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Sayı : 29945

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2016/9595

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM
                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ
         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK
         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK
             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI
     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK
                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               V. EROĞLU
                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
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Karar Sayısı : 2016/9596

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9647

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               V. EROĞLU

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
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ATAMA KARARLARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/943

10/01/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                         Mehmet MÜEZZİNOĞLU

                Başbakan                       Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/944

10/01/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                         Mehmet MÜEZZİNOĞLU

                Başbakan                       Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/946

10/01/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                Berat ALBAYRAK

                Başbakan                          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/969

10/01/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                     Nabi AVCI

                Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——
Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/947

10/01/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                    Naci AĞBAL

                Başbakan                                         Maliye Bakanı

—— • ——
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/948

10/01/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                 Ahmet ARSLAN

                Başbakan                 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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YÖNETMELİKLER

Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Meteoroloji Genel Müdürlüğü)’ndan:
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME

VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/3/2014 tarihli ve 28935 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meteoroloji
Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme su-
retiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

“i) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim
sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların belirlenmesi için yapılan yazılı
ve sözlü sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“b) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.
“b) Unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(3) Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(1) Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından en yüksek puan alan adaydan başlamak

üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı
puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle başarı
sıralaması tespit edilir ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca Genel Müdürlük
resmi internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki ve-
ya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmelikte
belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına
göre gerçekleştirilir.”

“(2) Unvan değişikliği yazılı sınavları, Genel Müdürlükçe belirlenecek görev alanları
ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır. Bu sınavlara katılacaklarda,
Genel Müdürlükte veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet
yapmış olma şartı aranmaz.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bağlı bu-

lunduğu Bakan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/3/2014 28935

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/2/2015 29281
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Orman Genel Müdürlüğünden:
AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ HİZMETLERİNE 

İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; orman alanını artırmak, biyolojik çeşitliliği geliştir-

mek ve bozulan orman ekosistemini yeniden oluşturmak amacıyla Genel Müdürlükçe veya
gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak ağaçlandırma, rehabilitasyon, erozyon ve sel kontrolü, çığ
ve heyelanların önlenmesi, mera ıslahı, ağaç ıslahı, tohum ve fidan üretimi, fidanlık ve imar-ihya
çalışmaları için yapılacak harcamaların düzenlenmesine ve gelirlerin tahsilatına yönelik dü-
zenlemeleri kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 31/10/1985 tarihli ve 3234 sayılı Orman Genel Mü-

dürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Ka-
bulü Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d), (e) ve (f) bentleri ile 11, 13 ve
29 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Banka hesabı: Bölge Müdürlüğü Özel Bütçe Muhasebe Birimince ilgili Bankada açı-

lan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Gelirleri Hesabını,
b) Bölge Müdürlüğü: Orman Bölge Müdürlüğünü,
c) Fidanlık Müdürlüğü: Orman Fidanlık Müdürlüğünü,
ç) Genel Müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü,
d) İşletme Müdürlüğü: Orman İşletme Müdürlüğünü,
e) Muhasebe birimi: İdarenin muhasebe hizmetlerinin yapıldığı birimi,
f) Orman köyü: Mülki hudutları içerisinde Devlet ormanı bulunan orman içi veya orman

bitişiği köyler ile 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve
Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun ile orman köyü iken mahalleye dönüşen yerleşim birimlerini,

g) Proje: Özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel fidanlık uygulama projesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Gelirlerin Takibi ve Ödeneğin Kullanımı

Gelirlerin takibi
MADDE 4 – (1) Gelirler;
a) Orman Genel Müdürlüğünce yapılacak orman emvali satışlarından;
1) Satış gelirlerinin yüzde altısı (%6),
2) Tahsisen satılan yakacak odun ve köylü pazar satışlarından satış bedelinin yüzde

biri (%1),
3) Lif-yonga sanayinin ihtiyacı için verilen lif-yonga odunları tahsis bedelinin yüzde

ikisi (%2),
4) Kamu kurum ve kuruluşlarına tahsisen verilen tomruk, direk, kağıtlık ve sanayi odun-

larının tahsis bedelinin yüzde ikisi (%2),
5) Orman Genel Müdürlüğünce ödenen Kurumlar Vergisinin ayrıca yüzde ikisi (%2),
6) Artırmalı orman emvali satışlarında, alıcıdan tahsil edilecek bedelin yüzde üçü (%3),
oranında alınacak paylar,
b) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 52 nci maddesine göre, özel or-

man alanlarında verilen yapılaşma izinlerinde, onaylı bina, yol ve tesis proje bedellerinin yüzde
biri (%1) oranında alınacak paylar,
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c) 6831 sayılı Kanun gereğince verilecek izin veya irtifak haklarına dayanılarak, Devlet
ve diğer kamu tüzel kişileriyle özel ve tüzel kişilerce, kâr gayesi bulunmaksızın ve kamu ya-
rarına hizmetlerde kullanılmak üzere yapılacak tesislerin dışındaki her türlü tesisin proje toplam
bedelinden orman sahasına isabet eden kısmının yüzde ikisi (%2) oranında alınacak paylar,

ç) 6831 sayılı Kanunun Ek Madde 8 hükmüne göre yatırılacak bedeller,
d) Kredi geri dönüşünden elde edilen gelirlerden,
oluşur.
(2) Birinci fıkrada belirtilen gelirlerle kullandırılan kredilerin geri dönüşleri, mevzua-

tında belirtilen usul ve esaslar dahilinde bağlı bulundukları İşletme/Fidanlık Müdürlükleri ta-
rafından takip edilir. Bu kredilerden dönem sonu itibariyle vadesi bir yıl veya daha az süre
kalan tutarlar ile vadesinden önce tahsil edilmesi gereken tutarlar muhasebe kayıtlarından alın-
mak üzere ilgili özel bütçe muhasebe birimine bildirilir.

(3) Gelirler ve kullandırılan kredilerin geri dönüşleri Genel Müdürlük ile ilgili Banka
arasında yapılacak protokol uyarınca, Banka Hesabına bütçe geliri olarak kaydedilir.

(4) Gelirlerden iadesi gereken tutarlar, Bütçe Gelirlerinin Red ve İadeler Hesabının
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Gelirleri ayrıntı kodundan özel bütçe muhasebe birimince
usulüne uygun iade edilir.

Ödeneğin kullanımı
MADDE 5 – (1) Genel Müdürlük bütçesine;
a) Genel Müdürlükçe yapılacak ve yaptırılacak ağaçlandırma, erozyon ve sel kontrolü,

çığ ve heyelanların önlenmesi, imar-ihya, mera ıslahı, rehabilitasyon, fidanlık, ağaç ıslahı, to-
hum ve fidan üretimi çalışmaları ile bu çalışmalarla ilgili etüt, planlama, projelendirme, tesis,
bakım ve koruma hizmetlerine,

b) Orman alanlarında, hazine arazilerinde ve sahipli arazilerde, gerçek veya tüzel kişi-
lerce yapılacak veya yaptırılacak özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel orman fidanlığı te-
sisi ile bunların bakım, etüt ve projelendirilmeleri ile orman köyü nüfusuna kayıtlı olan ve o
köyde ikamet eden gerçek kişilere gelir getirici türlerde yapacakları özel ağaçlandırma ve özel
imar-ihya çalışmalarına verilecek hibelere,

ait gerekli ödenek konulur.
(2) Gerçek veya tüzel kişilerce kendisinin veya başkasının adına hatıra ormanı kurul-

ması maksadıyla yapılan şartlı yardım ve bağışlar, mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde
ödenek kaydı yapılmak suretiyle kullanılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hibe Esasları, Başvurusu, Tahsisi, Borçlandırılması, Ödenek Gönderme ve Ödemeleri,

Hibe Verilecek İş Grupları, Denetimi ve İptali

Hibe esasları
MADDE 6 – (1) Gerçek veya tüzel kişilere onaylı uygulama projesine göre bozuk or-

man alanlarında, orman içi açıklıklarda, hazine arazilerinde, Devletin hüküm ve tasarrufu al-
tında bulunan arazilerde ve sahipli arazilerde asli ve/veya odun dışı orman ürünü veren ağaç
ve ağaççık türleri ile yaptıkları özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmaları ile özel orman
fidanlıkları için Genel Müdürlük tarafından bu Yönetmelikte ön görülen şekilde hibe verilebilir.

(2) Orman köyü nüfusuna kayıtlı olan ve o köyde ikamet eden gerçek kişilere onaylı
uygulama projesine göre bozuk orman alanlarında, orman içi açıklıklarda, Hazine arazilerinde,
Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazilerde ve sahipli arazilerde odun dışı orman
ürünü veren ağaç ve ağaççık türleri ile 3 hektara kadar yapacakları özel ağaçlandırma ve özel
imar-ihya çalışmaları için bir defaya mahsus olmak üzere hibeye esas yatırım giderleri cetveli
tutarının %65’i kadar hibe verilebilir.

(3) İkinci fıkra dışındaki gerçek veya tüzel kişilere onaylı uygulama projesine göre bo-
zuk orman alanlarında, orman içi açıklıklarda, hazine arazilerinde, Devletin hüküm ve tasarrufu
altında bulunan arazilerde ve sahipli arazilerde asli tür ve/veya odun dışı orman ürünü veren
ağaç ve ağaççık türleri ile yapacakları özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel orman fidanlık
çalışmaları için hibeye esas yatırım giderleri cetveli tutarının %25’i kadar hibe verilebilir.
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(4) Hibe tahsis edilen özel orman fidanlıklarında üretilecek fidanların en az yüzde el-
lisinin (%50) orman ağaç ve ağaççığı fidanı, en çok yüzde ellisinin (%50) odun dışı orman
ürünü veren türler ve süs bitkisi olması zorunludur.

(5) Gerçek veya tüzel kişilerin yapacakları özel erozyon kontrolü çalışmaları ile hibe
talep etmeden yapacakları özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmalarında, onaylı uygulama
projesinde belirtilen sayıda orman ağacı ve ağaççığı fidanı Bölge Müdürlüğünce ücretsiz olarak
verilebilir.

(6) Yapılan özel ağaçlandırmanın altında 23/8/2012 tarihli ve 28390 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Ağaçlandırma Yönetmeliğinin 18 inci maddesinde belirtilen alt türler için
hibe tahsisi yapılmaz.

(7) Özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel orman fidanlık sahalarının yangın, sel,
heyelan, şiddetli fırtına ve benzeri doğal afetler sebebiyle başarısız olması halinde, proje sa-
hiplerinin sahayı projesine uygun olarak tekrar tesis etmek istemeleri durumunda yeniden hibe
verilmez.

Hibe başvurusu ve tahsisi
MADDE 7 – (1) Orman ve hazine arazileri ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında bu-

lunan arazilerde Ağaçlandırma Yönetmeliğindeki hükümlere göre tanzim edilen projenin tasdik
edilmesinden ve yer tesliminin yapılmasından sonra, sahipli arazilerde ise projesinin tasdik
edildiğinin bildirilmesinden sonra gerçek veya tüzel kişiler hibe tahsisi için ilgili İşletme/Fi-
danlık Müdürlüğüne müracaat eder.

(2) İşletme/Fidanlık Müdürlüğünce hibeye esas yatırım giderleri cetveli tanzim edilerek
Orman Bölge Müdürlüğüne gönderilir. Cetvel, Orman Bölge Müdürlüğünde onaylandıktan
sonra hibe tahsisi yapılması için Orman Genel Müdürlüğüne gönderilir.

(3) Genel Müdürlükçe hibeye esas yatırım giderleri cetveli, onaylı uygulama projesin-
deki yatırım giderleri cetveli ile birlikte değerlendirilir. Hibe tahsisi yapılması uygun görülme-
yen projelerin hibeye esas yatırım giderleri cetveli iade edilir. Uygun bulunan projeler için
bütçe imkânları göz önünde bulundurularak gerçek veya tüzel kişilere yapacakları özel ağaç-
landırma, özel imar-ihya ve özel orman fidanlık çalışmaları için 10 uncu maddede belirtilen iş
gruplarına hibe tahsisi yapılabilir.

Hibe borçlandırılması
MADDE 8 – (1) Hibe alacak gerçek veya tüzel kişilerden alacakları hibeye karşılık

borçlanma senedi veya hibe taahhütnamesi ile bedelsiz fidan alan gerçek ve tüzel kişilerden
taahhütname alınmaz.

Hibe ödeneği gönderme ve ödemeleri
MADDE 9 – (1) Bölge Müdürlükleri, hibe tahsisi yapılan projelere ödenmek üzere Ge-

nel Müdürlükten ödenek talebinde bulunurlar. Bu talepler Genel Müdürlükçe değerlendirilir.
Uygun bulunması halinde bütçe imkânları ölçüsünde talep edilen ödenekler Bölge Müdürlü-
ğüne gönderilir. Ödeme yapılan miktarlara ait kayıtlar İşletme/Fidanlık Müdürlüğünce tutulur.
Bölge Müdürlüğü yapılan ödemelere ilişkin kayıtları 6 aylık dönemler (Haziran-Aralık) halinde
Genel Müdürlüğe bildirir.

(2) Özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel orman fidanlık sahasında iş grupları
itibarıyla yapılan işler, İşletme/Fidanlık Müdürlüğünce oluşturulan İşletme/Fidanlık/Ağaçlan-
dırma ve Toprak Muhafaza Şefi başkanlığında en az 3 kişilik komisyon marifetiyle ölçü tes-
pitleri yapılarak hak edişe bağlanır.

