri sınırları içerisinde kalan 231,03 hektar Jeotermal 

Kaynak alanı 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. 

maddesinin 2. bendinde belirtilen Ģartları taĢıyanlar arasında, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 

45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. 

Ġli UĢak 

Ġlçesi Merkez 

Mahalle/Köyü AktaĢ-Selviler Köyleri 

Yüzölçümü 231,03 ha 

Mevkii ─ 

Ġhale Taban Bedeli 13.861,80 TL 

Geçici Teminat Miktarı (%3) 415,85 TL 

Ġhale Tarihi 24/01/2017 

Ġhale Saati 14:00 

Ġhale Yeri 
UĢak Ġl Özel Ġdaresi Ġl Encümen Salonu 

(ÖZMERKEZ) 

Verilecek Jeotermal Kaynak Arama 

Ruhsatı Süresi 
3(üç) yıl 

 

Ġhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın Koordinatları 

Paftalar: UĢak K22a3, K22b4, K22c1, K22d2 

Poligon No:1 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 

Sağa (Y) 697390 697668 698000 698525 

Yukarı (X) 4290267 4291709 4291650 4290267 

 

Poligon No:2  6.NOKTA 7.NOKTA 8.NOKTA 

Sağa (Y) 700000 700468 700000 

Yukarı (X) 4286392 4285149 4285150 

 

Poligon No:3  1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 

Sağa (Y) 694665 693837 695629 

Yukarı (X) 4290267 4292320 4290267 

 

Ġhaleye Katılmak Ġsteyen Taliplilerden Ġstenen Belgeler; 

Gerçek KiĢiler için; 

1. T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti, 

2. Bağlı olduğu vergi dairesinden alınmıĢ, vergi numarasını gösterir belge, 

3. Onaylı imza sirküleri, 

4. Gerçek kiĢi adına vekil olarak katılacakların ihaleye iliĢkin noter tasdikli vekâletnamesi 

ve noter tasdikli imza beyannamesi, 

5. Tebligat için adres beyanı, telefon ve faks numarası ile varsa e-mail adresini gösterir 

belge, 
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6. Her sayfası imzalanmıĢ olan Ģartname, 

7. ġartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası 

UĢak ġubesi IBAN No: TR33 0001 0002 5636 3568 1950 07 hesabına) veya kesin ve süresiz 

banka teminat mektubu, 

8. Ġhale dokümanının alındığına dair 50,00-TL‘lik makbuz (Ġhale dokumanı, bedeli Mali 

Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine yatırıldıktan sonra, Plan Proje ve Yatırım Müdürlüğünden 

alınabilir) 

Tüzel KiĢiler için; 

1. Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi, 

2. ġirketin kuruluĢ statüsü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya 

onaylı sureti (5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4.maddesi 

2.fıkrası gereğince statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet 

yapabileceği hususunun belirtildiği veya statü değiĢikliği yapacağına dair taahhütname)  

3. ġirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı), 

4. Ġhaleye tüzel kiĢilik adına, yetkili olarak katılacakların Noter tasdikli yetki belgeleri ve 

imza sirküleri, vekil olarak katılacakların Noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri, 

5. ġartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası 

UĢak ġubesi IBAN No: TR33 0001 0002 5636 3568 1950 07 hesabına) veya kesin ve süresiz 

banka teminat mektubu, 

6. Her sayfası imzalanmıĢ olan Ģartname, 

7. Ġhale dokümanının alındığına dair 50,00-TL‘lik makbuz (Ġhale dokumanı, bedeli Mali 

Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine yatırıldıktan sonra, Plan Proje ve Yatırım Müdürlüğünden 

alınabilir)  

Ġhale katılacak istekliler, belgeleri ihale günü en son saat 10:00‘a kadar UĢak Ġl Özel 

Ġdaresi Ġl Encümen BaĢkanlığına teslim edeceklerdir. Ayrıca, 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 

37. maddesince uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini, iadeli taahhütlü bir mektupla ihale 

komisyonuna, ihale günü saat 10.00‘a kadar ulaĢmıĢ olmak Ģartıyla gönderebilirler. 

Ġhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve iptal etmekte serbesttir. 

Ġlan olunur. 11294/1/1-1 

————— 

JEOTERMAL KAYNAK ALANI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

UĢak-Merkez-Beylerhan/Akbulak Köyleri sınırları içerisinde kalan 4.401,23 hektar 

Jeotermal Kaynak alanı 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. 

maddesinin 2. bendinde belirtilen Ģartları taĢıyanlar arasında, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 

45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. 

Ġli UĢak 

Ġlçesi Merkez 

Mahalle/Köyü Beylerhan-Akbulak Köyleri 

Yüzölçümü 4.401,23 ha 

Mevkii ─ 

Ġhale Taban Bedeli 440.123,00 TL 

Geçici Teminat Miktarı (%3) 13.203,70 TL 

Ġhale Tarihi 24/01/2017 

Ġhale Saati 14:05 

Ġhale Yeri 
UĢak Ġl Özel Ġdaresi Ġl Encümen Salonu 

(ÖZMERKEZ) 



28 Aralık 2016 – Sayı : 29932 RESMÎ GAZETE Sayfa : 61 

 

Ġhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın Koordinatları 

Paftalar: UĢak K23b4, K23b3, K23c2 

  1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 

Sağa (Y) 688991 688994 690986 691755 691936 

Yukarı (X) 4291006 4288006 4287994 4290263 4290268 

 

 6.NOKTA 7.NOKTA 8.NOKTA 9.NOKTA 10.NOKTA 

Sağa (Y) 692369 684205 687308 689692 689677 

Yukarı (X) 4283195 4283865 4291901 4291869 4291003 

 

Ġhaleye Katılmak Ġsteyen Taliplilerden Ġstenen Belgeler; 

Gerçek KiĢiler için; 

1. T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti, 

2. Bağlı olduğu vergi dairesinden alınmıĢ, vergi numarasını gösterir belge, 

3. Onaylı imza sirküleri, 

4. Gerçek kiĢi adına vekil olarak katılacakların ihaleye iliĢkin noter tasdikli vekâletnamesi 

ve noter tasdikli imza beyannamesi, 

5. Tebligat için adres beyanı, telefon ve faks numarası ile varsa e-mail adresini gösterir 

belge, 

6. Her sayfası imzalanmıĢ olan Ģartname, 

7. ġartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası 

UĢak ġubesi IBAN No: TR33 0001 0002 5636 3568 1950 07 hesabına) veya kesin ve süresiz 

banka teminat mektubu, 

8. Ġhale dokümanının alındığına dair 50,00-TL‘lik makbuz (Ġhale dokumanı, bedeli Mali 

Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine yatırıldıktan sonra, Plan Proje ve Yatırım Müdürlüğünden 

alınabilir) 

Tüzel KiĢiler için; 

1. Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi, 

2. ġirketin kuruluĢ statüsü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya 

onaylı sureti (5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesi 

2. fıkrası gereğince statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet 

yapabileceği hususunun belirtildiği veya statü değiĢikliği yapacağına dair taahhütname)  

3. ġirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı), 

4. Ġhaleye tüzel kiĢilik adına, yetkili olarak katılacakların Noter tasdikli yetki belgeleri ve 

imza sirküleri, vekil olarak katılacakların Noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri, 

5. ġartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası 

UĢak ġubesi IBAN No: TR33 0001 0002 5636 3568 1950 07 hesabına) veya kesin ve süresiz 

banka teminat mektubu, 

6. Her sayfası imzalanmıĢ olan Ģartname, 

7. Ġhale dokümanının alındığına dair 50,00-TL‘lik makbuz (Ġhale dokumanı, bedeli Mali 

Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine yatırıldıktan sonra, Plan Proje ve Yatırım Müdürlüğünden 

alınabilir)  
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Ġhale katılacak istekliler, belgeleri ihale günü en son saat 10:00‘a kadar UĢak Ġl Özel 

Ġdaresi Ġl Encümen BaĢkanlığına teslim edeceklerdir. Ayrıca, 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 

37. maddesince uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini, iadeli taahhütlü bir mektupla ihale 

komisyonuna, ihale günü saat 10.00‘a kadar ulaĢmıĢ olmak Ģartıyla gönderebilirler. 

Ġhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve iptal etmekte serbesttir. 

Ġlan olunur. 11294/2/1-1 

————— 

JEOTERMAL KAYNAK ALANI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

UĢak-Banaz-Kaplangı Köyleri sınırları içerisinde kalan 3.985,07 hektar Jeotermal Kaynak 

alanı 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesinin 2. 

bendinde belirtilen Ģartları taĢıyanlar arasında, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 45. maddesine 

göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. 

Ġli UĢak 

Ġlçesi Banaz 

Mahalle/Köyü Kaplangı Köyü 

Yüzölçümü 3.985,07 ha 

Mevkii ─ 

Ġhale Taban Bedeli 278.954,90 TL 

Geçici Teminat Miktarı (%3) 8.368,64 TL 

Ġhale Tarihi 24/01/2017 

Ġhale Saati 14:10 

Ġhale Yeri 
UĢak Ġl Özel Ġdaresi Ġl Encümen Salonu 

(ÖZMERKEZ) 

 

Ġhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın Koordinatları 

Paftalar: UĢak K23b4, K23b3, K23c2 

  1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 

Sağa (Y) 744398 744397 746026 746457 746439 

Yukarı (X) 4294879 4293994 4293978 4296017 4297948 

 

 6.NOKTA 7.NOKTA 8.NOKTA 9.NOKTA 10.NOKTA 

Sağa (Y) 744540 744540 753900 753375 744350 

Yukarı (X) 4297991 4298220 4298330 4292460 4293825 

 

Ġhaleye Katılmak Ġsteyen Taliplilerden Ġstenen Belgeler; 

Gerçek KiĢiler için; 

1. T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti, 

2. Bağlı olduğu vergi dairesinden alınmıĢ, vergi numarasını gösterir belge, 

3. Onaylı imza sirküleri, 

4. Gerçek kiĢi adına vekil olarak katılacakların ihaleye iliĢkin noter tasdikli vekâletnamesi 

ve noter tasdikli imza beyannamesi, 
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5. Tebligat için adres beyanı, telefon ve faks numarası ile varsa e-mail adresini gösterir 

belge, 

6. Her sayfası imzalanmıĢ olan Ģartname, 

7. ġartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası 

UĢak ġubesi IBAN No: TR33 0001 0002 5636 3568 1950 07 hesabına) veya kesin ve süresiz 

banka teminat mektubu, 

8. Ġhale dokümanının alındığına dair 50,00-TL‘lik makbuz (Ġhale dokumanı, bedeli Mali 

Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine yatırıldıktan sonra, Plan Proje ve Yatırım Müdürlüğünden 

alınabilir) 

Tüzel KiĢiler için; 

1. Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi, 

2. ġirketin kuruluĢ statüsü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya 

onaylı sureti (5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesi 

2. fıkrası gereğince statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet 

yapabileceği hususunun belirtildiği veya statü değiĢikliği yapacağına dair taahhütname)  

3. ġirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı), 

4. Ġhaleye tüzel kiĢilik adına, yetkili olarak katılacakların Noter tasdikli yetki belgeleri ve 

imza sirküleri, vekil olarak katılacakların Noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri, 

5. ġartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası 

UĢak ġubesi IBAN No: TR33 0001 0002 5636 3568 1950 07 hesabına) veya kesin ve süresiz 

banka teminat mektubu, 

6. Her sayfası imzalanmıĢ olan Ģartname, 

7. Ġhale dokümanının alındığına dair 50,00-TL‘lik makbuz (Ġhale dokumanı, bedeli Mali 

Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine yatırıldıktan sonra, Plan Proje ve Yatırım Müdürlüğünden 

alınabilir)  

Ġhale katılacak istekliler, belgeleri ihale günü en son saat 10:00‘a kadar UĢak Ġl Özel 

Ġdaresi Ġl Encümen BaĢkanlığına teslim edeceklerdir. Ayrıca, 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 

37.maddesince uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini, iadeli taahhütlü bir mektupla ihale 

komisyonuna, ihale günü saat 10.00‘a kadar ulaĢmıĢ olmak Ģartıyla gönderebilirler. 

Ġhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve iptal etmekte serbesttir. 

Ġlan olunur. 11294/3/1-1 

————— 

JEOTERMAL KAYNAK ALANI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

UĢak-Banaz-Kaplangı Köyleri sınırları içerisinde kalan 4.927,49 hektar Jeotermal Kaynak 

alanı 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesinin 2. 

bendinde belirtilen Ģartları taĢıyanlar arasında, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 45. maddesine 

göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. 

Ġli UĢak 

Ġlçesi Banaz 

Mahalle/Köyü Hatipler Köyü 

Yüzölçümü 4.927,49 ha 

Mevkii ─ 
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Ġhale Taban Bedeli 394.199,20 TL 

Geçici Teminat Miktarı (%3) 11.825,97 TL 

Ġhale Tarihi 24.01.2017 

Ġhale Saati 14.15 

Ġhale Yeri 
UĢak Ġl Özel Ġdaresi Ġl Encümen Salonu 

(ÖZMERKEZ) 

 

Ġhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın Koordinatları 

Paftalar: UĢak K23a3, K23b4, K23c1, K23d2 

  1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 

Sağa (Y) 736970 743200 743750 742780 743600 

Yukarı (X) 4298935 4300755 4298800 4297465 4292140 

 

 6.NOKTA 7.NOKTA 

Sağa (Y) 741800 737180 

Yukarı (X) 4291165 4292850 

 

Ġhaleye Katılmak Ġsteyen Taliplilerden Ġstenen Belgeler; 

Gerçek KiĢiler için; 

1. T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti, 

2. Bağlı olduğu vergi dairesinden alınmıĢ, vergi numarasını gösterir belge, 

3. Onaylı imza sirküleri, 

4. Gerçek kiĢi adına vekil olarak katılacakların ihaleye iliĢkin noter tasdikli vekâletnamesi 

ve noter tasdikli imza beyannamesi, 

5. Tebligat için adres beyanı, telefon ve faks numarası ile varsa e-mail adresini gösterir 

belge, 

6. Her sayfası imzalanmıĢ olan Ģartname, 

7. ġartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası 

UĢak ġubesi IBAN No: TR33 0001 0002 5636 3568 1950 07 hesabına) veya kesin ve süresiz 

banka teminat mektubu, 

8. Ġhale dokümanının alındığına dair 50,00-TL‘lik makbuz (Ġhale dokumanı, bedeli Mali 

Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine yatırıldıktan sonra, Plan Proje ve Yatırım Müdürlüğünden 

alınabilir) 

Tüzel KiĢiler için; 

1. Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi, 

2. ġirketin kuruluĢ statüsü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya 

onaylı sureti (5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesi 

2. fıkrası gereğince statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet 

yapabileceği hususunun belirtildiği veya statü değiĢikliği yapacağına dair taahhütname)  

3. ġirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı), 

4. Ġhaleye tüzel kiĢilik adına, yetkili olarak katılacakların Noter tasdikli yetki belgeleri ve 

imza sirküleri, vekil olarak katılacakların Noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri, 
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5. ġartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası 

UĢak ġubesi IBAN No: TR33 0001 0002 5636 3568 1950 07 hesabına) veya kesin ve süresiz 

banka teminat mektubu, 

6. Her sayfası imzalanmıĢ olan Ģartname, 

7. Ġhale dokümanının alındığına dair 50,00-TL‘lik makbuz (Ġhale dokumanı, bedeli Mali 

Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine yatırıldıktan sonra, Plan Proje ve Yatırım Müdürlüğünden 

alınabilir)  

Ġhale katılacak istekliler, belgeleri ihale günü en son saat 10:00‘a kadar UĢak Ġl Özel 

Ġdaresi Ġl Encümen BaĢkanlığına teslim edeceklerdir. Ayrıca, 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 

37. maddesince uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini, iadeli taahhütlü bir mektupla ihale 

komisyonuna, ihale günü saat 10.00‘a kadar ulaĢmıĢ olmak Ģartıyla gönderebilirler. 

Ġhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve iptal etmekte serbesttir. 

Ġlan olunur. 11294/4/1-1 

————— 
JEOTERMAL KAYNAK ALANI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

UĢak-EĢme-Karaahmetli Köyleri sınırları içerisinde kalan 2.689,25 hektar Jeotermal 

Kaynak alanı 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. 

maddesinin 2. bendinde belirtilen Ģartları taĢıyanlar arasında, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 

45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. 

Ġli UĢak 

Ġlçesi EĢme 

Mahalle/Köyü Karaahmetli Köyleri 

Yüzölçümü 2.689,25 ha 

Mevkii ─ 

Ġhale Taban Bedeli 161.355,00 TL 

Geçici Teminat Miktarı (%3) 4.840,65 TL 

Ġhale Tarihi 24/01/2017 

Ġhale Saati 14:20 

Ġhale Yeri 
UĢak Ġl Özel Ġdaresi Ġl Encümen Salonu 

(ÖZMERKEZ) 

Verilecek Jeotermal Kaynak Arama 

Ruhsatı Süresi 
3 (üç) yıl 

 

Ġhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın Koordinatları 

Paftalar: UĢak L21b3, L22d1, L21c2 

  1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 

Sağa (Y) 669848 674267 673896 676488 

Yukarı (X) 4236585 4236225 4234020 4234085 

 

 5.NOKTA 6.NOKTA 7.NOKTA 8.NOKTA 

Sağa (Y) 675438 668286 667499 669533 

Yukarı (X) 4230411 4234315 4235660 4235430 
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Ġhaleye Katılmak Ġsteyen Taliplilerden Ġstenen Belgeler; 

Gerçek KiĢiler için; 

1. T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti, 

2. Bağlı olduğu vergi dairesinden alınmıĢ, vergi numarasını gösterir belge, 

3. Onaylı imza sirküleri, 

4. Gerçek kiĢi adına vekil olarak katılacakların ihaleye iliĢkin noter tasdikli vekâletnamesi 

ve noter tasdikli imza beyannamesi, 

5. Tebligat için adres beyanı, telefon ve faks numarası ile varsa e-mail adresini gösterir 

belge, 

6. Her sayfası imzalanmıĢ olan Ģartname, 

7. ġartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası 

UĢak ġubesi IBAN No: TR33 0001 0002 5636 3568 1950 07 hesabına) veya kesin ve süresiz 

banka teminat mektubu, 

8. Ġhale dokümanının alındığına dair 50,00-TL‘lik makbuz (Ġhale dokumanı, bedeli Mali 

Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine yatırıldıktan sonra, Plan Proje ve Yatırım Müdürlüğünden 

alınabilir) 

Tüzel KiĢiler için; 

1. Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi, 

2. ġirketin kuruluĢ statüsü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya 

onaylı sureti (5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesi 

2. fıkrası gereğince statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet 

yapabileceği hususunun belirtildiği veya statü değiĢikliği yapacağına dair taahhütname)  

3. ġirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı), 

4. Ġhaleye tüzel kiĢilik adına, yetkili olarak katılacakların Noter tasdikli yetki belgeleri ve 

imza sirküleri, vekil olarak katılacakların Noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri, 

5. ġartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası 

UĢak ġubesi IBAN No: TR33 0001 0002 5636 3568 1950 07 hesabına) veya kesin ve süresiz 

banka teminat mektubu, 

6. Her sayfası imzalanmıĢ olan Ģartname, 

7. Ġhale dokümanının alındığına dair 50,00-TL‘lik makbuz (Ġhale dokumanı, bedeli Mali 

Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine yatırıldıktan sonra, Plan Proje ve Yatırım Müdürlüğünden 

alınabilir)  

Ġhale katılacak istekliler, belgeleri ihale günü en son saat 10:00‘a kadar UĢak Ġl Özel 

Ġdaresi Ġl Encümen BaĢkanlığına teslim edeceklerdir. Ayrıca, 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 

37. maddesince uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini, iadeli taahhütlü bir mektupla ihale 

komisyonuna, ihale günü saat 10.00‘a kadar ulaĢmıĢ olmak Ģartıyla gönderebilirler. 

Ġhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve iptal etmekte serbesttir. 

Ġlan olunur. 11294/5/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Pursaklar Belediye Encümeni'nin 29.09.2016 gün 2016/490 sayılı kararı ile uygun görülen 

ve Ankara BüyükĢehir Belediye Encümeni'nin 17.11.2016 gün 2814 sayılı kararı ile onaylanan, 

Saray Mahallesinde bulunan 98312/2 ve 3 no.lu ada/parselleri kapsayan 90004/60 no.lu 

parselasyon planı, 3194 sayılı Ġmar Kanunun 19. maddesi uyarınca Belediyemiz ilan panosunda 

28.12.2016 tarihinde 30 gün süreyle askıya çıkartılmıĢtır.  