(3) İşletme/Fidanlık Müdürlüğünce hazırlanacak ödeme emri belgesine; harcama yet-
kilisi onay belgesi, hibe başvuru formu veya yazısı, İşletme/Fidanlık Müdürlüğünce oluşturulan
komisyonca düzenlenen ölçü tespit tutanağı ve hak ediş raporu, hibeyi kullanacak gerçek ve
tüzel kişilerin adı ve aktarmanın yapılacağı banka hesap numarasını belirten yazı eklenerek
ödeme yapılmak üzere özel bütçe muhasebe birimine gönderilir.

(4) Orman köyü nüfusuna kayıtlı olan ve o köyde ikamet edenlere odun dışı orman ürü-
nü veren ağaç ve ağaççık türleri ile yaptıkları özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya projeleri
için, ölçü tespite konu edilen işler karşılığı Genel Müdürlükçe yayımlanan birim fiyatlar ve di-
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ğer resmi kurumlarca tespit edilen referans fiyatlara uygun işlere ait faturalara göre düzenlenen
hak ediş tutarının %65’i, diğer gerçek ve tüzel kişilere asli tür ve/veya odun dışı orman ürünü
veren ağaç ve ağaççık türleri ile yaptıkları özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel orman fi-
danlık projeleri için ölçü tespite konu edilen işler karşılığı, Genel Müdürlükçe yayımlanan
birim fiyatlar ve diğer resmi kurumlarca tespit edilen referans fiyatlara uygun işlere ait fatura-
lara göre düzenlenen hak ediş tutarının %25’i hibe olarak ödenir. Geri kalan tutar proje sahibi
tarafından karşılanır.

(5) Ödemeler uygulama projesindeki faaliyetler tamamlandıktan sonra yapılabileceği
gibi proje uygulamalarının herhangi bir aşamasında da kısmi gerçekleşmeler dikkate alınarak
bu maddedeki esaslar çerçevesinde yapılabilir.

(6) Bölge Müdürlüğünce ödenen hibe miktarlarına ait kayıtlar İşletme/Fidanlık Müdür-
lüğünce tutulur.

Hibe verilecek iş grupları
MADDE 10 – (1) Özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel orman fidanlığı çalışma-

larında;
a) Gerçek veya tüzel kişilerce asli orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türleriyle saf

veya karışık olarak yapılan özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmalarında; ahşap ihata
kazığı veya eşit kollu (L) veya (T) profil demir çit direği,  dikenli tel, bağlantı veya tespit mal-
zemesi bedeli ve işçiliği, canlandırma kesimi, arazi hazırlığı, dikim veya ekim, tohum, fidan
bedeli, üç yıllık bakım ve proje yapım bedeli tutarları toplamının %25’i kadar hibe verilebilir.

b) Gerçek veya tüzel kişilerce ceviz, kestane, antepfıstığı, badem, harnup, alıç, defne,
mahlep, zeytin, kuşburnu ve sakız gibi odun dışı orman ürünlerinden faydalanılan türler ile ka-
vak, kızılağaç, okaliptüs ve benzeri hızlı gelişen orman ağacı ve ağaççığı türleri kullanılarak
saf veya karışık olarak yapılacak özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmalarında; ihata,
canlandırma kesimi, arazi hazırlığı, dikim veya ekim, tohum, aşı kalemi, aşı gözü ve aşı yapıl-
ması, fidan bedeli, damlama sulama tesis bedeli, üç yıllık bakım ve proje yapım bedeli tutarları
toplamının %25’i kadar hibe verilebilir.

c) Gerçek veya tüzel kişilerce tesis edilecek olan özel orman fidanlıkları için tasdikli
projesinde yer alan ve Fidanlık Müdürlüğünce onaylı hibeye esas yatırım giderleri cetvelinde
ihata, drenaj, tesviye, sera tesisi, dış mekân sulama tesisatının kurulması, yetiştirme ortamı,
yetiştirme kabı, toprak işleme, üretim materyali, üretim işçiliği, en fazla üç yıllık bakım ve
proje yapım bedeli tutarları toplamının %25’i kadar hibe verilebilir.

ç) Orman köyü nüfusuna kayıtlı olan ve o köyde ikamet eden gerçek kişilere odun dışı
orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türleri ile yapacakları özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya
çalışmalarında, ihata, canlandırma kesimi, arazi hazırlığı, dikim veya ekim, tohum, aşı kalemi,
aşı gözü ve aşı yapılması, fidan bedeli, damlama sulama tesis bedeli, üç yıllık bakım ve proje
yapım bedeli tutarları toplamının %65’i kadar hibe verilebilir.

Hibe denetimi
MADDE 11 – (1) Tahsis edilen ve ödenen hibe kayıtlarının tutulması, proje uygula-

malarının denetim, takip ve kontrolü İşletme/Fidanlık Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilir.
(2) Hibe ödemesi yapılan proje uygulamalarının denetimi, takibi ve kontrolü yılda en

az bir defa İşletme/Fidanlık Müdürlüğü tarafından kurulan, başkan ve iki teknik eleman olmak
üzere asgari 3 kişiden oluşan denetim komisyonlarınca yapılır. Genel Müdürlükçe belirlenen
örnek dispozisyona göre düzenlenecek uygulama izleme cetveli her yıl sonunda Bölge Mü-
dürlüğüne gönderilir.

(3) İşletme/Fidanlık Müdürlüğü, hazine arazileri ile Devletin hüküm ve tasarrufu altın-
daki arazilerde yapılan özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel fidanlık çalışmalarına ait her
yıl düzenlenen uygulama izleme cetvelinin bir örneğini de saha tahsisini/kira sözleşmesini
yapan birime gönderir.

Hibe iptali
MADDE 12 – (1) Proje uygulaması esnasında herhangi bir sebeple saha tahsisinin/kira

sözleşmesinin veya projenin iptal edilmesi durumunda hibe ödemesi durdurulur. Hibeden öden-
miş miktar geri alınmaz. Hibe tahsisi Genel Müdürlükçe iptal edilir.
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(2) Özel ağaçlandırma projesi kapsamında sadece bedelsiz fidan desteği sağlanan gerçek
ve tüzel kişilerin projelerinin iptal edilmesi durumunda, verilen bedelsiz fidanlara ait fidan be-
deli tutarı geri alınmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 13 – (1) 3/9/2005 tarihli ve 25925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre

ve Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Usul ve Esaslar
yürürlükten kaldırılmıştır.

Dava ve icra takibi
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 29/6/2011 tarihli ve 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlı-

ğının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Orman Genel Müdür-
lüğüne verilen yetki ve görevlerle ilgili iş ve işlemlerden dolayı mülga Çevre ve Orman Ba-
kanlığınca taraf olunan işlem ve sözleşmelerde Orman Genel Müdürlüğü taraf olur, mülga Çev-
re ve Orman Bakanlığı tarafından açılan veya bu Bakanlık aleyhine açılmış olan davalar ile
başlatılmış olan takiplerde adı geçen Genel Müdürlük kendiliğinden taraf sıfatını kazanır. Be-
lirtilen yetki ve görevlere ilişkin olarak bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce mülga Çevre
ve Orman Bakanlığınca yapılmış iş ve işlemler sebebiyle açılacak davalar Orman Genel Mü-
dürlüğüne yöneltilir.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ödenen hibe ve kredilerle ilgili
dava ve icra takipleri İşletme Müdürlüklerince yapılır.

Bakiye ödemeleri
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce sözleşmeye

bağlanarak ödemesi devam eden veya tamamlanmış olan gerçek ve tüzel kişilere, sözleşmenin
yapıldığı tarihte yürürlükte olan mülga 11/3/1989 tarihli ve 20105 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Ağaçlandırma Fonu Yönetmeliği, 11/10/2009 tarihli ve 27373 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan mülga Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin
Esas ve Usuller, mülga 28/2/2004 tarihli ve 25387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre
ve Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Özel Ödeneğin
Kullanımına Ait Esas ve Usuller ile mülga Çevre ve Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Eroz-
yon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen hükümler uygulanır.

(2) 3/9/2005 tarihinden itibaren bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar mülga
Çevre ve Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Usul ve
Esaslara göre tahsisi yapılmış olan hibelerin/kredilerin bakiye ödemelerine ilgili mevzuatında
olduğu şekilde devam edilir. Bu maksatla yılı bütçesine ilgili ödenek konulur.

Devir işlemleri
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Köy tüzel kişiliğine, Ağaçlandırma Yönetmeliğine göre saha

devri ve sahaya ortak alma işlemlerinin yapılması halinde, köy tüzel kişilerinin kullanmış ol-
dukları hibe ve kredilerle ilgili idari ve mali yükümlülükler; sahayı devralan gerçek ve tüzel
kişilere geçer. Sahaya ortak alınması durumunda ortak olan gerçek ve tüzel kişiler, bu hibe ve
kredilerin idari ve mali yükümlülüklerinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel
imar-ihya sahalarının Genel Müdürlüğe devredilmesi durumunda, bu sahalar için kullanılan
kredi ve hibeler geri alınmaz.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.
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Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. (TÜVASAŞ) Genel Müdürlüğünden:
TÜRKİYE VAGON SANAYİ ANONİM ŞİRKETİNİN (TÜVASAŞ GENEL

MÜDÜRLÜĞÜ) 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ
KAPSAMINDA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARI

İÇİN SATINALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale

Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile istisnaya tabi tutulan mal ve hiz-
met alımları için uygulanacak olan esas ve usulleri belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fık-

rasının (g) bendi ile geçici 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek ve tüzel kişileri veya bunların oluşturduğu

ortak girişimi,
b) Amili Mütehassıs Firma: Bir malın veya hizmetin, işin teknik yönden gereği olarak

tedarik edilebileceği tek firmayı,
c) Danışman: Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini idarenin yararı için kullanan, da-

nışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, idareden da-
nışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini ve-
renleri,

ç) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif: Bedel, nitelik ve ihale dokümanlarında belirtilen
diğer şartlar yönünden en uygun teklifi,

d) Hizmet: Faaliyet konusu ile ilgili her türlü raylı taşıt imalâtı, onarımı, modernizas-
yonu,  montaj ve demontajına yönelik her nevi taşeron hizmetleri, vagon ve alan temizliği, eği-
tim, bakım ve onarım, taşıma, sigorta, gümrükleme, danışmanlık, plân, proje, etüt, tasarım,
mühendislik, tanıtım, basım-yayım ve tercüme işini,

e) İdare: Türkiye Vagon Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,
f) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımı işlerinin istek-

liler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını mü-
teakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

g) İhale dokümanı: İhale konusu mal veya hizmet alımı işlerinde isteklilere talimatları
da içeren idari şartnameler ile teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve
bilgileri,

ğ) İhale komisyonu: Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c)
bentlerinde yer alan komisyonu,

h) İhale yetkilisi: İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi
veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,

ı) İstekli: Mal veya hizmet alımları için teklif veren tedarikçiyi,
i) İstekli olabilecek: İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik do-

kümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimi,
j) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
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k) Ortak girişim: Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecek mal veya hizmet alım-
larına teklif vermek için birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma
ile oluşturdukları iş ortaklığını,

l) Sözleşme: Mal veya hizmet alımları için idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı
anlaşmayı,

m) Talepçi ünite: İhale konusu işi talep eden idare bünyesinde yer alan bütün birimleri,
n) Tedarikçi: Mal veya hizmet alımı ihalesine teklif veren veya mal veya hizmet alımı-

nın yapıldığı gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimi,
o) Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihale ve alımlarda isteklinin idareye sunduğu

fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,
ö) TÜVASAŞ: Türkiye Vagon Sanayi Anonim Şirketini,
p) Yaklaşık maliyet: İhale yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak

katma değer vergisi hariç olmak üzere bulunan ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde
gösterilen maliyeti,

r) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi veya doğrudan alım
yöntemiyle kendisine sipariş verilen tedarikçiyi,

s) Zeyilname: İhale dokümanı değişiklik belgesini,
ifade eder.
Temel ilkeler
MADDE 4 – (1) İdare yapacağı ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, gü-

venirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanma-
sını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlar.

(2) Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. Ancak ertesi mali yılda ger-
çekleşebilecek veya süreklilik arz eden ve ödeneği her yıl rutin olarak programlanan mal ve
hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir.

Yaklaşık maliyet
MADDE 5 – (1) Yaklaşık maliyet hesabı Planlama Dairesi Başkanlığınca yapılır. Plan-

lama Dairesi Başkanlığı yaklaşık maliyet belirleme çalışmaları esnasında ihtiyaç duyduğu bilgi
ve belgeleri ilgili ünitelerden talep edebilir. Planlama Dairesi Başkanlığı gerek duyduğunda
diğer ünitelerdeki çalışanların da içinde yer alabileceği ve ihale yetkilisinin onayı ile teşkil
edeceği komisyon marifetiyle de yaklaşık maliyet hesabı yapabilir. İdare gerek görürse yaklaşık
maliyet hesabını yapma görevi farklı ünite veya ünitelere verilebilir.

(2) Yaklaşık maliyet hesabında, resmi mercilerce ilan edilen birim fiyatlar, meslek oda-
ları ve benzeri kuruluşlar tarafından tespit edilen fiyatlar, idarenin kendi alımlarının güncel-
lenmesinden elde edilen fiyatlar, piyasada ihale konusu malı veya hizmeti üreten veya pazar-
layan gerçek veya tüzel kişilerden proforma fatura almak suretiyle yapılacak piyasa araştırması
gibi hususlar esas alınarak KDV hariç olarak hesaplanır. Yaklaşık maliyetin hesabına ilişkin
süreçte kullanılan her tür bilgi ve belgeye hesap cetveli ekinde yer verilir.

(3)Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale
süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

İhale işlem dosyası
MADDE 6 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir ihale işlem dosyası düzenlenir. Bu

dosyada ihale sürecinin bulunduğu aşamaya göre Elektronik Kamu Alımları Platformu çıktıları
dahil aşağıdaki belgeler yer alır:

a) Ekinde yaklaşık maliyet hesap cetveli bulunan ihale onay belgesi ve bütçe tertibinde
yer alan ödenek tutarı,
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b) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate
alınarak belirleneceği ihalelerde; fiyat dışı unsurlara, bu unsurların parasal değerlerine veya
nispi ağırlıklarına ve hesaplama yöntemine yönelik düzenlemenin gerekçelerinin yer aldığı
açıklama belgesi,

c) İhale ve ön yeterlik dokümanı ile düzenlenmiş ise zeyilname ve yapılmış ise açıkla-
malar,

ç) İhale ilanı veya ihaleye davet mektupları,
d) Şikayet başvuruları ile bu başvurular üzerine idarece alınan kararlar ve bunların bil-

dirimine ilişkin belgeler (idareye şikayet başvurusu olması halinde),
e) Aday veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler,
f) İhale komisyonu tutanak ve kararları,
g) İhale süreci ile ilgili diğer belgeler.

İKİNCİ BÖLÜM
Komisyonlar ve Çalışma Esasları

Komisyonlar
MADDE 7 – (1) Komisyonlar aşağıda belirtilmiştir:
a) I.İhale Komisyonu: Mal ve hizmet alımları için, Genel Müdürün görevlendireceği

bir personelin başkanlığında, Planlama Dairesi Başkanlığı, Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Sa-
tınalma Dairesi Başkanlığı ile talepçi üniteden birer kişi olmak üzere en az beş asıl üye ve asıl-
ların bulunmadığı hâllerde çağrılmak üzere beş yedek üyeden teşekkül eder. Ayrıca ihale ko-
misyonu üyelerinin toplam sayısının tek sayıda olması esasına uygun olarak, lüzum görüldü-
ğünde Satınalma Dairesi Başkanlığının önerisi ve ihale yetkilisinin onayı ile idare içinden veya
dışından üyelerde ihale komisyonuna dahil edilebilir. İdarede yeterli sayı veya nitelikte personel
bulunmaması hâlinde, diğer idarelerden veya kamu kurumu niteliğine sahip meslek odalarından
ihale komisyonuna üye alınabilir.

b) II. İhale Komisyonu: Mal ve hizmet alımları için, yetki limiti ve görev süresinin be-
lirlenmesi koşuluyla, I. İhale Komisyonunun iş yükünün yoğun olması ve benzeri nedenlerle
Genel Müdürün gerekli gördüğü durumlarda, görevlendireceği bir personelin başkanlığında,
Planlama Dairesi Başkanlığı, Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Satınalma Dairesi Başkanlığı ile
talepçi üniteden birer kişi olmak üzere en az beş asıl üye ve asılların bulunmadığı hallerde çağ-
rılmak üzere beş yedek üyeden teşekkül eder. Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen usuller çer-
çevesinde faaliyet gösterir.

c) Özel İhale Komisyonu: Yönetim Kurulunca gerekli ve zorunlu görülen mal ve hizmet
alımları için; Mali İşler Dairesi Başkanı veya aynı daireden bir şube müdürü ile ihale konusu
işle ilgili iki uzman olmak üzere toplam üye sayısı tek sayı ve en az beş kişiden oluşan başkanı
ve üyeleri ile çalışma alanı ve süresi kuruluş kararında belirtilen ihale komisyonudur.

ç) İhtisas Komisyonu: Mal ve hizmet alımları işinde, ihale komisyonu başkanının yazılı
önerisi ve ihale yetkilisinin onayı ile oluşturulur. İstişari mahiyette çalışma yapar. İhtisas ko-
misyonunun değerlendirme esnasında ihtiyaç duyabileceği ve ihaleye iştirak eden isteklilerin
tekliflerinin esasını değiştirmeyecek ek bilgi ve açıklamalar Satınalma Dairesi Başkanlığı va-
sıtasıyla istenir.

d) Ön Yeterlik Komisyonu: İdarece ön yeterlik ihalesinin yapılacağı durumlarda İhaleye
çıkış şartları, teknik ve idari şartnamelerde belirtilen şartları isteklinin karşılayıp karşılamadığını
tespit etmek üzere siparişi veren ünitenin teklifi ve ihale yetkilisinin onayı ile bir başkan ve iki
üye olmak üzere en az üç kişiden oluşan, toplam üye sayısı her durumda tek sayıdan oluşan
komisyondur. Bu komisyon tekliflerin ihale komisyonlarına gelmesinden önce, isteklilerden
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istenen ekonomik, malî, meslekî ve teknik yeterliğe ilişkin belgeleri ve istenen diğer belgeleri
inceleyip rapor tanzim edebileceği gibi, ihale yetkilisinden onay alarak yeterlik hususunda ye-
rinde inceleme de yapabilir. Yeterlik alamayan istekliler ihaleye katılamazlar. Ön yeterlik ve-
rildiği hallerde Ön Yeterlik Komisyonunun vereceği yeterlik belgesi ilgilinin teklif mektubuna
eklenir.

İhale komisyonunun çalışma esasları ve görevleri
MADDE 8 – (1) İhale komisyonu üyelerince talep edilmesi durumunda gerekli ince-

lemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyası, ilan veya davet yapıldığı tarihten
itibaren Satınalma Dairesi Başkanlığınca ihale komisyonu üyelerinin incelemesine açılır.

(2) İhale komisyonu eksiksiz toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda
çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy
kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.
İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin
adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

(3) İhale komisyonu tekliflerin idari, teknik ve ticari yönlerden ihale dokümanlarına
uygunluğunu inceler ve değerlendirir. En uygun teklif için karar alır ve alınan kararın tatbiki
için ihale dosyasını Satınalma Dairesi Başkanlığına gönderir.

(4)  İhale sürecindeki bütün değerlendirmeler İhale Komisyonu tarafından gerektiğinde
ihtisas komisyonlarından, ilgili birimlerden veya bedeli karşılığı diğer idarelerden Satınalma
Dairesi Başkanlığı vasıtasıyla yazılı görüş alınarak yapılır.

(5) İhale komisyonu, ihaleye iştirak eden isteklilerin tekliflerinin incelenmesi ve de-
ğerlendirilmesi safhasında tekliflerinin esasını değiştirmemek kaydıyla isteklilerden tamam-
layıcı bilgi ve belgeleri Satınalma Dairesi Başkanlığı vasıtasıyla isteyebilir.

(6) İhale komisyonu tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idare menfaatlerine daha
uygun olacağına kanaat getirdiği takdirde, gerekçesini belirtmek suretiyle mevcut ihale usu-
lünden vazgeçerek diğer bir ihale usulüne dönülmesi yönünde karar alabilir. Bu tür bir kararla
ihale dosyasının pazarlık usulüne döndürüldüğü durumlarda, idare gerekli görürse pazarlığa
davet edilecek isteklilerden bir önceki ihale dosyasındaki belgelerinin tam olması ve ihale ko-
misyonunca yeterli görülmüş olması kaydıyla pazarlık ihalesine katılıma ve yeterliğe ilişkin
belge istemeyebilir.

(7) İhale komisyonu, ihaleye iştirak eden isteklilerin tekliflerinin ana hatlarını, ihale
bedelini, şartlarını, teslim yerini ve sürelerini belirten bir tutanak düzenler. İhale komisyonunun
kararlarında;

a) Karar tarihi, numarası ve dosya numarası,
b) Talepte bulunan ünitenin adı,
c) Sipariş konusu mal veya hizmetin cinsi,
ç) Teklif veren istekliler ve fiyatları,
d) Teklifin şartnamelere uygunluğu,
e) Ödeme ve teslim şartları,
f) Birim fiyatı (siparişe esas olan para cinsi ile ifade edilmeli ve fiyatın sabit veya es-

kalasyonlu olup olmadığı toplam bedeli kaydedilmek suretiyle açıkça belirtilmelidir.),
g) Seçilen isteklinin adı ve diğerlerine tercih nedeni,
ğ) Tek teklif üzerinden ihale kararı veriliyorsa bunun, değilse dikkate alınmayan diğer

tekliflerin varsa sebep ve gerekçelerinin açıklanması,
h) Varsa diğer açıklama ve düşünceler,
yer alır.
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(8) İhale komisyonu kararları ihale yetkilisince onaylanır veya gerekçesi belirtilmek
suretiyle iptal edilir. İhale; ihale yetkilisince kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi
halinde ise hükümsüz sayılır.

(9) İhale Komisyonunun sekretarya görevi Satınalma Dairesi Başkanlığı bünyesinde
yer alan raportörlük ünitesince yerine getirilir. Sekretarya;

a) Satınalma ve ihale komisyonu gündemini tespit ederek üyelere duyurmak,
b) Komisyonun toplanmasını sağlamak,
c) Teklif zarflarından çıkan geçici teminat ile diğer evrakın noksan ve/veya usulüne uy-

gun olup olmadığının ihale komisyonunca kontrolünü müteakip, tespit edilen hususları tutanağa
geçirmek,

ç) Komisyon yazışmalarını opsiyon sürelerini dikkate alarak yapmak,
d) İhale komisyonu üyelerince istenmesi durumunda, ihale dosyasını, raportörlüğe tevdi

edildiği tarihten itibaren gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak üzere, ihale komisyonu üye-
lerine açmak,

e) Tutulan tutanakları ve komisyon kararlarını hazırlayıp üyelere imzalatmak,
f) Gizliliğin korunması için gerekli tüm tedbirleri almak,
ile görevlidir.
(10) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen haktan, 7 nci maddenin birinci fıkrasının

(ç) ve (d) bentlerinde düzenlenen komisyonların üyeleri de yararlanırlar.
(11) Bu maddenin ikinci fıkrası, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentlerinde

düzenlenen komisyonlar için de uygulanır.
Yetkiler
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde;
a) Yönetim Kurulu, bütün ihale komisyonlarına,
b) Genel Müdür veya yetkili kılacağı kişiler Yönetim Kurulunca kurulan komisyonlar

dışındaki bütün Komisyonlara,
c) Satınalma Dairesi Başkanı günlük alımlarda kullanılmak üzere kendi mutemetlerine,
her yıl idare bütçesinde belirlenen Yönetim Kurulunun yetki devrine dair kararda yazılı

parasal tutarlara kadar alım ve ihale yapmak, kararları onaylamak, sözleşme yapmak ve/veya
sözleşme imzalamak izni vermeye yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İhaleye Katılım Kuralları

Başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması gereken belgeler
MADDE 10 – (1) 4734 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yayımlanan Mal Alımı

İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen
hükümler doğrultusunda hazırlanan tip idari şartnamelerde tanımlanmış olan belgelerdir.

İhaleye katılımda yeterlik kuralları
MADDE 11 – (1) İhale konusu mal veya hizmetin durumuna göre ihaleye katılacak is-

teklilerden istenip istenmemesi hususu idarenin uhdesinde olmak üzere 4734 sayılı Kanun ve
ilgili mevzuatında mal ve hizmet alımlarına ilişkin olarak belirtilen ekonomik ve mali yeterlik
ile mesleki ve teknik yeterliklere ilişkin bilgi veya belgeler istenir.

(2) Hizmet alımı ihalelerinde ihale konusu işin onarım, modernizasyon gibi özgün ni-
telikte olması nedeniyle teknik ayrıntıların fazla olması durumunda teknik şartnamenin her bir
maddesi ayrı ayrı yeterlik kriteri olarak belirlenebilir.

(3) Gerekli görülmesi halinde yeterlik kriteri olarak referanslarla ilgili düzenleme de
yapılabilir. Referanslar ve iş deneyim belgesi hiçbir şekilde aynı anda istenmez.
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Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgelere ilişkin açıklamalar
ve değerlendirme kriterleri

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında uygulanan ihalelerde istenip istenmemesi
hususu idarenin uhdesinde olmak üzere ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeter-
liklere ait belgelere ilişkin açıklamalar ve değerlendirme kriterleri ile ilgili 4734 sayılı Kanunda
belirtilen hükümler geçerlidir.

İhaleye katılamayacak olanlar
MADDE 13 – (1) İhaleye katılamayacak olanlar ile ilgili 4734 sayılı Kanunda yer alan

hususlar, bu Yönetmelik için de geçerlidir.
Teknik şartnameler
MADDE 14 – (1) İhale konusu mal veya hizmet alımlarının her türlü özelliğini belirten

teknik şartnamelerin idarece hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımlarının özelliği
nedeniyle idarece hazırlanmasının mümkün olmadığı ihale yetkilisi tarafından onaylanmak
kaydıyla, teknik şartnameler bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

(2) Teknik şartnameler:
a) İhtiyaç konusu alımın bütün özelliklerini, teknik kriterlerini, varsa kod numarası ile

ulusal ve uluslararası standartları ve normları kapsayacak,
b) Verimliliği ve fonksiyonelliği sağlayacak teknik kriterleri içerecek,
c) Rekabeti engellemeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacak,
şekilde hazırlanır.
(3) Teknik şartnamelerde varsa ulusal veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu

sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımla-
malara yer verilir. Belli marka, model, patent, menşei kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli
bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmez. Ancak, ulusal veya ulus-
lararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün
olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka ve model belirtilebilir.
Ayrıca, idarenin müşterisi ile yaptığı sözleşme kapsamında yapmayı taahhüt ettiği işler için
müşteri tarafından belli bir marka ve model talebinin yapıldığı durumlarda ve tasarım projele-
rindeki teknik şartnamelerde marka ve model belirtilebilir.

(4) Teknik şartnamelerde idari, hukuki ve benzeri teknik olmayan hükümlere yer ve-
rilmez.