Ġlgililere ilanen duyurulur. 11404/1-1 

————— 

Pursaklar Belediye Encümeni'nin 06.10.2016 gün 2016/510 sayılı kararı ile uygun görülen 

ve Ankara BüyükĢehir Belediye Encümeni'nin 17.11.2016 gün 2819 sayılı kararı ile onaylanan, 

Saray Mahallesinde bulunan 98751/1, 2, 3 ve 98752/1, 2 no.lu ada/parselleri kapsayan 90004/62 

no.lu parselasyon planı, 3194 sayılı Ġmar Kanunun 19. maddesi uyarınca Belediyemiz ilan 

panosunda 28.12.2016 tarihinde 30 gün süreyle askıya çıkartılmıĢtır.  

Ġlgililere ilanen duyurulur. 11405/1-1 

————— 

Pursaklar Belediye Encümeni'nin 27.10.2016 gün 2016/534 sayılı kararı ile uygun görülen 

ve Ankara BüyükĢehir Belediye Encümeni'nin 17.11.2016 gün 2820 sayılı kararı ile onaylanan, 

Saray Mahallesinde bulunan 98091/1 ve 98093/5 no.lu ada/parselleri kapsayan 90004/61 no.lu 

parselasyon planı, 3194 sayılı Ġmar Kanunun 19. maddesi uyarınca Belediyemiz ilan panosunda 

28.12.2016 tarihinde 30 gün süreyle askıya çıkartılmıĢtır,  

Ġlgililere ilanen duyurulur. 11406/1-1 

————— 

Pursaklar Belediye Meclisinin 07.10.2016 gün ve 209 sayılı kararı ile uygun görülen ve 

Ankara BüyükĢehir Belediye Meclisinin 14.12.2016 gün ve 2452 sayılı kararı ile onaylanan 

"Saray 98303 adanın güneyinde yer alan park alanında trafo yeri ayrılmasına yönelik 1/1000 

ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği", 3194 sayılı Ġmar Kanununun 8/b maddesi gereği, 

Belediyemiz Ġlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıĢtır. 

Ġlanen ilgililere duyurulur. 11322/1-1 

—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Petrolleri A.O. Adıyaman ve ġanlıurfa illerinde sahip bulunduğu ARĠ/TPO/3255 

hak sıra numaralı petrol iĢletme ruhsat sahasına 2485 hektarlık sahanın ilavesi için 12.12.2016 

tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği‘nin 14 üncü 

maddesinin 1 inci fıkrası gereğince ilan olunur.   11412/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim 

Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında ―Yapı denetim kuruluĢu, faaliyetine 

devam ettiği sürece 12‘nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari istihdam edilmesi 

gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek 

zorundadır. ....  Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda 

çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluĢun izin belgesi geçici olarak geri alınır.‖ 

hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen; 

Ġstanbul ilinde faaliyet gösteren 2440 dosya no‘lu GÜZELKENT Yapı Denetim A.ġ.,  

Antalya ilinde faaliyet gösteren 2254 dosya no‘lu SĠLYON Yapı Denetim Ltd. ġti.,  

Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 2090 dosya no‘lu UNSURLAR Yapı Denetim Ltd. ġti.,  

Ġzmir ilinde faaliyet gösteren 1987 dosya no‘lu ĠZMĠR IġIL Yapı Denetim Ltd. ġti.,  

Ankara ilinde faaliyet gösteren 340 dosya no‘lu ER-SA TEKNĠK Yapı Denetim Ltd. 

ġti.‘lerine ait Yapı Denetim Ġzin Belgeleri Bakanlık Makamının 26.12.2016 tarih ve 30527 sayılı 

Olur'u ile geçici olarak geri alınmıĢtır. 

Ġlgililere duyurulur. 11423/1/1-1 

————— 

Ticaret sicil kaydı silinmiĢ olan veya Ģirket unvan ve amaç maddesini değiĢtirmesi 

nedeniyle tasfiyesine karar verilen aĢağıdaki kuruluĢların 26.12.2016 tarih ve 30529 sayılı Makam 

Olur‘una istinaden, 

Bolu ilinde faaliyet gösteren 849 dosya no‘lu BOLU ARME Yapı Denetim Ltd. ġti.,  

Kütahya ilinde faaliyet gösteren 1360 dosya no‘lu MODERN Yapı Denetim Ltd. ġti.,  

Bursa ilinde faaliyet gösteren 2134 dosya no‘lu BURSA MERKEZĠ Yapı Denetim Ltd. ġti,  

Edirne ilinde faaliyet gösteren 979 dosya no‘lu YEġĠL TRAKYA Yapı Denetim Ltd. ġti.,  

 Ġstanbul ilinde faaliyet gösteren 661 dosya no‘lu GRAFĠK Yapı Denetim Ltd. ġti.,  

Aydın ilinde faaliyet gösteren 2102 dosya no‘lu AYDIN NYSA Yapı Denetim Ltd. ġti., 

Hatay ilinde faaliyet gösteren 1662 dosya no‘lu ANTAKYA Yapı Denetim Ltd. ġti.,  

ġanlıurfa ilinde faaliyet gösteren 1205 dosya no‘lu LĠDER GRUP Yapı Denetim Ltd. ġti., 

Ankara ilinde faaliyet gösteren 460 dosya no‘lu PARK ANKARA Yapı Denetim Ltd. ġti., 

163 dosya no‘lu ÖZTÜRKLERĠKĠ Yapı Denetim Ltd. ġti. ve 96 dosya no‘lu ĠLKE-DETAY Yapı 

Denetim Ltd. ġti., 

Denizli ilinde faaliyet gösteren 664 dosya no‘lu GÜÇ Yapı Denetim Ltd. ġti. ve 2095 

dosya no‘lu KUMSAL Yapı Denetim Ltd. ġti.‘lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye 

iĢlemi yapılarak, Yapı Denetim Ġzin Belgeleri iptal edilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 11423/2/1-1 



28 Aralık 2016 – Sayı : 29932 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71 

 

Adalet Bakanlığından: 

Ġstanbul Anadolu 13. ĠĢ Mahkemesinin 2013/122 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iĢlem 

yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 11371/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

TEBLĠGAT METNĠ 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli 

ve 25495 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci 

maddesinde: ―Lisanslar Kurul kararı ile sona erdirilir. Ancak Kurul, aĢağıdaki hallerde 

kullanılmak üzere, lisans sona erdirme yetkilerinin tamamını veya bir kısmını BaĢkanlığa veya 

Petrol Piyasası Dairesi BaĢkanlığına devredebilir.…e) (DeğiĢik:RG-19/10/2016-29862) Lisans 

baĢvurusu kapsamında aranan iĢyeri açma ve çalıĢma ruhsatı hariç bir belgenin geçerliliğini 

sonradan yitirdiğinin anlaĢılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen 

onbeĢ gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin sonuna 

kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde,‖ hükmü uyarınca, 03/07/2014 tarihli ve 

MYĞ/5112-1/34445 numaralı Madeni Yağ Lisansı sahibi 14 ZAMAN AKARYAKIT GIDA 

NAKLĠYAT ĠNġAAT TAAHHÜT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ‘nin; Kapasite 

Raporu ve TSE/TSEK belgelerinin geçerliliğini yitirdiği anlaĢıldığından, lisans sahibinin geçerli 

Kapasite Raporu ve TSE belgelerini ilânen tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde ―Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi BaĢkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi 

No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/ ANKARA‖ adresine göndermesi gerektiği, süresi içerisinde 

gönderilmeyen belgelerin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 

7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilânen tebliğ olunur. 11367/1-1 

————— 

ĠLANEN TEBLĠGAT 

Kurumumuz kayıtlarında Tatlısu Mah. Akif Ġnan Sok. No: 8 Merkür Palace Kat: 1 Daire: 

4 Ümraniye-ĠSTANBUL adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi Enko Petrolcülük Nakliye 

ĠnĢaat Turizm Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim ġirketi‘ nin bildirim yükümlülüklerine iliĢkin 

olarak, Petrol Piyasası Dairesi BaĢkanlığınca yapılan 2016 Yılı Yurt Ġçi Kaynak Bilgileri 

Beyanını göndermediği tespit edilmiĢtir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan 

adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih baĢkaca adres tespit 

edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı 

Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiĢtir.  

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2016 Yılı Yurt Ġçi Kaynak 

Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‗‗06/01/2005 tarihli ve 25692 

sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön AraĢtırma ve 

SoruĢturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında iĢlem 

baĢlatılır.‘‘ hükmü uyarınca ilgili kiĢi hakkında iĢlem baĢlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince ĠLANEN TEBLĠĞ OLUNUR. 11366/1/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

ĠLANEN TEBLĠGAT 

Kurumumuz kayıtlarında Ekinciler Caddesi Ertürk Sokak No:5 Kat:6 Kavacık BEYKOZ-

ĠSTANBUL adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi Bigoil Akaryakıt Nakliyat Pazarlama ĠnĢaat 

Turizm Ticaret Anonim ġirketi‘nin bildirim yükümlülüklerine iliĢkin olarak, Petrol Piyasası 

Dairesi BaĢkanlığınca yapılan 2016 Yılı Yurt Ġçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit 

edilmiĢtir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden 

tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih baĢkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı 

ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen 

tebliğine karar verilmiĢtir.  

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2016 Yılı Yurt Ġçi Kaynak 

Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‗‗06/01/2005 tarihli ve 25692 

sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön AraĢtırma ve 

SoruĢturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında iĢlem 

baĢlatılır.‘‘ hükmü uyarınca ilgili kiĢi hakkında iĢlem baĢlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince ĠLANEN TEBLĠĞ OLUNUR.  11366/2/1-1 

————— 

ĠLANEN TEBLĠGAT 

Kurumumuz kayıtlarında Çorlu Havalimanı ÇORLU-TEKĠRDAĞ adresinde bulunan 

depolama lisansı sahibi Doğal Kaynaklar Akaryakıt Dağıtım ve Gaz ĠĢletmeleri Sanayi ve Ticaret 

Anonim ġirketi‘nin bildirim yükümlülüklerine iliĢkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi 

BaĢkanlığınca yapılan 2016 Yılı Yurt Ġçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit 

edilmiĢtir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden 

tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih baĢkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı 

ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen 

tebliğine karar verilmiĢtir.  

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2016 Yılı Yurt Ġçi Kaynak 

Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‗‗06/01/2005 tarihli ve 25692 

sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön AraĢtırma ve 

SoruĢturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında iĢlem 

baĢlatılır.‘‘ hükmü uyarınca ilgili kiĢi hakkında iĢlem baĢlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince ĠLANEN TEBLĠĞ OLUNUR.  11366/3/1-1 

————— 

ĠLANEN TEBLĠGAT 

Kurumumuz kayıtlarında Fenerbahçe Mah. Bağdat Cad. Nazlı Apt. No:78 K:2 D:7 

KADIKÖY-ĠSTANBUL adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi Kas Petrol Ürünleri Ve 

Kimyevi Maddeler Sanayi Ticaret Anonim ġirketi‘nin bildirim yükümlülüklerine iliĢkin olarak, 

Petrol Piyasası Dairesi BaĢkanlığınca yapılan 2016 Yılı Yurt Ġçi Kaynak Bilgileri Beyanını 

göndermediği tespit edilmiĢtir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres 

tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih baĢkaca adres tespit edilemediğinden 

muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu 

gereğince ilanen tebliğine karar verilmiĢtir.  

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2016 Yılı Yurt Ġçi Kaynak 

Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 
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Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‗‗06/01/2005 tarihli ve 25692 

sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön AraĢtırma ve 

SoruĢturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında iĢlem 

baĢlatılır.‘‘ hükmü uyarınca ilgili kiĢi hakkında iĢlem baĢlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince ĠLANEN TEBLĠĞ OLUNUR.  11366/4/1-1 

————— 

ĠLANEN TEBLĠGAT 

Kurumumuz kayıtlarında Ġstasyon Mah. Çilem Sok. DıĢ Kapı No: 1/G Ġç Kapı No:14-15 

KARTEPE-KOCAELĠ adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi Kocaeli Endüstriyel Yağlar 

Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi‘nin bildirim yükümlülüklerine iliĢkin olarak, Petrol Piyasası 

Dairesi BaĢkanlığınca yapılan 2016 Yılı Yurt Ġçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit 

edilmiĢtir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden 

tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih baĢkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı 

ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen 

tebliğine karar verilmiĢtir.  

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2016 Yılı Yurt Ġçi Kaynak 

Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‗‗06/01/2005 tarihli ve 25692 

sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön AraĢtırma ve 

SoruĢturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında iĢlem 

baĢlatılır.‘‘ hükmü uyarınca ilgili kiĢi hakkında iĢlem baĢlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince ĠLANEN TEBLĠĞ OLUNUR.  11366/5/1-1 

————— 

ĠLANEN TEBLĠGAT 

Kurumumuz kayıtlarında Pınartepe Mevkii 24. Cad. No:11 Çakmaklı Köyü Aliağa- Ġzmir 

adresinde bulunan depolama lisansı sahibi Art Depoculuk Ve Kimyasal Ürünler Sanayi Ve 

Ticaret Anonim ġirketi‘nin bildirim yükümlülüklerine iliĢkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi 

BaĢkanlığınca yapılan 2016 Yılı Yurt Ġçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit 

edilmiĢtir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden 

tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih baĢkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı 

ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen 

tebliğine karar verilmiĢtir.  

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2016 Yılı Yurt Ġçi Kaynak 

Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‗‗06/01/2005 tarihli ve 25692 

sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön AraĢtırma ve 

SoruĢturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında iĢlem 

baĢlatılır.‘‘ hükmü uyarınca ilgili kiĢi hakkında iĢlem baĢlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince ĠLANEN TEBLĠĞ OLUNUR.  11366/6/1-1 

————— 

ĠLANEN TEBLĠGAT 

Kurumumuz kayıtlarında Tatlısu Mahallesi Akif Ġnan Sokak No:8 Merkür Palace Kat:1 

Daire:4 Ümraniye-Ġstanbul adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi Cv Yapı ĠnĢaat Petrol Nakliye 

Hafriyat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi‘nin bildirim yükümlülüklerine iliĢkin olarak, 

Petrol Piyasası Dairesi BaĢkanlığınca yapılan 2016 Yılı Yurt Ġçi Kaynak Bilgileri Beyanını 

göndermediği tespit edilmiĢtir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres 

tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih baĢkaca adres tespit edilemediğinden 

muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu 

gereğince ilanen tebliğine karar verilmiĢtir.  
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Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2016 Yılı Yurt Ġçi Kaynak 

Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‗‗06/01/2005 tarihli ve 25692 

sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön AraĢtırma ve 

SoruĢturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında iĢlem 

baĢlatılır.‘‘ hükmü uyarınca ilgili kiĢi hakkında iĢlem baĢlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince ĠLANEN TEBLĠĞ OLUNUR.  11366/7/1-1 

————— 

ĠLANEN TEBLĠGAT 

Kurumumuz kayıtlarında Tatlısu M ġ. GüneĢ Bl V. Mira Tower Kat11 57/0 Ümraniye 

Ġstanbul adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi Hitit Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Anonim 

ġirketi‘nin bildirim yükümlülüklerine iliĢkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi BaĢkanlığınca yapılan 

2016 Yılı Yurt Ġçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiĢtir. Yükümlünün mevcut 

adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata 

sarih baĢkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim 

olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiĢtir.  

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2016 Yılı Yurt Ġçi Kaynak 

Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‗‗06/01/2005 tarihli ve 25692 

sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön AraĢtırma ve 

SoruĢturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında iĢlem 

baĢlatılır.‘‘ hükmü uyarınca ilgili kiĢi hakkında iĢlem baĢlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince ĠLANEN TEBLĠĞ OLUNUR.  11366/8/1-1 

————— 

ĠLANEN TEBLĠGAT 

Kurumumuz kayıtlarında Bursa Deri Osb 5.Sokak No:7 Nilüfer Bursa adresinde bulunan 

madeni yağ lisansı sahibi Baytem Geri DönüĢüm Madeni Yağlar Metal Hurda Plastik ĠnĢaat 

Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi‘nin bildirim yükümlülüklerine iliĢkin olarak, Petrol 

Piyasası Dairesi BaĢkanlığınca yapılan 2016 Yılı Yurt Ġçi Kaynak Bilgileri Beyanını 

göndermediği tespit edilmiĢtir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres 

tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih baĢkaca adres tespit edilemediğinden 

muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu 

gereğince ilanen tebliğine karar verilmiĢtir.  

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2016 Yılı Yurt Ġçi Kaynak 

Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‗‗06/01/2005 tarihli ve 25692 

sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön AraĢtırma ve 

SoruĢturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında iĢlem 

baĢlatılır.‘‘ hükmü uyarınca ilgili kiĢi hakkında iĢlem baĢlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince ĠLANEN TEBLĠĞ OLUNUR.  11366/9/1-1 

————— 

ĠLANEN TEBLĠGAT 

Kurumumuz kayıtlarında Milas-Bodrum Havalimanı Bodrum Muğla adresinde bulunan 

depolama lisansı sahibi Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Limited ġirketi‘nin bildirim 

yükümlülüklerine iliĢkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi BaĢkanlığınca yapılan 2016 Yılı Yurt Ġçi 

Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiĢtir. Yükümlünün mevcut adresi ile 

Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih baĢkaca 

adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiĢtir.  
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Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2016 Yılı Yurt Ġçi Kaynak 

Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‗‗06/01/2005 tarihli ve 25692 

sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön AraĢtırma ve 

SoruĢturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında iĢlem 

baĢlatılır.‘‘ hükmü uyarınca ilgili kiĢi hakkında iĢlem baĢlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince ĠLANEN TEBLĠĞ OLUNUR.  11366/10/1-1 

————— 

ĠLANEN TEBLĠGAT 

Kurumumuz kayıtlarında Trabzon Havalimanı MERKEZ TRABZON adresinde bulunan 

depolama lisansı sahibi Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Limited ġirketi‘nin bildirim 

yükümlülüklerine iliĢkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi BaĢkanlığınca yapılan 2016 Yılı Yurt Ġçi 

Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiĢtir. Yükümlünün mevcut adresi ile 

Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih baĢkaca 

adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiĢtir.  

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2016 Yılı Yurt Ġçi Kaynak 

Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‗‗06/01/2005 tarihli ve 25692 

sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön AraĢtırma ve 

SoruĢturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında iĢlem 

baĢlatılır.‘‘ hükmü uyarınca ilgili kiĢi hakkında iĢlem baĢlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince ĠLANEN TEBLĠĞ OLUNUR.  11366/11/1-1 

————— 

ĠLANEN TEBLĠGAT 

Kurumumuz kayıtlarında Kocaeli Ġli, Gebze Ġlçesi, Diliskelesi Muallimköy Mevkii 

Kocaeli adresinde bulunan depolama lisansı sahibi Poliport Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim 

ġirketi‘nin bildirim yükümlülüklerine iliĢkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi BaĢkanlığınca yapılan 

2016 Yılı Yurt Ġçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiĢtir. Yükümlünün mevcut 

adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata 

sarih baĢkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim 

olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiĢtir.  

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2016 Yılı Yurt Ġçi Kaynak 

Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‗‗06/01/2005 tarihli ve 25692 

sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön AraĢtırma ve 

SoruĢturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında iĢlem 

baĢlatılır.‘‘ hükmü uyarınca ilgili kiĢi hakkında iĢlem baĢlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince ĠLANEN TEBLĠĞ OLUNUR.  11366/12/1-1 

————— 

ĠLANEN TEBLĠGAT 

Kurumumuz kayıtlarında Yavuzselimosb Mah/Semt Recep Tayyip Erdoğan Blv. 6/ 

Merkez Aksaray adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi 14 Zaman Akaryakıt Gıda Nakliyat 

ĠnĢaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi‘nin bildirim yükümlülüklerine iliĢkin olarak, 

Petrol Piyasası Dairesi BaĢkanlığınca yapılan 2016 Yılı Yurt Ġçi Kaynak Bilgileri Beyanını 

göndermediği tespit edilmiĢtir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres 

tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih baĢkaca adres tespit edilemediğinden 

muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu 

gereğince ilanen tebliğine karar verilmiĢtir.  
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Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2016 Yılı Yurt Ġçi Kaynak 

Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‗‗06/01/2005 tarihli ve 25692 

sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön AraĢtırma ve 

SoruĢturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında iĢlem 

baĢlatılır.‘‘ hükmü uyarınca ilgili kiĢi hakkında iĢlem baĢlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince ĠLANEN TEBLĠĞ OLUNUR.  11366/13/1-1 

————— 

ĠLANEN TEBLĠGAT 

Kurumumuz kayıtlarında Aliağa Ġlçesi, Helvacı Beldesi, Fatih Mahallesi, Sanayi Bölgesi, 

12 Ġzmir adresinde bulunan depolama lisansı sahibi Gs Petrol Ürünleri Ticaret A.ġ. (Full)‘nin 

bildirim yükümlülüklerine iliĢkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi BaĢkanlığınca yapılan 2016 Yılı 

Yurt Ġçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiĢtir. Yükümlünün mevcut adresi ile 

Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih baĢkaca 

adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiĢtir.  