(5) İdare; uyguladığı teknik projelerden kaynaklanan zorunluluk nedeniyle veya ihale
konusu işin tek kaynaktan karşılanacak olması nedeniyle veya seri üretime konu olmayan araş-
tırma ve geliştirmeye ilişkin projeler için ihale onay belgesinde belirtilmek suretiyle teknik
şartname hazırlanmaksızın alım yapabilir.

İdari şartnamelerin hazırlanması
MADDE 15 – (1) İdari şartnameler ve eki sözleşme taslağı, sipariş mektubu ve ihale

dokümanı niteliğindeki diğer formlar Satınalma Dairesi Başkanlığı tarafından bu Yönetmelik
hükümlerine aykırı olmayacak şekilde 4734 sayılı Kanun çerçevesinde yayımlanan mal ve hiz-
met alımlarına ilişkin tip idari şartname, tip ön yeterlik şartnamesi ve tip sözleşme tasarıları
esas alınarak hazırlanır. Satınalma Dairesi Başkanlığı idari nitelikteki ihale dokümanlarını ha-
zırlarken idare bünyesinde yer alan ilgili ünitelerin ve uzmanların bilgi ve görüşünü talep ede-
bilir. Tip idari şartname ve sözleşme taslakları Hukuk Müşavirliğinin mütalaası ve Genel Mü-
dürün onayı ile yürürlüğe girer.

İhale ilan süreleri ve kuralları
MADDE 16 – (1) Açık ihale usulünde ilan yapılması esastır. Diğer ihale ve alım usul-

lerinde işin özelliğine göre ilan yapılmayabilir. Bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri
için;
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a) Parasal değeri Satınalma Dairesi Başkanlığından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı-
nın yetki limitleri içinde olan mal veya hizmet alımları ihalesi, ihale tarihinden en az beş gün
önce, idarenin ilân panosunda ve idarenin resmi internet sitesinde,

b) Parasal değeri Genel Müdürün parasal yetki limitleri içinde olan mal veya hizmet
alımları ihalesi, ihale tarihinden en az yedi gün önce ilan panosunda, idarenin resmi internet
sitesinde ve Kamu İhale Bülteninde,

en az bir defa yayımlanır.
(2) İdare, yukarıda belirtilen zorunlu ilânların dışında işin önem ve özelliğine göre iha-

leleri, idarenin merkezinin olduğu yerde yayımlanmakta olan mahalli gazeteler veya yurt içinde
çıkan ulusal gazetelerin biri veya birkaçında yayımlattırabilir. Ancak, uluslararası ilan yapılması
hâlinde yukarıda belirtilen asgarî ilân sürelerine on iki gün eklenir.

(3) İhale ilan metni ihale konusu ile iştigal ettiği idarece bilinen ihale konusu iş ile ilgili
son iki yıl içinde çıkılan ihalelere katılan gerçek veya tüzel kişi niteliğindeki firmalara posta
yolu ile de gönderilebilir.

(4) İhalenin sadece idarenin ilân panosunda ilân edildiği durumlarda, ihale ilân metni
idarece bilinen gerçek veya tüzel kişi niteliğindeki firmalara posta yoluyla da gönderilebilir.

(5) Zorunlu ve acil durumlarda, ihale yetkilisinin onayı ile ihale ilanından vazgeçilebilir.
Bu zorunlu ve acil durumların talep yazısında ve ihale onay belgesinde açıkça belirtilmesi ge-
rekir. İlanın yapılmaması durumunda, ihale yazılı olarak ihale konusu iş ile iştigal ettiği idarece
bilinen bütün gerçek veya tüzel kişi niteliğindeki firmalara yazılı olarak duyurulur.

(6) Üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarda yazılı hallerde idare, ihale ilân tarihinden
önceki son iki yıl içinde idarenin ihale konusu iş ile ilgili açtığı ihalelere davet edilmesine rağ-
men bunlardan hiçbirine iştirak etmemiş gerçek veya tüzel kişi niteliğindeki firmalara ihale
ilanı göndermeyebilir.

İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi
MADDE 17 – (1) İdare, ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına

engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hal-
lerde ve gerekli gördüğü diğer hallerde ihaleyi saatinden önce iptal edebilir.

(2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ihale dokümanı
satın alan isteklilere tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler
reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi
nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

(3) İhalenin iptal edilmesi durumunda iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye
çıkılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İhale Süreci

Uygulanacak ihale usulleri
MADDE 18 – (1) İdare tarafından bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ihaleler;
a) Açık ihale usulü,
b) Belli istekliler arasında ihale usulü,
c) Pazarlık usulü,
usullerinden biri uygulanarak yapılır.
Açık ihale usulü
MADDE 19 – (1) Açık ihale usulü bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. 20, 21

ve 22 nci maddelerde belirtilen hususlar hariç olmak üzere açık ihale usulünün uygulanması
esastır.
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Belli istekliler arasında ihale usulü
MADDE 20 – (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, ihtiyaç konusu mal veya hizmet

alımlarında işin özelliğinin uzmanlık, ileri teknoloji, özel durumlar gerektirmesi veya ihtiyaç
konusu mal veya hizmetin teminin ivedilik arz etmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygula-
namadığı durumlarda, idarenin Kalite Yönetim Sistemi gereklerine göre tespit edilmiş olan
onaylı tedarikçi listesinden ihale konusu işle ilgili olan en az üç tedarikçinin ilan yapılmaksızın
davet edilerek ihalenin gerçekleştirildiği veya ön yeterlik ilanı yapılarak, yapılan ön yeterlik
değerlendirilmesi neticesinde yeterli bulunan adayların ihaleye davet edildiği ve ihalenin ger-
çekleştirildiği usulü ifade eder.

(2) Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterlik değerlendirmesi yapılması halinde
idarece istenmesi durumunda bankalardan temin edilecek belgeler, adayların iş hacmini gös-
teren belgeler ve iş deneyim belgeleri üzerinden öngörülecek kriterler, idarece işin niteliğine
uygun ve yaklaşık maliyetle uyumlu biçimde, parasal tutar olarak belirlenir. Şartnamelerinde
belirtilen değerlendirme kriterlerine göre adayların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır.

(3) Yeterli görülen adaylardan tekliflerin alınması aşamasında yeterliklerinin devam
edip etmediğinin tetkiki amacıyla ön yeterlikte istenilen bilgi ve belgeler ile öngörülen kriterleri
değiştirmemek şartıyla yeterlik belgelerinden güncellemeye konu olabileceklerin tekliflerle
beraber güncellenerek verilmesi idarece istenebilir.

(4) Ön yeterlik değerlendirmesi yapıldığı hallerde, belirtilen asgari yeterlik koşullarını
sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulun-
mayan adaylara yeterli bulunmama gerekçeleri yazılı olarak bildirilir.

(5) İşin niteliğine göre rekabeti engellemeyecek şekilde ihale dokümanı ile davet mek-
tubunda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre tekliflerin değerlendirmesi yapılarak ihale
sonuçlandırılır.

(6) Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda ihaleye davet edilebilecek aday sayısının
ve teklif veren istekli sayısının ikiden az olması durumunda ihale iptal edilebilir.

Pazarlık usulü
MADDE 21 – (1) Pazarlık usulü ile ihale yapılabilmesi için;
a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda

ihalenin bağlanamaması,
b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi anî ve beklenil-

meyen olayların, savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların veya idare tarafından önceden
öngörülmeyen ihtiyaçların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu
olması,

c) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu ol-
mayan nitelikte olması,

ç) İhale konusu mal veya hizmet alımlarının özgün nitelikte ve karmaşık olması nede-
niyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi,

d) Mal veya hizmetin özelliği veya önemi itibarıyla satın almanın belirli firma veya fir-
malardan yapılmasında fayda görülmesi,

e) 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen pa-
rasal tutara kadar olan mal ve hizmet alımı,

hallerinden en az birinin bulunması zorunludur.
(2) İşin özelliğinin gerektirmesi nedeniyle pazarlık usulüyle yapılacak ihalelerde istek-

lilerin ekonomik ve malî yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesinin ön-
görüldüğü durumlarda, bankalardan temin edilecek belgeler, isteklinin iş hacmini gösteren
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belgeler ve iş deneyim belgeleri üzerinden öngörülecek kriterler, idarece işin niteliğine uygun
ve yaklaşık maliyetle uyumlu biçimde, parasal tutar olarak belirlenir ve yeterlik kriterleri olarak
istenir.

(3) Pazarlık yönteminde istekli veya istekliler ilan yapılmaksızın davet edilebilir. Pa-
zarlık yöntemiyle ihaleye davet edilen isteklilerden ihale yetkilisinin onayı alınarak geçici te-
minat mektubu istenmeyebilir. Bu yöntemde teklif yazılı mektup şeklinde verilir. Pazarlık otu-
rumu ihaleye iştirak eden bütün isteklilerin huzurunda yapılır. İhale komisyonunca, istenilen
belgelerin tamam olup olmadığının kontrolü yapılır. Pazarlık yönteminde ihaleye davet edilen
isteklilerin ihaleye iştirak ettiğini belgeleyen pazarlık ihalesine katılım tutanağı ile teknik ve
ticari görüşmeler pazarlık tutanağında kayıt altına alınır. Fiyat açısından beklenen fayda oluşana
kadar birden fazla pazarlık oturumu gerçekleştirilebilir.

Doğrudan temin
MADDE 22 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçlar ilan ve sözleşme yapılmaksızın,

teminat alınmaksızın ve herhangi bir alım komisyonu kurulmadan doğrudan temin usulü ile
giderilebilir:

a) Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) ben-
dinde belirtilen parasal tutara kadar olan mal ve hizmet alımları,

b) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edil-
mesi veya sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması,

c) İhalesi yapılana kadar temininde zaman kaybı bakımından idareye zarar verebilecek
nitelikte olup, ihale süreci tamamlanıncaya kadar idarenin ihtiyacını karşılayacak kadar kısmı
için temin edilecek mal ve hizmetler,

ç) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve yeknesaklığın sağlan-
ması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması,

d) Gümrük, nakliye ve sigorta işlemleri ile ilgili hizmet alımları,
e) Genel ve katma bütçeli idareler, özel idareler, belediyeler ile bunlara bağlı döner ser-

mayeli kuruluşlar, özel kanunlarla kurulmuş kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe
sahip kuruluşlar, bağımsız bütçeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bu kuruluşların ya-
rıdan fazla sermaye ile ortak oldukları her çeşit kuruluş, müessese ve ortaklıkların sahip ol-
dukları veya ürettikleri mal ve hizmetlere ilişkin alımlar,

f) Onarım veya imalat süreçlerinde meydana gelen ani ve beklenmeyen arızaları gider-
mek ve sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik acil olarak temin edilmesi gereken her türlü teç-
hizat, araç, gereçler ile yetkili servislere yaptırılması gereken bakım ve onarım hizmetlerine
ilişkin alımlar,

g) Temin edilmemesi durumunda, idarenin raylı taşıt üretim ve onarımına ilişkin ana
faaliyetlerini aksatabilecek acil olan mal ve hizmet alımları.

(2) Birinci fıkranın (a) bendine göre yapılacak alımlarda Satınalma Dairesi Başkanlığı
mutemetlerince veya ihale yetkilisince mutemet olarak görevlendirilebilecek diğer ünitelerdeki
personelce, piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaç temin edilir. Bu usulle yapılacak işlem-
lerde yazılı satın alma kararı veya yazılı sipariş şartı aranmaz, yapılan işlemler bir tutanakla
tespit edilir.

(3) Birinci fıkranın (b) bendine göre yapılacak alımlarda, tekliflerin hazırlanması için
yeterli süre tanınmak suretiyle davet edilecek istekli ile idarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde
karşılamak amacıyla teknik şartlar ve fiyat üzerinde görüşme yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.
Bu bende uygun doğrudan alım taleplerinde firmanın tek üretici veya satıcı olduğunun belge-
lenmesi zorunludur. Belgelemenin yapılamadığı durumlarda doğrudan alıma ilişkin gerekçeli
raporun, talep belgeleri ile birlikte Satınalma Dairesi Başkanlığına gönderilmesi esastır.
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(4) Birinci fıkranın (ç) bendine göre yapılacak alımlarda, tekliflerin hazırlanması için
yeterli süre tanınmak suretiyle davet edilecek firma ile teknik şartlar ve fiyat üzerinde görüşme
yapılarak ihtiyaçlar temin edilir. Bu bende uygun doğrudan alım taleplerinde doğrudan alıma
ilişkin gerekçeli raporun, talep belgesi ile birlikte Satınalma Dairesi Başkanlığına gönderilmesi
esastır.

(5) İdare gerekli gördüğü durumlarda birinci fıkranın (e) bendi hariç diğer bentler kap-
samındaki mal veya hizmet alımları için teminat isteyebilir ve sözleşme yapabilir.

(6) Birinci fıkranın (e) bendine göre yapılacak alımlar kıymet takdiri yapılmak suretiyle
teminat alınmadan sipariş teyit mektubu veya protokol ile gerçekleştirilebilir.  Bu bende göre
yapılacak alımların takibi Satınalma Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilir. Bu bende göre ya-
pılacak alımlarda parasal yetkiler üç katı olarak uygulanır.

(7) Bu madde kapsamında yapılacak mal veya hizmet alımlarında doğrudan alım onay
belgesi tanzim edilerek, parasal yetki tutarına göre ilgili makamca onaylanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
İhalenin İlanı ve İhale Dokümanı Verilmesi

İhale ilanlarında bulunması zorunlu hususlar
MADDE 23 – (1) İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilmez.

İhale ilanlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.
b) İhale konusu işin adı, niteliği, türü ve miktarı.
c) Tekliflerin geçerlilik süresi.
ç) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı.
d) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı.
e) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği.
f) Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak koşuluyla, isteklice belirlenecek oranda

geçici teminat verileceği.
g) İdarenin ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kanun ve

5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tâbi olmadığı.
Ön yeterlik ilanlarında bulunması zorunlu hususlar
MADDE 24 – (1) Ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer ve-

rilmez. Ön yeterlik ilanlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası,
b) Ön yeterliğe konu olan işin adı, niteliği, türü ve miktarı,
c) Ön yeterliğe katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu,
ç) Ön yeterlik dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı,
d) Ön yeterlik başvurusunun sunulacağı yer ile son başvuru tarih ve saati,
e) Ön yeterlik oturumunun nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı,
f) İdarenin ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kanun ve  4735

sayılı Kanuna tâbi olmadığı.
İhale dokümanının kapsamı ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar
MADDE 25 – (1) İhale dokümanında isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler

ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, teknik resimler, sözleşme tasarısı,
varsa açıklamalar ile zeyilname ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokü-
manında ise adaylarda aranılan şartlara ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere
yer verilir.
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(2) İdari şartnamede ihale konusuna göre aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.
b) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.
c) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği.
ç) Teklif fiyatının hangi para cinsinden verileceği, fiyat farkı öngörülecekse fiyat far-

kının hangi usullere göre belirleneceği.
d) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.
e) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri.
f) Tekliflerin geçerlilik süresi.
g) İhale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup ol-

madığı, alternatif teklif verilip verilemeyeceği, verilebilecekse alternatif tekliflerin nasıl de-
ğerlendirileceği.

ğ) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangilerinin teklif fiyatına dahil
olacağı.

h) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken usul ve
esaslar.

ı) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken
usul ve esaslar.

i) İdarenin, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kanun ve 4735
sayılı Kanuna tâbi olmadığı.

j) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ilişkin şartlar.
k) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu.
l) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu.
m) İhale konusu işin teslim şartları ve gecikmesi halinde alınacak cezalar.
n) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı.
o) Yurt dışından yapılacak alımlarda ithalat rejimi kararlarına ve ticaret anlaşmalarına

göre ödeme şartlarının, teslim şeklinin ve sevk belgelerinin neler olacağı ve geçici ve kesin te-
minat mektubunun kontr-garantiyi haiz bir Türk bankası tarafından verilebileceği.

ö) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartlar ile sözleşme kapsamında yaptırılabilecek
iş artışları ile iş eksikliği durumunda karşılıklı yükümlülükleri.

p) Denetim, muayene, geçici ve kat’î kabuller ile kısmî kabuller ve benzeri hususları
içeren kabul işlemlerine ilişkin şartları.

r) Devir ve temlik edilme hususları, teminat ve belgelerin iadesi, anlaşmazlıkların çö-
züm yolları, sözleşmenin feshi ve tasfiyesi.

s) Sözleşme, şartnameler, teklifler ve diğer ihale belgeleri arasında aykırılık olursa idare
lehine olanın uygulanacağı hususu ile ihale konusunun özelliğine göre idarece eklenecek diğer
hususlar.

İhale ve ön yeterlik dokümanının verilmesi
MADDE 26 – (1) İhale ve ön yeterlik dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. Ancak,

ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur.
Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idare tara-
fından tespit edilir. İhale dokümanları Satınalma Dairesi Başkanlığı tarafından verilir.

(2) İdare, dokümanın satışına ilişkin olarak bağış, yardım veya başka her ne ad altında
olursa olsun ek bir ücret talep edemez, doküman bedelinin vakıf, sandık, dernek, birlik gibi
kendi bütçesi dışında ki bir hesaba yatırılmasını isteyemez.
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(3) İhale dokümanları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hâllerde katılımı artırmak
için amil-i mütehassıs firmalara ve idareden kaynaklanan ihale tekrarlarında bir önceki ihaleye
iştirak eden ve bir sonraki ihale için de şartname talep eden isteklilere bedelsiz olarak verile-
bilir.

(4) İdarece gerek görülmesi durumunda ihale dokümanları isteklilere bedelli olarak CD
ortamında verilebilir. İstek halinde, isteklilere ihale dokümanları ödemeli olarak gönderilebilir.

İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması
MADDE 27 – (1) İlanlarda hata fark edilmesi durumunda, ihale yetkilisinin onayı ile

ilan yenilenir veya ihale dokümanını satın almış veya satın alacak bütün istekliler değişiklik
konusunda yazılı olarak bilgilendirilir.

(2) İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak,
ilan yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek
maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı ola-
rak bildirilmesi halinde, buna ilişkin zeyilname, son teklif verme gününden önce bilgi sahibi
olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile
yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması
halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süre ile ertelenebilir.
İhalenin ne kadar süre ile ertelendiği idarenin internet sitesinden duyurulur ve gerek duyulması
durumunda şartname alan isteklilere yazı ile bildirilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekli-
fini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme
imkanı sağlanır.

(3) İhale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif
verme gününden bir gün öncesine kadar idare yazılı açıklama yapabilir. İdarece yapılan yazılı
açıklamalar ihale veya ön yeterlik dokümanının parçasıdır.

ALTINCI BÖLÜM
Tekliflerin ve Başvuruların Sunulması

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması
MADDE 28 – (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katı-

labilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, so-
yadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihale dosya
numarası ve idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve
kaşelenir.

(2) Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale doküma-
nının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile
birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme ve çelişki bulun-
maması ve teklif mektubunun adı ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili ki-
şilerce imzalanmış olması zorunludur. İhale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair
hüküm bulunması hâlinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde üzerine açıkça "Alternatif Teklif"
ibaresi yazılarak sunulur.

(3) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar
karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın
iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin
ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme
nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Genel
Evrak Şefliğince alınan teklif zarfları ihale komisyonunun sekretaryasını yürüten Satınalma
Dairesi Başkanlığı raportörlüğüne bir tutanakla saati yazılarak teslim edilir.
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(4) Ön yeterliğe katılabilme şartı olarak istenen bütün belgeler de yukarıda açıklanan
esas ve usullere uygun olarak idareye sunulur.

Tekliflerin geçerlilik süresi
MADDE 29 – (1) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İhtiyaç du-

yulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kay-
dıyla uzatılabilir.

Geçici teminat
MADDE 30 – (1) İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli

tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. İhale konusu mal veya hizmetin sadece yurt
dışından temin edilebileceği durumlarda ihaleye iştirak edecek veya ihaleye davet edilecek fir-
malardan geçici teminat istenmeyebilir.

Teminat olarak kabul edilebilecek değerler
MADDE 31 – (1) Teminat olarak kabul edilebilecek değerler hakkında 4734 sayılı Ka-

nunda yer alan hükümler geçerlidir.
Banka teminat mektupları
MADDE 32 – (1) Tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak

kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması ha-
linde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır.

(2) Kesin teminat mektupları süreli olup, kesin teminat mektubunun süresi işin kesin
kabulünün en az otuz gün sonrasını kapsayacak şekilde, eğer işin garanti süresi varsa garanti
süresi bitiminin en az otuz gün sonrasını kapsayacak şekilde idare tarafından belirlenir. İlgili
mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. Banka teminat mek-
tupları işi bittikten sonra ilgili bankaya, istekliye veya yetkilendirilmiş vekiline iade edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Tekliflerin Değerlendirilmesi

Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesi
MADDE 33 – (1) İhale komisyonunca tekliflerin alınması, açılması ve değerlendiril-

mesi hususları, aşağıda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla 4734 sayılı Kanunda belirtilen
hükümler çerçevesinde gerçekleştirilir.

(2) İdarece bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde aday
veya isteklilerce sunulan belgelerin, başvuru veya ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzen-
lenmesi halinde, bu belgeler, aday veya isteklinin başvuru veya ihale tarihi itibarıyla ihaleye
katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilir. Teklif fiyatı idarenin tespit ettiği
yaklaşık maliyete ve ihaleye iştirak eden diğer isteklilerin teklif fiyatlarına kıyasla çok yüksek
olan isteklilerden ihale komisyonu bilgi ve belge tamamlatma yoluna gitmeyebilir.

(3) İsteklilerin teklifinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Hata bu-
lunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınarak aritmetik hatalar ihale ko-
misyonu tarafından resen düzeltilir. Bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli düzel-
tilmiş teklifi kabul edip etmediğini beş iş gününü geçmeyecek şekilde idarece belirlenecek süre
içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin yapacağı bildirim elden ya da faks yoluyla
da yapılabilir. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini bildirmesi veya bu süre içinde her-
hangi bir cevap vermemesi halinde teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

(4) İdari şartnamede Türk Lirası veya başka para birimleri cinsinden teklif verilebileceği
öngörülen ihalelerde tekliflerin değerlendirilmesi, teklif edilen bedellerin ihale tarihindeki Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden ödemeye esas para bi-
rimine çevrilmesi suretiyle yapılır.

11 Ocak 2017 – Sayı : 29945                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 41



(5) Farklı teslim şekilleri içeren tekliflerin alınması durumunda, teklifler eşit şartlara
getirilmek suretiyle değerlendirilir ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

(6) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurların da dik-
kate alınarak belirleneceği ihalelerde idare, ihale konusu mal veya hizmet alımının niteliği ge-
reği dikkate alınmasında yarar görülen hususları özel ilave kriterler olarak belirleyebilir. Bu
kriterlerin ihale konusu mal veya hizmetin ekonomik açıdan avantajını ortaya koymaya yönelik
olması ve parasal değer veya nispi ağırlık olarak belirlenmesi esastır.

(7) En düşük fiyatın en uygun teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla is-
tekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da en uygun teklif olduğu anlaşıldığı
takdirde ihale komisyonunca takdir hakkı kullanılarak;

a) Kısmi teklife açık ihalelerde; birden fazla en uygun teklifin tek bir kalem için geçerli
olması durumunda üzerine en fazla kalem ihale edilen,

b) İdarece teslim süresinin öngörülmediği ihalelerde teslim süresi daha kısa olan,
c) İdarece garanti süresinin öngörülmediği ihalelerde garanti süresi daha uzun olan,
ç) İş deneyiminin ön görüldüğü ihalelerde en fazla iş deneyim tutarına sahip olan,
d) İdarece iş deneyiminin ön görülmediği ihalelerde aynı fiyat teklif eden isteklilerden

iş deneyim belgesi istenerek en yüksek iş deneyimine sahip olan,
istekli lehine karar verilebilir.
(8) 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında belirtilen durumlardaki

istekliler ihale dışı bırakılır.
(9) İhale komisyonu tarafından tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesi hu-

susları ayrıntılı olarak tip şartnamelerde düzenlenir.
İhale sonucunun bildirilmesi ve sözleşmeye davet
MADDE 34 – (1) İhale kararının ihale yetkilisince onaylanmasını müteakip en geç üç

iş günü içinde; üzerinde ihale kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen en geç on gün içinde kesin
teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu, imzası alınmak suretiyle elden veya
faks ile ya da posta ile tebliğ edilir. Yabancı istekliler için on günlük süre yirmi iki gün olarak
uygulanır. İhalenin sonucu ihaleye iştirak eden diğer isteklilere de ihale kararının ihale yetki-
lisince onaylanmasını müteakip en geç üç iş günü içinde faks ile ya da posta ile yazılı olarak
bildirilir.

Kesin teminat
MADDE 35 – (1) Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak

yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan
istekliden ihale bedelinin % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

(2) Ancak, danışmanlık hizmeti ihalelerinde ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla,
kesin teminat sözleşme yapılmadan önce alınmayabilir. Bu durumda, düzenlenecek her hak
edişten % 6 oranında yapılacak kesintiler teminat olarak alıkonulur.

(3) Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, teminat olarak kabul edilen
değerlerle değiştirilebilir.

Ek kesin teminat
MADDE 36 – (1) Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde, fiyat farkı ola-

rak ödenecek bedel ile sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde, bu artış tutarının en
az % 6’sı oranında ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesap-
lanan ek kesin teminat hak edişlerden kesinti yapmak suretiyle de karşılanabilir.
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Avans verilmesi
MADDE 37 – (1) Sözleşmesinde yer alması ve istihkak ödemelerinde verildiği oranda

mahsup edilmesi kaydıyla, yükleniciye bankalardan alınan şartsız avans teminat mektubu veya
devlet tahvili karşılığında avans verilebilir. 22 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde be-
lirtilen Kurumlardan alınacak mal veya hizmete karşı ödenecek avanslar için teminat aranma-
yabilir.

Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu ile sosyal güvenlik ve vergi
borcuna ilişkin değerlendirme kriterleri

MADDE 38 – (1) Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu ile sosyal
güvenlik ve vergi borcuna ilişkin değerlendirme kriterleri hakkında 4734 sayılı Kanunda be-
lirtilen hükümler geçerlidir.

Sözleşmenin imzalanmasında idarenin görev ve sorumluluğu
MADDE 39 – (1) İdare, belirlenen süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine

düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. İdarenin kendi kontrolü dışında oluşan idari, yasal zo-
runluluklar ve mücbir sebeplerden kaynaklanan durumlar hariç olmak üzere  idarenin bu yü-
kümlülüğü yerine getirmemesi halinde, istekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en
geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden
vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı bel-
gelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar, sebep olanlara tazmin ettirilir ve ayrıca
haklarında disiplin hükümleri uygulanır.

İhalenin sözleşmeye bağlanması
MADDE 40 – (1) İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak

hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin idarece
onaylı bir örneği yükleniciye verilir. İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme dü-
zenlenemez.

(2) İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırıl-
ması zorunlu değildir.

(3) Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup ol-
madığı teyit ettirilir.