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2016 Yılı Yurt Ġçi Kaynak 

Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‗‗06/01/2005 tarihli ve 25692 

sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön AraĢtırma ve 

SoruĢturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında iĢlem 

baĢlatılır.‘‘ hükmü uyarınca ilgili kiĢi hakkında iĢlem baĢlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince ĠLANEN TEBLĠĞ OLUNUR.  11366/14/1-1 

————— 

ĠLANEN TEBLĠGAT 

Kurumumuz kayıtlarında 10.042 Sokak No: 8 Ġaosb Çiğli Çiğli Ġzmir adresinde bulunan 

madeni yağ lisansı sahibi Banko Madeni Yağ Petrol Ürünleri ĠnĢaat Nakliye Turizm Sanayi Ve 

Ticaret Limited ġirketi‘ nin bildirim yükümlülüklerine iliĢkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi 

BaĢkanlığınca yapılan 2016 Yılı Yurt Ġçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit 

edilmiĢtir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden 

tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih baĢkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı 

ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen 

tebliğine karar verilmiĢtir.  

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2016 Yılı Yurt Ġçi Kaynak 

Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‗‗06/01/2005 tarihli ve 25692 

sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön AraĢtırma ve 

SoruĢturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında iĢlem 

baĢlatılır.‘‘ hükmü uyarınca ilgili kiĢi hakkında iĢlem baĢlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince ĠLANEN TEBLĠĞ OLUNUR.  11366/15/1-1 

————— 

ĠLANEN TEBLĠGAT 

Kurumumuz kayıtlarında 1 Organize Sanayi Bölgesi 8.Cadde No:1 Merkez Bilecik 

adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi Efepet Petrol Otomotiv Nakliye Sanayi Ticaret 

Limited ġirketi‘nin bildirim yükümlülüklerine iliĢkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi 

BaĢkanlığınca yapılan 2016 Yılı Yurt Ġçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit 

edilmiĢtir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden 
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tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih baĢkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı 

ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen 

tebliğine karar verilmiĢtir.  

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2016 Yılı Yurt Ġçi Kaynak 

Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‗‗06/01/2005 tarihli ve 25692 

sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön AraĢtırma ve 

SoruĢturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında iĢlem 

baĢlatılır.‘‘ hükmü uyarınca ilgili kiĢi hakkında iĢlem baĢlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince ĠLANEN TEBLĠĞ OLUNUR.  11366/16/1-1 

————— 

ĠLANEN TEBLĠGAT 

Kurumumuz kayıtlarında DemirtaĢ Köyü, Akyuva Mahallesi Yumurtalık Adana adresinde 

bulunan rafinerici lisansı sahibi Doğu Akdeniz Petrokimya Ve Rafineri Sanayi Ve Ticaret 

Anonim ġirketi‘nin bildirim yükümlülüklerine iliĢkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi 

BaĢkanlığınca yapılan 2016 Yılı Yurt Ġçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit 

edilmiĢtir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden 

tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih baĢkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı 

ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen 

tebliğine karar verilmiĢtir.  

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2016 Yılı Yurt Ġçi Kaynak 

Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‗‗06/01/2005 tarihli ve 25692 

sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön AraĢtırma ve 

SoruĢturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında iĢlem 

baĢlatılır.‘‘ hükmü uyarınca ilgili kiĢi hakkında iĢlem baĢlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince ĠLANEN TEBLĠĞ OLUNUR.  11366/17/1-1 

————— 

ĠLANEN TEBLĠGAT 

Kurumumuz kayıtlarında Hürriyet Mahallesi, Cerrahoğlu Sokak No:L DÖRTYOL 

HATAY adresinde bulunan depolama lisansı sahibi Yeniyurt Petrol Terminal Anonim ġirketi‘ nin 

bildirim yükümlülüklerine iliĢkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi BaĢkanlığınca yapılan 2016 Yılı 

Yurt Ġçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiĢtir. Yükümlünün mevcut adresi ile 

Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih baĢkaca 

adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiĢtir.  

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2016 Yılı Yurt Ġçi Kaynak 

Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‗‗06/01/2005 tarihli ve 25692 

sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön AraĢtırma ve 

SoruĢturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında iĢlem 

baĢlatılır.‘‘ hükmü uyarınca ilgili kiĢi hakkında iĢlem baĢlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince ĠLANEN TEBLĠĞ OLUNUR.  11366/18/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

ĠLANEN TEBLĠGAT 

Kurumumuz kayıtlarında Kocaeli Ġli, Derince Ġlçesi, Barbaros Mahallesi Kocaeli 

adresinde bulunan depolama lisansı sahibi Denizatı Petrol Ürünleri Likit Petrol Gazı Madeni Yağ 

TaĢımacılık Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi‘ nin bildirim yükümlülüklerine iliĢkin 

olarak, Petrol Piyasası Dairesi BaĢkanlığınca yapılan 2016 Yılı Yurt Ġçi Kaynak Bilgileri 

Beyanını göndermediği tespit edilmiĢtir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan 

adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih baĢkaca adres tespit 

edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı 

Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiĢtir.  

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2016 Yılı Yurt Ġçi Kaynak 

Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‗‗06/01/2005 tarihli ve 25692 

sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön AraĢtırma ve 

SoruĢturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında iĢlem 

baĢlatılır.‘‘ hükmü uyarınca ilgili kiĢi hakkında iĢlem baĢlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince ĠLANEN TEBLĠĞ OLUNUR.  11366/19/1-1 

————— 

ĠLANEN TEBLĠGAT 

Kurumumuz kayıtlarında Ġstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Yb-26 No:26 Tuzla 

Ġstanbul adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi Element Madeni Yağ TaĢımacılık Kimya 

Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi‘nin bildirim yükümlülüklerine iliĢkin olarak, Petrol Piyasası 

Dairesi BaĢkanlığınca yapılan 2016 Yılı Yurt Ġçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit 

edilmiĢtir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden 

tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih baĢkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı 

ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen 

tebliğine karar verilmiĢtir.  

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2016 Yılı Yurt Ġçi Kaynak 

Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‗‗06/01/2005 tarihli ve 25692 

sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön AraĢtırma ve 

SoruĢturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında iĢlem 

baĢlatılır.‘‘ hükmü uyarınca ilgili kiĢi hakkında iĢlem baĢlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince ĠLANEN TEBLĠĞ OLUNUR.  11366/20/1-1 

————— 

ĠLANEN TEBLĠGAT 

Kurumumuz kayıtlarında Sırasöğütler Mahallesi Beyazıt Caddesi No:24 G22b23b2c Pafta 

5751 Parsel 10 Ada Gebze Kocaeli adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi Tarımsan Tarım 

Sanayi Ve Ticaret Anonim ġirketi‘ nin bildirim yükümlülüklerine iliĢkin olarak, Petrol Piyasası 

Dairesi BaĢkanlığınca yapılan 2016 Yılı Yurt Ġçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit 

edilmiĢtir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden 

tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih baĢkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı 

ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen 

tebliğine karar verilmiĢtir.  
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Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2016 Yılı Yurt Ġçi Kaynak 

Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‗‗06/01/2005 tarihli ve 25692 

sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön AraĢtırma ve 

SoruĢturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında iĢlem 

baĢlatılır.‘‘ hükmü uyarınca ilgili kiĢi hakkında iĢlem baĢlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince ĠLANEN TEBLĠĞ OLUNUR.  11366/21/1-1 

————— 

ĠLANEN TEBLĠGAT 

Kurumumuz kayıtlarında Ġvedik Organize San. Böl. S. S. Arı Küçük San. Sit. Yapı Koop. 

Ostim Yenimahalle Ankara adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi Umut Atılım Kimya 

Boya Sanayi Ġthalat Ġhracat Ticaret Limited ġirketi‘nin bildirim yükümlülüklerine iliĢkin olarak, 

Petrol Piyasası Dairesi BaĢkanlığınca yapılan 2016 Yılı Yurt Ġçi Kaynak Bilgileri Beyanını 

göndermediği tespit edilmiĢtir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres 

tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih baĢkaca adres tespit edilemediğinden 

muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu 

gereğince ilanen tebliğine karar verilmiĢtir.  

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2016 Yılı Yurt Ġçi Kaynak 

Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‗‗06/01/2005 tarihli ve 25692 

sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön AraĢtırma ve 

SoruĢturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında iĢlem 

baĢlatılır.‘‘ hükmü uyarınca ilgili kiĢi hakkında iĢlem baĢlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince ĠLANEN TEBLĠĞ OLUNUR.  11366/22/1-1 

————— 

ĠLANEN TEBLĠGAT 

Kurumumuz ġirinevler Mahallesi Meriç Sokak Toyak ĠĢ Merkezi No:11-101 Bahçelievler 

Ġstanbul adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi Bospet Petrol Ürünleri Ticaret Anonim 

ġirketi‘nin bildirim yükümlülüklerine iliĢkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi BaĢkanlığınca yapılan 

2016 Yılı Yurt Ġçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiĢtir. Yükümlünün mevcut 

adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata 

sarih baĢkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim 

olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiĢtir.  