(4) Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer söz-
leşme giderleri yükleniciye aittir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Sözleşmelerin Düzenlenmesi ve Uygulanması

Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmeliğe göre düzenlenecek sözleşmelerde aşağıdaki husus-

ların belirtilmesi zorunludur:
a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı.
b) İdarenin adı ve tebligata esas adresi.
c) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi.
ç) Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları.
d) Sözleşmenin bedeli ve süresi.
e) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

ve sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği.
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f) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dahil
olacağı ve vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından öde-
neceği.

g) İdarece öngörülmesi halinde montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek
parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar.

ğ) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar.
h) Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar ve garanti teminatı.
ı) Hizmet alımlarında işin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları.
i) Gecikme halinde alınacak cezalar.
j) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verebilme şartları, sözleşme kapsamında yaptırılacak

iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler.
k) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.
l) İdarenin ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kanun ve 4735

sayılı Kanuna tabi olmadığı.
m) Sözleşmede değişiklik yapılması şartları.
n) Sözleşmenin devir, temlik ve feshine ilişkin şartlar.
o) Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumluluk-

ları.
ö) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu.
p) Anlaşmazlıkların çözümü.
r) Varsa numune onaylanması usul ve esasları.
s) İhale dokümanları arasında çelişki olması durumunda idare lehine olanın uygulana-

cağı hususu.
Süre uzatımı nedenleri
MADDE 42 – (1) Mücbir sebep nedeniyle süre uzatımı verilebilmesi için;
a) Yangın,
b) Su taşkını, sel, kasırga, deprem ve benzeri doğal afetler,
c) Kanuni grev, her türlü iş yavaşlatma ya da iş bırakma,
ç) Genel salgın hastalık,
d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,
e) Savaş hali,
f) Sabotaj,
g) Ambargo,
ğ) Malın yüklü bulunduğu nakil vasıtasının kazaya uğraması, yanması, batması,
h) Sözleşme yapılmasından önce yürürlükte olan kanun ve nizamlardaki değişikliklerden

doğan imkansızlıklar.
(2) İdareden kaynaklanan sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilmesi için;
a) Sözleşmede bulunması koşuluyla, yer tesliminin geç yapılması,
b) Sözleşmesine göre idare tarafından yükleniciye verilmesi gereken proje, belge ve

numunelerin süresinde verilememesi,
c) Onay için idareye tevdi edilen projelerin süresi içinde yükleniciye iade edilememesi,
ç) Sözleşmesine göre idare tarafından verilmesi gereken malzemelerin zamanında ve-

rilememesi,
d) Projelerde ve teknik şartnamelerde idarece değişiklik yapılması ve bu değişikliğin

iş hacmini sözleşmedeki limitlerin haricinde etkilemesi,
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e) Yüklenicinin kusuru olmaksızın taahhüdün kısmen veya tamamen durdurulması veya
ertelenmesi,

f) Sözleşmelerde yer alan idareye ait sorumlulukların süresinde yerine getirilememesi,
gerekir.
(3) Diğer hallere göre süre uzatımı verilebilmesi için;
a) Sözleşmelerinde, KİT’lerden veya tekel durumundaki üreticilerden malzeme temini

veya hizmet alımı öngörülmüş olması koşulu varsa, bu kuruluşların teslimatlarında veya hiz-
metlerindeki gecikmeler,

b) Yüklenici işyerindeki yasal grevler ve sözleşme konusu mal veya hizmetin teslimini
güçleştiren yüklenici işyerleri dışındaki lokavtlar,

c) Sözleşmesinde, yurt dışından getirilmesi öngörülen malzemelerin ithalatı sırasında
yurt dışı kaynaklı gecikmeler nedeniyle yüklenicinin kusuru dışında meydana gelen gecikmeler,

ç) Yüklenicinin hatasının ve kontrolünün dışında meydana gelen ve idarece makul gö-
rülecek diğer haller,

sebeplerinden birinin bulunması gerekir.
(4) Birinci fıkraya göre süre uzatımı verilebilmesi için mücbir sebebin sözleşme taraf-

larının denetim ve hatası dışında ortaya çıkması ve sözleşmenin uygulanmasını kısmen veya
tamamen engellemesi şartlarının birlikte oluşması gerekir. Süre uzatılması verilmesi, sözleş-
menin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare tarafından birinci fıkrada sayılan hallerin
mücbir sebep olarak kabul edilmesi için yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş
olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin idareye yazılı olarak
bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

(5) Üçüncü fıkrada sayılan hallerin süre uzatımı nedeni olabilmesi için belgelendirilmesi
zorunludur.

Denetim, muayene ve kabul işlemleri

MADDE 43 – (1) Mal alımlarında muayene ve kontroller Kalite ve Standardizasyon
Dairesi Başkanlığınca yapılır. Adı geçen Daire ölçüsel kontrolleri ve gerekli gördüğünde ilgili
birimde fonksiyon testini yaparak veya yaptırarak ilgili amirin onayını alır.

(2) Kalite ve Standardizasyon Dairesi Başkanı gerek gördüğü mal alımlarında en az üç
kişiden oluşan bir Muayene ve Kabul Komisyonu oluşturarak muayene ve kabul işlemlerinin
bu komisyon marifetiyle yapılmasını sağlar.

(3) Taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmi kabul
yapılabilir.

(4) Sözleşme konusu malın veya hizmetin niteliğine göre muayene ve kabul işlemleri,
gerekli görüldüğünde uluslararası tanınmış bağımsız uzman kalite kontrol firmaları, üniversi-
teler ya da resmî kuruluşlara yaptırılır veya teslim eden firmanın test raporlarıyla yetinilebilir.
Muayene ve kabul giderinin kime ait olacağı ihale dokümanında belirtilir.

(5) Tespit edilen hasar, noksanlık, evsaf bozukluğu, sözleşme ve şartnameye uygun-
suzluk gibi hallerin duyurulması, sözleşme veya şartnamedeki süreler içerisinde yapılır. Ku-
surun yükleniciye ait olduğunun tespit edilmesi halinde mal veya hizmetin kabulü yapılmaz.
Muayene ve kabul sırasında hasar, noksanlık, evsaf bozukluğu, sözleşme ve şartnamesine uy-
maması gibi hallerin görülmesi durumunda, bu hususlar muayene ve kabul raporunda belirtilir.
Gerek görüldüğünde, ayrıca bu konuda ihtiyaç sahibi ünitece bir rapor hazırlanır. Tespit edilen
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hasar, noksanlık, evsaf bozukluğu, sözleşme ve şartnamesine uymaması gibi haller sözleşme
konusu işin esasını etkilemiyorsa ve kullanıma mani bir durum yoksa ihale yetkilisinin onayı
ile belirli bir oranda nefaset kesilerek kabul işlemi yapılabilir.

(6) Muayene ve kabul işlemleri sonucunda oluşturulan kabul ve ret raporları Satınalma
Dairesi Başkanlığına gönderilir.

(7) Malın veya hizmetin muayene ve kabul işlemleri sırasında ortaya çıkarılamayan bir
kusur söz konusuysa ve bu kusur daha sonra kullanım ve işletim esnasında ortaya çıkmışsa,
bu husus yükleniciye bildirilmek üzere Satınalma Dairesi Başkanlığına bildirilir. Kusurlu malın
yüklenici tarafından makul bir sürede değiştirilmesi gerektiği hususuna sözleşmelerde yer ve-
rilmesi zorunludur.

(8) Sözleşmelerde belirtilen malzemelerin teslimi esnasında, miktar ve taşıma hasarı
kontrolü, Sevk ve Tesellüm Şube Müdürlüğünce yapılır.

(9) Hizmet alımlarının hak ediş tanzimi dahil kontrol ve denetim işlemleri Genel Mü-
dürlük Makamınca görevlendirilecek ilgili birim tarafından yapılır. İlgili birim amiri gerek gör-
düğü hizmet alımlarında en az üç kişiden oluşan bir Muayene ve Kabul Komisyonu oluşturarak
muayene ve kabul işlemlerinin bu komisyon marifetiyle yapılmasını sağlar.

Kesin teminatın geri verilmesi

MADDE 44 – (1) Kesin teminatın geri verilmesi hususunda 4734 sayılı Kanunda be-
lirtilen hükümler geçerlidir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Fiyat Farkı, İş Artışı ve Eksilişi, Sözleşmenin Devri ve Temliki veya Feshi

Fiyat farkı

MADDE 45 – (1) Fiyat farkı hususunda 4734 sayılı Kanunda belirtilen hükümler ge-
çerlidir. 4734 sayılı Kanunda ve bu Kanunun atıf yaptığı ilgili mevzuatında hüküm bulunmaması
durumlarında teslim süreleri bir yılı geçen mal veya hizmet alımlarına ilişkin sözleşmelerde
idare gerekli görürse söz konusu malın ya da hizmetin maliyet bileşenlerine uygun olacak  şe-
kilde fiyat farkı uygulaması yapabilir.

İş artışı ve eksilişi

MADDE 46 – (1) Malzeme ve hizmet siparişlerinde, ihale safhasında veya sözleşme
süresi içerisinde doğacak ihtiyaçların karşılanması için, fiyat yönünden fayda görülmesi halinde,
sözleşmeden önce yaklaşık maliyetin veya sözleşmeden sonra sözleşme bedelinin % 30’una
kadar, ihale yetkilisinin onayı ile ihale kapsamında artırma veya idarece gerek görülmesi du-
rumunda eksiltme yapılabilir.

(2) Birden fazla malzeme veya hizmet kaleminden oluşan sözleşmelerde bu oranın ka-
lem veya sözleşme bedeli bazında kullanılması idarenin takdirindedir.

(3) Onarım, tadilat, modernizasyon, revizyon, bakım ve benzeri hizmet alımı sözleş-
melerinde teknik şartnamesinde belirtilmesi ve yüklenici tarafından tekliflerinde fiyatlandırıl-
mış olması şartıyla gerçekleştirilen opsiyonel işler, işin gereği olduğu için iş artışı olarak de-
ğerlendirilmez.

Hizmet alımları süre uzatımı

MADDE 47 – (1) Hizmet alım sözleşmelerinin süre bitiminde, fiyat ve piyasa şartları
yönünden fayda görülmesi, yüklenicinin hizmetinden memnun kalınması ve idarenin sahip
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olacağı diğer avantajlar göz önünde bulundurularak yeni bir ihaleye çıkılmaksızın aynı fiyat
ve şartlarla bir defadan fazla olmamak üzere sözleşme, süresine bakılmaksızın en fazla bir yıl
uzatılabilir.

(2) İş tesliminin idareye bağlı olduğu hizmet alımlarında iş, miktar yönünden tamam-

lanıncaya kadar sözleşme süresi uzatılabilir.

(3) Uzatma kararları ihale yetkilisinin onayı ile yapılır.

Sözleşmenin devri ve temliki

MADDE 48 – (1) İhale yetkilisinin onayı alınmadıkça sözleşme konusu işin bir kısmı

veya tamamı başkasına devredilemez ve sözleşmeden doğan alacaklar temlik edilemez. İhale

yetkilisinin devrine karar verdiği sözleşmelerde devir işlemi nedeniyle değişiklik yapılamaz.

Sözleşme devir işlemleri 4734 sayılı Kanunda belirtilen hükümlere göre yapılacaktır.

Sözleşmenin feshi

MADDE 49 – (1) Sözleşmenin feshi hususunda 4735 sayılı Kanunda belirtilen hüküm-

ler geçerlidir.

ONUNCU BÖLÜM

Yasaklar ve Sorumluluklar

Yasak fiil ve davranışlar

MADDE 50 – (1) İhalelerde ve sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıda belirtilen

fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap ve rüşvet suretiyle

veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde

bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

ç) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya

usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak.

d) Taahhüdünü yerine getirirken İdareye zarar vermek.

e) Bilgi ve deneyimini İdarenin zararına kullanmak.

f) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine aykırı olarak

taahhüdünü yerine getirmemek.

g) Yüklenicilerin iş ve işlemlerine teknik ve mali yapılarına ilişkin olarak gizli kalması

gereken bilgi ve belgeleri ifşa etmek.

Tedarikçilerin sorumluluğu

MADDE 51 – (1) Tedarikçiler taahhütleri çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun

olmayan malzeme verilmesi veya kullanılması, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine

uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan gizli ayıp, zarar ve zi-

yandan doğrudan sorumludurlar. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre tedarikçiye ikmal ve

tazmin ettirilir.

Diğer özel hükümler

MADDE 52 – (1) Uygun görülen sözleşmelere işin özelliği göz önünde bulundurularak

bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda özel hükümler konulabilir.
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ON BİRİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 53 – (1) 25/2/2004 tarihli ve 25384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Türkiye Vagon Sanayi Anonim Şirketi'nin (Tüvasaş Genel Müdürlüğü) 4/1/2002 tarihli ve 4734
Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları
İçin Satınalma ve İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 4734 sayılı Kanun,

4735 sayılı Kanun, 4/2/2011 tarihli ve 6098 sayılı Borçlar Kanunu ve 14/2/2011 tarihli ve 6102
sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Kamu İhale Kurumunca yayımlanan yönetmelik, teb-
liğ ve kararlarda belirtilen hükümler uygulanır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce ihale edileceği ya-

zılı olarak duyurulmuş, ilan edilmiş, sipariş edilmiş veya sözleşmeye bağlanmış işler; duyuru-
nun yapıldığı, ilan edildiği, siparişin verildiği veya sözleşmeye bağlandığı tarihteki Yönetmelik
hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük
MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Vagon Sanayi Anonim Şirketi

(TÜVASAŞ) Genel Müdürü yürütür.
—— • ——

TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SAYI: 2017/2)

MADDE 1 – 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu
Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Zorunlu karşılık oranları yabancı para yükümlülükler için aşağıdaki gibidir:
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MADDE 2 – Aynı Tebliğin geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) 28/8/2015 tarihi itibarıyla mevcut olan mevduat/katılım fonu dışı yabancı para yü-

kümlülükler için zorunlu karşılık oranları vadeleri sonuna kadar aşağıdaki gibidir:

MADDE 3 – Bu Tebliğ 30/12/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yü-

rütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

25/12/2013 28862

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 26/3/2014 28953

2- 25/7/2014 29071

3- 3/1/2015 29225

4- 12/3/2015 29293

5- 30/5/2015 29371

6- 29/8/2015 29460

7- 26/12/2015 29574

8- 9/1/2016 29588

9- 10/8/2016 29797

10- 7/9/2016 29824

11- 22/10/2016 29865

12- 1/11/2016 29875

13- 19/11/2016 29893

14- 26/11/2016 29900
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KURUL KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

3’üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden: 

  Hasdal/İSTANBUL 

Esas No : 2016/276 

Karar No : 2016/389 

Kasten Yaralama suçundan sanık Mahmut ve Nazlı oğlu, 1987 D.lu, Gaziantep, 

ġehitkamil, Ġbrahimli Ky. Nfs. Kyt.lı Osman Fatih Kartal hakkında 3. Kor. K.lığı Askeri 

Mahkemesinin 30.05.2016 gün ve 2016/276 - 389 Esas ve Karar sayılı kararıyla; 

Sanık P.Er Osman Fatih KARTAL’ın, 30.10.2008 tarihinde verilen "mahkûmiyet 

hükmünün açıklanmasının geri bırakılması" kararından sonra öngörülen 5 yıllık denetim süresi 

içerisinde bir daha kasti bir suç iĢlemediği anlaĢıldığından sanık hakkında mahkememizin 

30.10.2008 tarihli, 2008/619 - 755 E-K sayılı kararıyla "Kasten Yaralama" suçundan iki ay yirmi 

yedi gün hapis cezasına iliĢkin mahkûmiyet hükümlerinin CMK'nın 231/10'uncu maddesi 

uyarınca ORTADAN KALDIRILMASINA, 

Sanığın 31.01.2008 tarihinde "Kasten Yaralama" suçunu iĢlediğinden bahisle açılmıĢ olan 

kamu davasının, CMK'nın 223/8 ve 231/10 maddeleri uyarınca DÜġMESĠNE, 

Kararın kesinleĢmesini müteakip Askeri Mahkememizin bahse konu Mahkememizin 

30.10.2008 tarihli, 2008/619 - 755 Esas ve Karar sayılı hükmünün sanığın adli sicil kaydından 

silinmesi için Adli Sicil ve Ġstatistik Genel Müdürlüğüne müzekkere YAZILMASINA, karar 

verilmiĢ olup, sanık tüm aramalara rağmen adresinde bulunamadığı gibi adresi de tespit 

olunamadığından 7201 sayılı Kanunun 28 - 29 maddeleri uyarınca ĠLANEN TEBLĠĞ olunur. 

 10853 

————— 

Esas No : 2016/377 

Karar No : 2016/655 

Ġzin Tecavüzü suçundan sanık Mahmut ve Anko oğlu, 1969 D.lu, Manisa, Merkez, 

Sancaklıboz Ky. Nfs. Kyt.lı Ramazan GÜLEN hakkında 3. Kor. K.lığı Askeri Mahkemesinin 

06.09.2016 gün ve 2016/377 - 655 Esas ve Karar sayılı kararıyla; 

Sanık Ramazan GÜLEN Mahkememizin 01.12.2006 tarih ve 2006/1181 - 903 E.K. sayılı 

kararı ile sanığın; 15.05.2006 - 07.07.2006 tarihleri arasında Ġzin Tecavüzü suçunu iĢlediği sabit 

görülerek eylemine uyan ASCK'nın 66/1-b ve T.C.K. nın 62/1 maddeleri uyarınca neticeten ON 

AY HAPĠS Cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, bu kararın 09.05.2007 tarihinde 

kesinleĢtiği, hüküm infaz aĢamasında iken, 3'ncü Kor. K.lığı As. Savcılığının talebi üzerine. 

Mahkememizin 10.03.2008 tarih ve 2006/224 - 429 E.K. Müt. sayılı kararı ile 5271 sayılı 

CMK'nun 231/5'inci maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve aynı 

Kanunun 231/8 maddesi uyarınca sanığın 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına karar 

verilmiĢtir. Bu kararının, sanığın beĢ yıllık denetim süresi içinde kasten yeni bir suç iĢlemediği 

anlaĢıldığından CMK'nın 231/10 ve 223/8 maddeleri uyarınca ORTADAN KALDIRILARAK, 

DAVANIN DÜġMESĠNE; 

Karar kesinleĢtiğinde onaylı bir suretinin Adli Sicil Müdürlüğüne GÖNDERĠLMESĠNE; 

karar verilmiĢ olup, sanık tüm aramalara rağmen adresinde bulunamadığı gibi adresi de tespit 

olunamadığından 7201 Sayılı Kanunun 28 - 29 maddeleri uyarınca ĠLANEN TEBLĠĞ olunur. 

 10854 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

KONYA KATI ATIK DÜZENLĠ DEPOLAMA SAHASINDA KATI ATIKLARIN BERTARAF 

EDĠLEREK ELEKTRĠK ENERJĠSĠ ELDE EDĠLMESĠ ĠÇĠN GEREKLĠ TESĠSLERĠN 

KURULMASI VE SAHANIN ĠġLETĠLMESĠ ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1 - Ġhalenin konusu, Saraçoğlu Mahallesi, 30877 ada, 3 parselde kayıtlı, yüzölçümü 

1.696.677,61 m² olan alanda dosyasındaki haritada taralı olarak gösterilen toplam 291.896,89 m² 

yüzölçümlü alana gelen katı atıkların yakma yöntemi ile bertaraf edilerek enerji üretilmesi, çıkan 

kül ve değerlendirilemeyen nihai atıkların depolanması amacıyla yüklenici tarafından Atık 

Yakma ve Enerji Üretim Tesisinin Yapımı, yapılan tesislerin ve detayları teknik Ģartnamede 

belirtilen mevcut tesislerin iĢletilmesi iĢi, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun 35 (c) maddesi 

gereğince açık teklif usulüne göre 42 (kırkiki) yıllığına ihale edilecektir. 

2 - Ġhalenin, hangi tarih ve saatte nerede yapılacağı ile ihale usulü:  

Ġhale Tarihi ve Saati : 24/01/2017 Salı günü Saat 15:00 

Ġlgili Birim : Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi BaĢkanlığı 

Ġlgili Adres : NiĢantaĢ Mah. Vatan Cad. Belediye Sarayı No: 2 Kat: 5 

No:528 Selçuklu/Konya 

ĠletiĢim Telefonu, Faks : 0332 221 14 00 - 1513,     Faks: 0332 221 15 76 

Ġhalenin Yapılacağı Yer : Konya BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Encümen Salonu 

Belediye Sarayı 6. kat No: 625 

Ġhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun 35/c maddesi Açık 

Teklif (artırma) 

3 - Muhammen bedeli: 

3.1 - Ġhale konusu iĢin idarece belirlenmiĢ 2017 yılı için yıllık kira muhammen bedeli 

100.000,00 (yüzbin) TL. + KDV olup, ihalede bu bedel artırıma tabi tutulmayacaktır. 

3.2 - Yüklenici tarafından Ģartnamede belirtildiği Ģekilde Ġdareye ödenecek hasılat payı 

oranı, KDV hariç % 5 (yüzde beĢ)’den az olmamak üzere ihalede artırıma tabi tutulacak ve 

istekliler bu oran üzerinden artırıma gideceklerdir. 

4 - Geçici Teminatı: 

4.1 - Ġhale konusu iĢin geçici teminatı 100.000,00 (yüzbin) TL. muhammen bedelin 42 

(kırkiki) yıllık toplam tutarı olan 4.200.000,00 (dörtmilyonikiyüzbin) TL.’nın % 3’ü (yüzde üç) 

olup, 126.000,00 (yüzyirmialtıbin) TL.’dır. 

4.2 - 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununa göre düzenlenen teminat mektupları kabul 

edilmeyecektir. 

5 - Ġhale Dokümanının Görülmesi ve Temini: 

5.1 - Ġhale dokümanı aĢağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların, Ġdarece onaylı ihale dokümanını Ġdareden satın alması zorunludur.  

a) Ġhale dokümanının görülebileceği yer: Konya BüyükĢehir Belediyesi Çevre Koruma ve 

Kontrol Dairesi BaĢkanlığı, Çevre Koruma ġube Müdürlüğü 5. kat No: 528 

b) Ġhale dokümanının satın alınabileceği yer: Konya BüyükĢehir Belediyesi Çevre 

Koruma ve Kontrol Dairesi BaĢkanlığı, Çevre Koruma ġube Müdürlüğü 5. kat No: 528 
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c) Ġhale dokümanı satıĢ bedeli: 1.000,00 (bin) TL. 

5.2 - Ġhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulası ile istekliye verilir. 

Ġstekli, Ġhale dokümanını oluĢturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup 

olmadığını kontrol eder. Ġdare bu incelemeden sonra isteklinin, Ġhale dokümanını oluĢturan 

belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair, dizi pusulası üzerine yazılarak 

imzalı beyanını alır. 

6 - Ġhaleye Katılabilmek Ġçin Gereken Belgeler: 

6.1. BaĢvuru dilekçesi, 

6.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde T.C. nolu nüfus cüzdanı fotokopisi, 

6.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin bulunduğu yerin Ticaret veya Sanayi 

Odasından veya benzeri bir makamdan, 2017 yılı içinde alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı 

olduğunu gösterir belge (Oda Kayıt Belgesi) vermesi, (Türkiye’de Ģubesi bulunmayan yabancı 

tüzel kiĢiliğin belgelerinin, bu tüzel kiĢiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya 

DıĢiĢleri Bakanlığınca onaylanmıĢ olması gerekir.)  

6.2.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre 

tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri 

belirten son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi; bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicili 

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil 

Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

6.3. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

6.4. Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

6.5. Gerçek kiĢi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi, tüzel kiĢi olması halinde 

tüzel kiĢiliğin temsile yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli imza sirküleri, 

6.6. Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan tüzel kiĢilerin her birinin 

yukarıda 6.2.2 nci ve 6.2.3 üncü maddelerde belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgelerin 

sunulması,  

6.7. ġartnamenin 16 ncı maddesinde sayılan ihalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına 

iliĢkin taahhütname, 

6.8. Bu ġartnamede belirlenen Geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat 

mektubu, 

6.9. Ġstekliler adına vekâleten ihaleye iĢtirak ediliyor ise, Ġstekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce 

alınmıĢ noter tasdikli imza sirküleri vermesi, 

6.10. Ġhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 

6.11. Ġhale tarihinden en fazla 7 (yedi) gün öncesi tarihi itibari ile Gelir ve Kurumlar 

Vergisi ile SGK Prim borcu olmadığına dair kurumlardan temin edilecek belgeler,  

6.12. Teminat mektubu verilmesi halinde ilgili bankanın genel müdürlüğünden alınacak 

teyit yazısı. 
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7 - Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

7.1 - Ġhale konusu yatırım bedelinin % 10’undan (yüzde on) az olmamak üzere, istekli 

tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit kredisini veya 

kullanılmamıĢ teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı 

bankalardan alınacak referans mektubunun/mektuplarının verilmesi zorunludur. 

8 - ĠĢ deneyimi yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

8.1. Son 3 (üç) yılın (2013-2014-2015) ciroları (Gayri Safi Hasılatı) toplamı en az 

300.000.000,00 (üçyüzmilyon) TL. olacaktır. Bu hususta yeminli mali müĢavirlerce tasdikli belge 

ibrazı zorunludur. 

8.2. Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde ortaklardan birinin yukarıda bahsedilen 8.1. 

maddesindeki kriterin % 100’ünü (yüzde yüz) sağlaması zorunludur. 

9 - Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde: ġartname ekinde yer alan Ortak GiriĢim 

Beyannamesi hazırlanıp Ġdareye sunulacaktır. 

10 - Ġstenen Belgelerin Nereye Verileceği ve Müracaat Zamanı: 

10.1. Ġstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve baĢvuru dilekçesine 

ekleyerek ihale dosyasını, NiĢantaĢ Mahallesi Vatan Caddesi No: 2 Selçuklu/KONYA adresindeki 

5. kat No: 528’de bulunan Konya BüyükĢehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi 

BaĢkanlığına bağlı Çevre Koruma ġube Müdürlüğüne, 24.01.2017 Salı günü saat 12:30’a kadar 

teslim etmeleri gerekir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir. 

Ġstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaĢması 

gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez. 

10.2. Bütün belgeler, ekleri ve diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. BaĢka bir dilde sunulan 

belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda 

teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. 

11 - Ġhaleye Katılamayacak Olanlar: 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler 

doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.  

Ġlan olunur. 105/1-1 

—— • —— 

RUHSATLI JEOTERMAL ALAN ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlüğümüzce yapılan arama çalıĢmaları sonucunda bulunan 9 (dokuz) adet 

Ruhsatlı Jeotermal Alanın Ġhale Edilmesi kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüĢmeler 

yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleĢtirilecektir. Komisyonun gerek görmesi halinde ihale 

açık artırma ile tamamlanabilecektir.  