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2016 Yılı Yurt Ġçi Kaynak 

Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‗‗06/01/2005 tarihli ve 25692 

sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön AraĢtırma ve 

SoruĢturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında iĢlem 

baĢlatılır.‘‘ hükmü uyarınca ilgili kiĢi hakkında iĢlem baĢlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince ĠLANEN TEBLĠĞ OLUNUR.  11366/23/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

23/11/2011 tarih ve BAY/939-82/30272 numaralı bayilik lisansı kapsamında faaliyet 

gösteren Horapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi'nin "Dağyaka 

Mahallesi Kartal Caddesi No:1/A (Ada No:25, Parsel No:1) Kazan / ANKARA" adresinde kurulu 

akaryakıt istasyonunda 10/10/2014 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, "Cumhuriyet 

Mahallesi Atatürk Bulvarı Bey City Rezidans B Blok No:3/2 Esenyurt / ĠSTANBUL" adresinde 

faaliyet gösteren, Beylikdüzü Vergi Dairesi'nin 463 053 2279 numaralı mükellefi Hızpet Enerji 

ĠnĢaat Nakliyat Petrol Gıda Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi'nin çok sayıda bayiye yüklü 

miktarda akaryakıt ikmali gerçekleĢtirerek lisanssız dağıtım faaliyetinde bulunduğu ve 5015 sayılı 

Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümlerine ve Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket ettiği ve ilgilinin 

Kuruma süresi içinde yazılı savunmada bulunmadığı anlaĢıldığından Hızpet Enerji ĠnĢaat 

Nakliyat Petrol Gıda Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi hakkında; 5015 sayılı Kanunun 19 uncu 

maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile 5015 Sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ 

uyarınca belirlenen 1.039.300-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢ ve bu 

yöndeki 08/09/2016 tarih 6474-24 sayılı Kurul Kararı ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ 

edilememiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.039.300-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

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

tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi nezdinde açılan Enerji 

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

yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 

Kararın bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili Ġdare 

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

tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde 

%25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini 

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

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

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

olunur. 11365/1/1-1 

————— 

20.04.2011 tarih ve LPG-BAY/941-54/11512 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı 

kapsamında faaliyet gösteren Abdulhalık ÇALIġ‘a ait tesiste 02/05/2012 tarihinde yapılan 

denetimde, LPG otogaz istasyonunda zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırılmaması nedeniyle, 

5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" baĢlıklı 17 Ġnci maddesi ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları 

(LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri ve 05.05.2016 tarihli ve 

6271/44 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruĢturma gereği, Yönetmeliğin 22 inci maddesi 

gereğince düzenlenen 01/06/2016 tarihli ve 1001 sayılı soruĢturma raporu savunma alınmak üzere 

ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu soruĢturma raporunda belirtilen mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde 

giderilmesi gerekmekte olup, aksi halde, piyasa faaliyeti 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi 

uyarınca faaliyetin geçici olarak durdurulabilecek veya doğrudan iptal yaptırımı 

uygulanabilecektir. 
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Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) 

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

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın 

yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte 

olup, süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  11365/2/1-1 

————— 

Kurul‘un 27/10/2016 tarih ve 6567-17 sayılı Kararı ile, MYĞ/3112-3/29124 sayılı madeni 

yağ lisansı sahibi Düzpet Petrol Otomotiv Nakliye 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.  11365/3/1-1 

————— 

13/10/2016 tarihli ve 6532-27 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 29.07.2010 tarihli ve 

MYĞ/2671-1/28058 numaralı ve 29.09.2005 tarihli ve MYĞ/555-37/14563 numaralı Madeni Yağ 

Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Efa Otomotiv-Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited 

ġirketi‘nin 2009, 2010, 2011 hesap dönemi incelemelerine göre Lisansın Verdiği Haklar DıĢında 

üretimini taahhüt ettiği madeni yağları üretmemesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 

üncü maddesinin 9 uncu fıkrası ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 

inci fıkrası ile aynı maddenin 2 inci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği‘nin 23 üncü ve 

24 üncü maddelerine aykırı olduğu anlaĢıldığından Efa Otomotiv-Petrol Ürünleri Sanayi ve 

Ticaret Limited ġirketi hakkında; üretimini taahhüt ettiği madeni yağları üretmemesi nedeniyle 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) 

numaralı alt bendinde yer alan ―Sahip olunan lisansın verdiği haklar dıĢında faaliyet gösterilmesi‖ 

hükmü ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para 

Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 308.194-TL. tutarında idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiĢtir. 
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Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

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

numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemesinde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir.  11365/4/1-1 

————— 

13/10/2016 tarihli ve 6532-17 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 12.05.2011 tarihli ve 

MYĞ/3212-1/29439 numaralı Madeni Yağ Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Elize Otomotiv 

Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi‘nin, 2011, 2012, ve 2013 (31.05.2013 tarihine kadar) takvim 

yıllarında Lisansın Verdiği Haklar DıĢında madeni yağ üretmek taahhüdü ile gerek yurt içinden 

tecil-terkin kapsamında, gerekse ithal ettiği baz yağlar ile beyan ettiği kadar madeni yağ 

üretmeyip bu yağların üretime girmeyen kısmını aynen satmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 3 üncü maddesinin 9 uncu fıkrası ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü 

maddesinin 1 inci fıkrası ile aynı maddenin 2 inci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliği‘nin 23 üncü ve 24 üncü maddelerine, Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya 

Sunumu Hakkında Tebliğ‘in 9 uncu Maddesinin 2 numaralı fıkrasına aykırı olduğu 

anlaĢıldığından Elize Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi hakkında; madeni yağ üretmek 

taahhüdü ile gerek yurt içinden tecil—terkin kapsamında, gerekse ithal ettiği baz yağlar ile beyan 

ettiği kadar madeni yağ üretmeyip bu yağların üretime girmeyen kısmını aynen satması nedeniyle 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değiĢik 19 uncu maddesinin ikinci 

fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan ―Sahip olunan lisansın verdiği haklar 

dıĢında faaliyet gösterilmesi‖ hükmü gereğince belirlenen 350.000-TL. tutarında idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 350.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 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, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemesinde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir.  11365/5/1-1 

————— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/10/2016 tarih ve 6525-10 sayılı Kararı ile ―…, 

Harun BOSTANLI'nın Kayalar Mahallesi 6026 Sokak No:1-DENĠZLĠ adresindeki iĢyerinde 

26/08/2010 tarihli denetime göre araçların yakıt deposuna mineral yağ ve motorin karıĢımı ürün 

ikmal etmek suretiyle lisanssız olarak bayilik faaliyetinde bulunduğunun ve bu hususun 

TÜBĠTAK Marmara AraĢtırma Merkezinin 12/11/2010 tarihli ve 20270 sayılı raporu ile tespit 

edilmiĢ olması nedeniyle, Ankara 2. Ġdare Mahkemesinin E.2013/1420 sayılı kararındaki gerekçe 

çerçevesinde, konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki durumunun 

tespiti amacıyla 5015 sayılı Kanunun "Ġdari Yaptırımlar" baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol 

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

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca Harun BOSTANLI hakkında 

10/12/2015 tarihli ve 5913-24 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruĢturma sonucunda 
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düzenlenen 29/12/2015 tarihli ve 269 sayılı SoruĢturma Raporu ve Denetim Dairesi 

BaĢkanlığı'nın konuya iliĢkin görüĢü Kurul tarafından değerlendirilmiĢ olup; 

HARUN BOSTANLI hakkında; 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci 

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

Kanunun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ 

hükümleri gereği 57.232,- TL idari para cezası uygulanmasına" karar verilmiĢtir.  

Bahse konu ceza tebligatı usulüne uygun olarak 20/10/2016 tarih ve 50204 sayılı tebligat 

yazımızla Kurum kayıtlarında bulunan adres ile Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı 

bulunan adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 57.232,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

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

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.(VakıfBank), 

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

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

inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün 

içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Ġdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz 

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

kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya 

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

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

Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin 

bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.  

 11365/6/1-1 

————— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/11/2016 tarih ve 6599-11 sayılı Kararı ile ―…, 

05/05/2009 tarih ve BAY/939-82/25967 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Samsun Yolu 

15. Km Zincirlikuyu Mevkii (Pafta:1 Parsel:877) Tosya -KASTAMONU adresinde faaliyet 

gösteren Ray-Pet TaĢımacılık Maden Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi'ne ait 

akaryakıt istasyonunda; 18/10/2012 tarihinde yapılan denetime göre; vaziyet planında yer 

almayan 1 nolu tank içerisinde gizli düzenek bulunduğu ile bahse konu tanktan alınan motorin 

numunesinin Ulusal marker seviyesinin geçersiz, teknik düzenlemede yer alan özelliklere aykırı 

ve numunenin solvent ve motorin ihtiva ettiğinin TÜBĠTAK Marmara AraĢtırma Merkezinin 

20/11/2012 tarih ve 1220P00968001 sayılı Motorin Muayene Raporu ile tespit edilmesi 

nedeniyle,  

DanıĢtay 13. Dairesinin 2015/1162 Esas ve 2015/3642 Karar sayılı kararında yer alan 

gerekçe uyarınca, konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki 

durumunun tespiti amacıyla, 5015 sayılı Kanunun "Ġdari Yaptırımlar" baĢlıklı 20 nci maddesi ve 

Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca BAY/939-82/25967 sayılı 

istasyonlu bayilik Lisansı sahibi Ray-Pet TaĢımacılık Maden Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret 

Limited ġirketi hakkında 28/07/2016 tarih ve 6414-33 sayılı Kurul kararı kapsamında yapılan 

soruĢturma sonucu düzenlenen 10/08/2016 tarih ve 1280 sayılı SoruĢturma Raporu ile istenilen 

yazılı savunma ile adı geçen lisans sahibinin yazılı savunması ve Denetim Dairesi BaĢkanlığı'nın 

konuya iliĢkin görüĢü değerlendirilmiĢ olup, 
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BAY/939-82/25967 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Ray-Pet TaĢımacılık Maden 

Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi hakkında; 

Ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemede yer alan özelliklere aykırı, solvent 

ve motorin içeren akaryakıt ikmal etmesi sebebiyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 

ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 

Hakkında Tebliğ hükümleri ve aynı maddenin dördüncü fıkrası gereği belirlenen 163.111,-TL,  

Vaziyet planında yer almayan 1 nolu tank içerisinde gizli düzenek tespit edilmesi ve 

piyasa faaliyetine bu Ģekilde devam edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 

üçüncü fıkrası, 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri ve aynı 

maddenin dördüncü fıkrası gereği belirlenen 13.592,-TL,  

olmak üzere toplam 176.703,-TL idari para cezası uygulanmasına" karar verilmiĢtir.  

Bahse konu ceza tebligatı usulüne uygun olarak 30/11/2016 tarih ve 57114 sayılı tebligat 

yazımızla Kurum kayıtlarında bulunan lisans adresine gönderilmesine rağmen tebliğ 

edilememiĢtir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 176.703,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

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

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası 

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

Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 

5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim 

tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Ġdari Mahkeme'de dava açma 

hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 

30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden 

yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 

günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 

tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 11365/7/1-1 

————— 

09/11/2016 tarihli ve 6591-12 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile 

20/09/2012 tarihli ve DAĞ/4030-1/31527 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Samanyolu Enerji Nakliyat 

Petrol ve Sanayi Ticaret Limited ġirketi‘nin (Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim ġirketi); 

Ġrkay Petrol ve ĠnĢaat Sanayi Ticaret Limited ġirketi‘nin dağıtım ġirketi olarak 08/04/2013 

tarihinde tadil edilmesine rağmen Ġrkay Petrol ve ĠnĢaat Sanayi Ticaret Limited ġirketi‘nin 

akaryakıt istasyonunda 14.08.2013 tarihli denetimde tespit edildiği üzere kurumsal kimlik 

çalıĢmalarını süresi içerisinde tamamlamamasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 

ve ikinci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının yürürlükteki 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (e) bendine, (1240 sayılı Kurul Kararının mülga 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının 

(g) bendine) aykırı olduğu anlaĢıldığından Samanyolu Enerji Nakliyat Petrol ve Sanayi Ticaret 

Limited ġirketi (Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim ġirketi) hakkında, Akaryakıt 

istasyonunda kurumsal kimlik çalıĢmalarını süresinde tamamlamaması nedeniyle 5015 sayılı 

Petrol Piyasası Kanununun ―Ġdari Para Cezaları‖ baĢlıklı 19 uncu maddesinin yedinci fıkrasında 

yer alan ―Yukarıda belirtilenlerin dıĢında kalan ancak bu Kanunun getirdiği yükümlülüklere 

uymayanlara Kurumca bin beĢ yüz Türk Lirasından yetmiĢ bin Türk Lirasına kadar idari para 
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cezası verilir.‖ hükmü gereğince belirlenen 70.000 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına 

karar verilmiĢtir.  

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

Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 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, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemesinde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir.  11365/8/1-1 

————— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/11/2016 tarih ve 6591-7 sayılı Kararı ile ―…, 

20/02/2013 tarih ve BAY/939-82/32176 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında KarĢıyaka 

Mahallesi No:226 Tosya-Ġstanbul Yolu 8. Km Tosya-KASTAMONU adresinde faaliyet 

göstermekte olan ġubat Petrol Ürünleri Madeni Yağ TaĢımacılık Otomotiv Turizm ĠnĢaat Sanayi 

ve DıĢ Ticaret Limited ġirketine ait akaryakıt istasyonunda; 22/04/2013 - 24/04/2013 tarihleri 

arasında yapılan denetime göre yer altına gizlenmiĢ vaziyette (5) adet gizli akaryakıt tankı 

bulunduğunun tespit edilmesi nedeniyle, DanıĢtay 13. Dairesinin 2015/4352 Esas ve 2015/2924 

Karar sayılı kararındaki gerekçe çerçevesinde; konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili 

mevzuat karĢısındaki durumunun tespiti amacıyla 5015 sayılı Kanunun "Ġdari Yaptırımlar" 

baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön AraĢtırma ve 

SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 

uyarınca BAY/939-82/32176 sayılı istasyonlu bayilik Lisansı sahibi ġubat Petrol Ürünleri Madeni 

Yağ TaĢımacılık Otomotiv Turizm ĠnĢaat Sanayi ve DıĢ Ticaret Limited ġirketi hakkında 

28/07/2016 tarih ve 6414-32 sayılı Kurul kararı kapsamında yapılan soruĢturma sonucu 

düzenlenen 10/08/2016 tarih ve 1281 sayılı SoruĢturma Raporu ile Denetim Dairesi 

BaĢkanlığı'nın konuya iliĢkin görüĢü değerlendirilmiĢ olup, 

BAY/939-82/32176 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi ġubat Petrol Ürünleri Madeni 

Yağ TaĢımacılık Otomotiv Turizm ĠnĢaat Sanayi ve DıĢ Ticaret Limited ġirketi hakkında 5015 

sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı 

alt bendi uyarınca 1.000.000,-TL idari para cezası uygulanmasına,  

- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık 

suçlarından biri olması sebebiyle bu fiil için verilen idari para cezasına karĢı yargı yoluna 

baĢvurulmasının 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil 

iĢlemlerini durdurmayacağına" karar verilmiĢtir.  

Bahse konu ceza tebligatı usulüne uygun olarak 30/11/2016 tarih ve 57115 sayılı tebligat 

yazımızla Kurum kayıtlarında bulunan lisans adresine gönderilmesine rağmen tebliğ 

edilememiĢtir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 1.000.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

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

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası 

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

Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 

5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim 

tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Ġdari Mahkeme'de dava açma 

hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 
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30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden 

yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 

günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 

tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 11365/9/1-1 

————— 

13/10/2016 tarihli ve 6532-18 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 08.09.2005 tarihli ve 

MYĞ/544-44/14263 numaralı Madeni Yağ Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Tukay Boya 

Kimya Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi‘nin, 2012 hesap dönemi incelemelerine 

göre Lisansın Verdiği Haklar DıĢında ÖTV‘ye tabi olmayan mal ya da kullanılan baz yağlardan 

daha düĢük tutarda ÖTV‘ye tabi mal üretiminde kullanılma taahhüdü ile ÖTV Kanunu ile ilgili 

genel olarak sanayiciyi koruma amaçlı vergisel avantajlar sağlayan uygulamalardan faydalanmak 

suretiyle alınan baz yağların taahhütlere uygun üretimlerde kullanılmamasına rağmen yasal 

defterlerine taahhütlerine uygun üretimler yapılmıĢ gibi muhasebe kayıtlarının yapılmasının, 

Mükellef Kurumun 2012 yılında ÖTV‘ye tabi olmayan mal ya da kullanılan baz yağlardan daha 

düĢük tutarda ÖTV‘ye tabi mal üretiminde kullanılma taahhüdü ile baz yağ alıp bunları 

taahhütlerine uygun üretimlerde kullanmayıp ve akaryakıt olarak satmasının 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin 9 uncu fıkrası ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 

4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ile aynı maddenin 2 inci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliği‘nin 23 üncü ve 24 üncü maddelerine, Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya 

Sunumu Hakkında Tebliğ‘in 9 uncu maddesinin 2 numaralı fıkrası ile Madeni Yağların 

Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ‘in 11 inci maddesinin 1 numaralı 

fıkrasına aykırı olduğu anlaĢıldığından Tukay Boya Kimya Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret 

Limited ġirketi hakkında ÖTV‘ye tabi olmayan mal ya da kullanılan baz yağlardan daha düĢük 

tutarda ÖTV‘ye tabi mal üretiminde kullanılma taahhüdü ile ÖTV Kanunu ile ilgili genel olarak 

sanayiciyi koruma amaçlı vergisel avantajlar sağlayan uygulamalardan faydalanmak suretiyle 

alınan baz yağların taahhütlere uygun üretimlerde kullanılmamasına rağmen yasal defterlerine 

taahhütlerine uygun üretimler yapılmıĢ gibi muhasebe kayıtlarının yapılmasının, Mükellef 

Kurumun 2012 yılında ÖTV‘ye tabi olmayan mal ya da kullanılan baz yağlardan daha düĢük 

tutarda ÖTV‘ye tabi mal üretiminde kullanılma taahhüdü ile baz yağ alıp bunları taahhütlerine 

uygun üretimlerde kullanmayıp ve akaryakıt olarak satması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan 

―Sahip olunan lisansın verdiği haklar dıĢında faaliyet gösterilmesi‖ hükmü ve Petrol Piyasası 

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

hükümleri gereğince belirlenen 339.814-TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 

verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

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

numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemesinde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir.  11365/10/1-1 
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Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. ĠHALE KAYIT NUMARASI (ĠKN) 2013 / 187277 

2. YASAKLAMA KARARI VEREN 

BAKANLIK / KURUM 
BAġBAKANLIK 

3. ĠHALEYĠ YAPAN ĠDARENĠN 

Adı 
T.C. BAġBAKANLIK TOPLU KONUT 

ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 
Ġl / Ġlçe ĠSTANBUL/Küçükçekmece 

Adresi 
Atakent Mah. 221. Sok. No: 5 Halkalı-

Küçükçekmece/ĠSTANBUL 
Tel- Faks (0 212) 495 40 40 

Posta Kodu 34307 E-Mail:   

4. ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLANAN 

GERÇEK VEYA TÜZEL KĠġĠ 
5. ORTAK VE / VEYA ORTAKLIKLARIN  

Adı/Unvanı 

Mehmet Kartal-Elif ĠnĢaat Taahhüt ve 

Müh. Hizm. & Ali Erkan Çopur- ĠnĢ. 

Müh. ĠĢ Ortaklığı 

(Mehmet Kartal-Elif 

ĠnĢaat Taahhüt ve 

Müh. Hizm.) Mehmet 

KARTAL 

Ali Erkan Çopur 

Adresi 

(Mehmet Kartal-Elif 

ĠnĢaat Taahhüt ve 

Müh. Hizm.) 

Ġncilipınar Mah. 3 

Nolu Cad. Bayel ĠĢ 

Merk. Kat: 5/507 

ġehitkamil/ 

GAZĠANTEP 

(Ali Erkan Çopur- 

ĠnĢ. Müh.) 

Değirmiçem Mh. 

Abdullah 

Çolakoğlu Cd. 

No: 8/A Gazikent/ 

GAZĠANTEP 

Bahçelievler mah. 

Mahmut Söylemez 

Cd. 21/6 ġahinbey/ 

GAZĠANTEP 

Değirmiçem Mh. 

31 nolu Sk. No: 3 

ġehitkamil/ 

GAZĠANTEP 

T.C. Kimlik No.      47731044156 21437697458 

Vergi Kimlik 

/Mükellefiyet No. 

4773104415

6 
21437697458     

Kayıtlı olduğu 

Ticaret/ Esnaf Odası 
Gaziantep Ticaret Odası     

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
25611 30022     

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

 11402/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/217258 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
ĠçiĢleri Bakanlığı / Sahil Güvenlik Komutanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Sahil Güvenlik Ġkmal Merkezi 

Komutanlığı 
Ġl/Ġlçe Ġstanbul/Sarıyer 

Adresi 
Büyükdere Caddesi 

Sarıyer/ĠSTANBUL 
Tel-Faks 

0 212 242 33 55 

0 212 242 90 78 

Posta Kodu 34453 E-Mail ikmalmrk@sgk.tsk.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
CoĢkunay Frigorifik Kasa ĠnĢaat San. 

Tic. A.ġ. 
 

Adresi 
Saray Mah. GökkuĢağı Cad. No: 26 

Kahramankazan/ANKARA 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
214 003 4892  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
58575  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11435/1-1 
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Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11419/1-1 
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Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında 

yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen Ģartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi 

alınacaktır. 

Ġlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaĢılabilir. 

 

BĠRĠMĠ UNVANI ABD DRC. ADET ARANAN NĠTELĠKLER 

TIP FAK. Profesör 

Kalp ve 

Damar 

Cerrahisi 

1 1 

ÇalıĢan kalpte kapak cerrahisi 

konusunda deneyimli olmak ve 

bu konuda çalıĢmaları/yayınları 

bulunup aktif olarak açık kalp 

cerrahisi yapmıĢ olmak. 

FEN-EDB 

FAK 
Profesör 

Eski Türk 

Edebiyatı 
1 1 

Ġlgili alanda doçentliğini almıĢ 

olmak ve yayınları bulunmak. 

ĠLAHĠYAT 

FAK. 
Profesör Hadis 1 1 

Doçentliğini hadis alanında almıĢ 

olmak. 

 

BaĢvuru Adresi: Bozok Ünv. Personel Daire BĢk. Erdoğan Akdağ Kampüsü Rektörlük 

Binası Yozgat/Merkez Tel: 0 354 242 10 85 11383/1-1 

—— • —— 

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ilgili 

maddeleri uyarınca öğretim üyesi alımı yapılacak olup, ayrıntılı bilgiye web sitemizin 

http://www.gtu.edu.tr adresinden ulaĢılabilecektir. 

 

MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI 

Bölüm/Anabilim Dalı K. Unvanı Adedi Açıklama 

Hava Kirliliği ve Kontrol Teknolojisi Anabilim Dalı Doçent 1 (*) 

MĠMARLIK FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI 

Bölüm/Anabilim Dalı K. Unvanı Adedi Açıklama 

Bölge Planlama Anabilim Dalı Doçent 1 - 

 

NOT:(*) : 23/03/2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan ―Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 

ĠliĢkin Yönetmelik‖ uyarınca, Ġngilizce ders verebiliyor olmak. 

Son BaĢvuru Tarihi: Ġlanımızın Süresi, Resmi Gazete‘de yayımlandığı tarihten itibaren 15 

(on beĢ) gündür. 11372/1-1 
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Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 

Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına BaĢvuru ve Atanma/Yeniden 

Atanma Kriterlerini (http://personel.balikesir.edu.tr/mevzuat.html adresinden ulaĢılabilir) sağlamaları, 

657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel Ģartları taĢımaları gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden 

alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul‘ca denkliğinin onaylanmıĢ olması Ģarttır. 

A - PROFESÖR; BAġVURU ġARTLARI 

- Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların baĢvurdukları anabilim dallarını belirtir 

dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik BaĢarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiĢ, 2 adet fotoğraf, 

hizmet cetveli, yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ile istenen diğer 

belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalıĢma ve yayınlarını 

kapsayan dosyalarını 6 takım halinde Personel Daire BaĢkanlığına Ģahsen teslim etmeleri 

gerekmektedir. 

- Adaylar dilekçelerinde yayınlarından birini BaĢlıca AraĢtırma Eseri olarak göstereceklerdir. 

B ‐ DOÇENT; BAġVURU ġARTLARI 

- Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların baĢvurdukları anabilim dallarını belirtir 

dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik BaĢarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiĢ, 2 adet fotoğraf, 

hizmet cetveli, yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ile istenen diğer 

belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalıĢma ve yayınlarını 

kapsayan dosyalarını 4 takım halinde Personel Daire BaĢkanlığına Ģahsen teslim etmeleri 

gerekmektedir. 

Adayların baĢvuru dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, yazıĢma adresi ile telefon 

numaralarını bildirmeleri gereklidir. Ġlan Ģartlarına uygun olmadığı sonradan anlaĢılan baĢvurular 

geçersiz sayılacaktır. Son baĢvuru tarihi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Posta ile 

yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir. 
 

Birimi Bölüm/Anabilim Dalı Unvan Kad.Der. Adet Açıklama 

Tıp 

Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bil.Böl./Plastik, 

Rekonstrüktif ve Est. 

Cer. ABD 

Profesör 1 1 
Yüz nakli ve Mikrocerrahi 

konularında çalıĢmaları olmak. 

Cerrahi Tıp Bil.Böl./ 

Göz Hast. ABD 
Doçent 1 1 

Hava Vitrektomi ve Optik 

Nero - Patile konularında 

çalıĢmaları olmak. 

Ġlahiyat 

Fakültesi 

Felsefe ve Din Bil. Böl./ 

Din Bilimleri ABD 
Profesör 1 1 

Din Sosyolojisi alanında 

çalıĢmaları olmak 

 11377/1-1 
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Okan Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre Üniversitemiz 

kadrosuna Profesör ve Doçentler alınacaktır. Akademik Personele iliĢkin duyuru; 

http://www.okan.edu.tr adresinde yer almaktadır. 
 

BĠRĠM/BÖLÜM/ 

ANABĠLĠM DALI 
Doçent Profesör AÇIKLAMA 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 

Yeni Medya 1   Alanında Doçent olmak 

Tıp Fakültesi 

Kulak, Burun ve Boğaz 

Hastalıkları 
1 1 Alanında Doçent veya Profesör olmak 

Genel Cerrahi 1 1 Alanında Doçent veya Profesör olmak 

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı 

ve Hastalıkları 
1   Alanında Doçent olmak 

Göğüs Cerrahisi 1   Alanında Doçent olmak 

Kadın Hastalıkları ve Doğum 1   Alanında Doçent olmak 

Dermatoloji 1   Alanında Doçent olmak 

Ġnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 

Sosyoloji 1   Alanında Doçent olmak 

Psikoloji 1 1 Alanında Doçent veya Profesör olmak 

Hukuk Fakültesi 

Kamu Hukuku 1 1 Alanında Doçent veya Profesör olmak 

Özel Hukuk   1 Alanında Doçent veya Profesör olmak 

Mühendislik Fakültesi 

Bilgisayar Mühendisliği 1   Alanında Doçent olmak 

Endüstri Mühendisliği 1   Alanında Doçent olmak 

Makine Mühendisliği 1   Alanında Doçent olmak 

Genetik ve Biyomühendislik 4   Alanında Doçent olmak 

Eğitim Fakültesi 

Rehberlik ve Psikolojik 

DanıĢmanlık 
  1 Alanında Doçent veya Profesör olmak 

Okul Öncesi Öğretmenliği   1 Alanında Doçent veya Profesör olmak 

DiĢ Hekimliği Fakültesi 

Restoratif DiĢ Tedavisi 1   
Alanında Doktora veya uzmanlık 

yapmıĢ olmak, Alanında Doçent olmak 

Ortodonti 1   
Alanında Doktora veya uzmanlık 

yapmıĢ olmak, Alanında Doçent olmak 

 11436/1-1 
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun Hükümlerine göre devamlı statüde çalıĢtırılmak üzere 

Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili 

mevzuatlardaki Ģartları taĢımaları gerekmektedir. 

1 - Profesör adaylarının; Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. 

maddesi gereğince adayların Anabilim Dalları ile ―BaĢlıca AraĢtırma Eserini belirttiği dilekçeleri 

ekinde özgeçmiĢini, Doçentlik belge suretini, yayın listesini (aday yayın listesinde ve baĢvuru 

dilekçesinde BaĢlıca AraĢtırma Eserini belirtmelidir.), tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, 

yönettiği doktora ve yüksek lisans çalıĢmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 

6 takım dosyaları, karton kutu içerisinde teslim edilmesi gerekir. 

2 - Doçent adaylarının; Dilekçe, özgeçmiĢleri, onaylı doçentlik belgesi, bilimsel çalıĢma 

ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyaları, karton kutu içerisinde teslim edilmesi gerekir. 

NOT: 

1 - Müracaat edecek Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Web sayfasında 

DUYURULAR kısmında ve Personel Daire BaĢkanlığının Formlar kısmında yayınlanan 

Akademik Yükseltme ve Atama Asgari KoĢullarının Sağlandığına ĠliĢkin Bildirim ve 

Değerlendirme Formunu 1 adet doldurarak baĢvuruda dilekçe ekinde ÖzgeçmiĢ ve Yayın listesini 

ayrıca Doçent adaylarının onaylı Doçentlik belgesini teslim etmeleri gerekmektedir. 

2 - Müracaat edecek adayların ―Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve 

Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesinde‖ belirlenen koĢulları yerine getirmeleri 

gerekmektedir. (http://www.omu.edu.tr) adresinden Üniversitemiz/Kamu Mevzuat Sistemi 

(KAYSĠS)/Yönergeler kısmından ulaĢılabilinir. Ayrıca baĢvuracak adayların Üniversitemiz 

Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesine göre puanlama 

listelerini oluĢturarak ve imzalayarak (1‘er takım) tüm dosyalara koymaları gerekmektedir. 

(Profesör adaylarının bilimsel araĢtırma ve yayın faaliyetlerini doçentlik öncesi ve doçentlik 

sonrası Ģeklinde ayırıp, ayrı ayrı puanlandırması gerekir.) 

MÜRACAAT YERĠ: Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Rektörlüğüne Ģahsen 

baĢvurmaları gerekmektedir. 

Bir kiĢi birden fazla kadroya müracaat edemez. 

MÜRACAAT TARĠHĠ: Profesör ve Doçent adayları ilanın Resmi Gazete'de ve Gazete‘de 

yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır) 

müracaatlarını yapmalıdır. 

Belirtilen Ģartları taĢımayan ve süresi içerisinde baĢvurmayan adayların baĢvuruları ile 

posta ile yapılan baĢvurular dikkate alınmayacaktır. 
 

BĠRĠM BÖLÜM/ANA BĠLĠM DALI PROFESÖR DOÇENT 

YaĢar Doğu Spor Bil. Fakültesi Spor Yöneticiliği 1  

Fen-Edebiyat Fakültesi Eski Türk Edebiyatı  1 

Fen-Edebiyat Fakültesi Uygulamalı Ġstatistik  1 

DiĢ Hekimliği Fakültesi Ortodonti  1 

 11252/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

(KOSGEB) Destek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik 

— Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama
Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Beykoz Üniversitesi Ana Yönetmeliği
–– Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

TEBLİĞ
— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARI
–– Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve

Koordinasyon Kurulunun 26/12/2016 Tarihli ve 2016/16 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 21/9/2016 Tarihli ve 2014/6423 Başvuru Numaralı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 1/12/2016 Tarihli ve 2014/16800 Başvuru Numaralı

Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