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139   06800 

Çankaya / ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0312.201 18 05 /287 91 77 - 0 312 287 34 49 

c) Elektronik posta adresi  : mta@mta.gov.tr 

2 - Ġhale Konusu 9 (dokuz) Adet Jeotermal Alana Ait Bilgiler: 
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Ġhale 

Dosya No 

Son Teklif 

Verme Tarih 

ve Saati Ġli 

Ġhale Edilecek 

Jeotermal Alanın Adı 

Jeotermal Alan Ġçin 

Belirlenen Geçici 

Teminat Tutarı 

(Türk Lirası) 

2017/JA-307 
26/01/2017 

11:00 
Kırklareli 

Kırklareli-Merkez-

Asılbeyli 
100.000,00 TL 

2017/JA-308 
26/01/2017 

11:00 
Kırklareli 

Kırklareli-Vize-

Hasbuğa 
  55.000,00 TL 

2017/JA-309 
07/02/2017 

11:00 
Ankara 

Ankara-Kızılcahamam-

ÜçbaĢ 
115.000,00 TL 

2017/JA-310 
07/02/2017 

11:00 
NevĢehir 

NevĢehir- Kozaklı-

Karahasanlı 
175.000,00 TL 

2017/JA-311 
07/02/2017 

11:00 
Ġzmir Ġzmir-Dikili-Hasanağa   50.000,00 TL 

2017/JA-312 
07/02/2017 

11:00 
NevĢehir 

Derinkuyu-

Kuyulutatlar- Suvermez 
140.000,00 TL 

2017/JA-313 
07/02/2017 

11:00 
EskiĢehir 

EskiĢehir-Merkez-

Türkmentokat 
  60.000,00 TL 

2017/JA-314 
07/02/2017 

11:00 
Adana Adana-Ceyhan-Narlık   35.000,00 TL 

2017/JA-315 
07/02/2017 

11:00 
Amasya 

Amasya-Merzifon-

Uzunyazı 
115.000,00 TL 

 

3 - Ġhalenin Yapılacağı Yer : MTA Genel Müdürlüğü Encümen Toplantı Salonu 

4 - Ġhaleye Katılalacaklarda Aranacak Nitelik ve ġartlar: Medeni hakları kullanmaya ehil 

T.C. vatandaĢları, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet 

yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuĢ tüzel kiĢiliğe haiz 

Ģirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teĢebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları 

ve iĢtirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluĢ ve idareleri ihaleye katılabilir. 

5 - Ġhale dokümanı MTA Genel Müdürlüğü Fizibilite Etütleri Dairesi Ruhsat Hakları 

Koordinatörlüğü adresinde görülebilir, ihale dosyaları 200 TL (ikiyüz lira) karĢılığı aynı adresten 

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

6 - Teklifler, yukarıda tabloda belirtilen tarih ve saate kadar MTA Genel Müdürlüğü 

Genel HaberleĢme ġube Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. Son teklif verme tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel 

HaberleĢme ġube Müdürlüğü’ne ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

7 - Ġstekliler Ruhsatlı Jeotermal Alan için yukarıda tabloda belirtilen tutardan az olmamak 

üzere geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Söz konusu ihale 2886 sayılı Ġhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi 

değildir. 335/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan: 

DÜZELTME ĠLANI 

02.01.2017 tarihli ve 29936 sayılı Resmi Gazete’nin 36’ncı sayfasında 11599 ilan 

numarası ile yayımlanan ilanımızın istenen belgeler paragrafındaki 6. Maddesi aĢağıdaki Ģekilde 

düzeltilmiĢtir. 

―6 - Herhangi bir siyasi partiye üye olmadıklarına dair yazılı beyanı.‖ 

Ġlan olunur. 343/1-1 
—— • —— 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: KipaĢ Vakfı  

VAKFEDENLER: KÇS KahramanmaraĢ Çimento Beton Sanayi ve Madencilik 

ĠĢletmeleri A.ġ. dir. 

VAKFIN ĠKAMETGAHI: KahramanmaraĢ 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO’SU: KahramanmaraĢ 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin 21.10.2016 tarih ve E:2016/446, 

K:2016/638 sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: Mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak ibadethane ve 

müĢtemilatı ile Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığının denetiminde yaygın din eğitimi veren tesisler inĢa 

etmek ve vakıf senedinde yazılı diğer hükümleri yerine getirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000.-TL.(YüzbinTürkLirası) nakit.  

YÖNETĠM KURULU: Ġrem Öksüz, Halit GümüĢer, Nezihe Sinem Öksüz 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfına devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 328/1-1 

—— • —— 

Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 

ĠLAN TUTANAĞI 

Çankaya Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 13.11.2015 gün ve 2015/145 sayılı ceza kararı 

Ferhat AKDOĞAN - Özel Yaprak FEM Açık Öğretim Kursu Müdürü 

1 - Kurumda Kontenjanı etkilemeyecek Fiziki Mekanlarda değiĢiklik yaptığınız ve bunu 

Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirmediğiniz Ġddiası sübut bulmuĢtur. 657 Sayılı DMK'nın 

125/B-a maddesi gereğince Tevhiden "KINAMA" cezası ile tecziye edildiniz. 

7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur. 

 303/1-1 

————— 

ĠLAN TUTANAĞI 

Çankaya Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 08.10.2015 gün ve 10060799 sayılı savunma 

istek yazısı 

Mustafa TARAKÇI-Özel Eymir FEM Dershanesi Ümitköy ġubesi Müdürü 2014-2015 

öğretim yılında Kurumda ücretsiz okuyacak öğrencilerle ilgili iĢlemlerin yerine getirilmesinde 

yönetmenlik hükümlerine uygun hareket etmediğiniz Ġddiası sübut bulmuĢtur. 657 Sayılı 

DMK'nın 125/B-a maddesi gereğince "KINAMA" cezası ile cezalandırılmanız teklifi getirilmiĢtir. 

7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur. 

 302/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul’un 16.11.2016 tarihli ve 6599-27 sayılı kararı ile BAY/939-82/32985 sayılı bayilik 

lisansı sahibi Umutlar Petrol Nak. Gıda ĠnĢ. San. ve Tic. Ltd. ġti.’nin, 28-29/11/2013 tarihli 

denetimde, akaryakıt istasyonunda bulunan tankta gizli bölme bulunduğunun tespit edilmiĢ olması 

nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendine aykırı hareket 

ettiği anlaĢıldığından, Umutlar Petrol Nak. Gıda ĠnĢ. San. ve Tic. Ltd. ġti. hakkında 5015 sayılı 

Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanun ile değiĢik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) 

bendinin (2) numaralı alt bendi gereğince belirlenen 1.000.000,-TL idari para cezası 

uygulanmasına ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan 

kaçakçılık suçlarından biri olması sebebiyle bu fiil için verilen idari para cezasına karĢı yargı 

yoluna baĢvurulmasının 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil 

iĢlemlerini durdurmayacağına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.000.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

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

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

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

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

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

aleyhine Ġdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 

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

yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 30 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 

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

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 304/1/1-1 

————— 

Bursa Yolu Üzeri 4. Km Gedelek Köyü (Ada: - , Pafta: H22.b-01.c.D, Parsel: 2776) 

Orhangazi / Bursa adresinde 25.09.2012 tarih BAY/939-82/31550 sayılı istasyonlu bayilik lisansı 

(Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (ç) bendi uyarınca 

28.01.2014 Tarih ve 3126 Sayılı Karar ile SonlandırılmıĢtır) ile faaliyet gösteren Mesafe Petrol 

Akaryakıt Nakliyat Ticaret Sanayi Limited ġirketi tarafından iĢletilen akaryakıt istasyonunda 

29/01/2014 tarihinde yapılan denetim, bayinin otomasyon verileri ve Petrol Piyasası Dairesi 

BaĢkanlığından alınan bilgiler birlikte değerlendirildiğinde; Ġstasyonun lisansının 28/01/2014 

tarihinde iptal edilmesine rağmen lisanssız olarak satıĢ iĢlemine devam ettiğinin tespit edilmesi 

hususunun 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendine, Petrol Piyasası 

Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına aykırılık teĢkil ettiği, 

Otomasyon sistemine dıĢarıdan müdahale edildiğinin, kayıtların değiĢtirildiğinin, otomasyon 

sisteminin sağlıklı ve düzenli çalıĢmadığının tespit edilmesi hususlarının 5015 sayılı Kanunun 4 

üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci 

maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına, 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin 9 ve 

14 üncü fıkralarına, 1240 sayılı Kurul Kararının halihazırda yürürlükte bulunan Ģekliyle 5 inci 

maddesinin 2 nci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine aykırılık teĢkil ettiği, Dağıtıcı harici ikmal 

yapıldığının tespit edilmesi hususunun 5015 sayılı Kanun’un 8 inci maddesinin 1 inci fıkrası ile 

aynı maddenin 2 nci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci 

maddesinin 1 inci fıkrasının (c) ve (d) bentlerine aykırılık teĢkil ettiği ve ilgilinin Kuruma süresi 

içinde yazılı savunmada bulunmadığı anlaĢıldığından Mesafe Petrol Akaryakıt Nakliyat Ticaret 
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Sanayi Limited ġirketi hakkında; Ġstasyonun lisansının 28/01/2014 tarihinde iptal edilmesine 

rağmen lisanssız olarak satıĢ iĢlemine devam ettiğinin tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı 

Kanun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (e) bendinin 1 numaralı alt bendi, (f) bendi ve Petrol 

Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 

Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 72.751-TL tutarında; Otomasyon sistemine dıĢarıdan 

müdahale edildiğinin, kayıtların değiĢtirildiğinin, otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli 

çalıĢmadığının tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası ve 

Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 

Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 72.751-TL tutarında; Dağıtıcı harici ikmal yapıldığının tespit 

edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası ve Petrol Piyasası 

Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ 

uyarınca belirlenen 72.751-TL tutarında olmak üzere toplamda 218.253-TL tutarında idari para 

cezası uygulanmasına karar verilmiĢ ve bu yöndeki 13/10/2016 tarih 6532-4 sayılı Kurul Kararı 

ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 218.253-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.  304/2/1-1 

————— 

11/11/2010 tarihli ve MYĞ/2877-5/28572 numaralı Madeni Yağ Lisansı kapsamında 

faaliyet gösteren Mespet Otomotiv Gıda ĠnĢaat Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited 

ġirketi’nin madeni yağ lisansı kapsamında yürüttüğü faaliyette kullanılmak üzere Detay TaĢıt 

Yedekleri Madeni Yağlar Sanayi Ticaret Limited ġirketi’nden baĢka bir isim altında bazyağ temin 

ederek Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ’in 9 uncu 

maddesi hükümleri ile Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası 

hükümlerine aykırı hareket ettiği ve sahip olunan lisansın tanıdığı haklar dıĢında faaliyet 

gösterdiği ve ilgilinin Kuruma süresi içinde yazılı savunmada bulunmadığı anlaĢıldığından 

Mespet Otomotiv Gıda ĠnĢaat Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi hakkında 5015 

sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı 

alt bendi ve ―Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak 

Para Cezaları Hakkında Tebliğ‖ hükümleri uyarınca belirlenen 339.814,-TL tutarında idari para 

cezası uygulanmasına karar verilmiĢ ve bu yöndeki 03/11/2016 tarih 6578-22 sayılı Kurul Kararı 

ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 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 
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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.  304/3/1-1 

————— 

Gedelek Köyü, Kocamanlar Mevkii, Orhangazi-Bursa Karayolu, 8. Km (Ada: -, 

Pafta:H22.B.01C.D, Parsel:1548) Orhangazi / BURSA adresinde 28.05.2012 tarih BAY/939-

82/31038 sayılı istasyonlu bayilik lisansı (18.08.2015 tarihli 31613 sayılı kararla 

sonlandırılmıĢtır) ile faaliyet gösteren Eminoğlu Akaryakıt Otomotiv ĠnĢaat Nakliyat Gıda Sanayi 

ve Ticaret Limited ġirketi tarafından iĢletilen akaryakıt istasyonunda 10/07/2014 tarihinde yapılan 

denetim ve bayinin 01.07.2014-31.07.2014 tarihleri arası otomasyon verileri birlikte 

değerlendirildiğinde; Otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli çalıĢmadığının tespit edilmesinin 

5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına, Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına, 1240 sayılı Kurul Kararının Mülga 

5 inci maddesinin 9 uncu ve 14 üncü fıkralarına, 1240 sayılı Kurul Kararının halihazırda 

yürürlükte bulunan Ģekliyle 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine aykırı 

olduğu aykırı olduğu, Dağıtıcı harici ikmal yapıldığının tespit edilmesi hususunun 5015 sayılı 

Kanun’un 8 inci maddesinin 1 inci fıkrası ile aynı maddenin 2 nci fıkrasının (a) bendine ve Petrol 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin 1 fıkrasının (c) ve (d) bentlerine aykırı olduğu 

ve ilgilinin Kuruma süresi içinde yazılı savunmada bulunmadığı anlaĢıldığından Eminoğlu 

Akaryakıt Otomotiv ĠnĢaat Nakliyat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi hakkında otomasyon 

sisteminin sağlıklı ve düzenli çalıĢmadığının tespit edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 

uncu maddesinin 7 nci fıkrası ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi 

Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 72.751-

TL tutarında, dağıtıcı harici ikmal yapıldığının tespit edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 

uncu maddesinin 7 nci fıkrası ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi 

Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 72.751-

TL tutarında olmak üzere toplamda 145.502-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 

verilmiĢ ve bu yöndeki 23/11/2016 tarih 6614-28 sayılı Kurul Kararı ilgilisine gönderilmesine 

rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 145.502-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 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.  304/4/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

―Samsun Yolu 47. Km. Arpaç Mevkii Elmadağ / ANKARA‖ adresinde kurulu akaryakıt 

istasyonunda 04/02/2008 tarih ve BAY/939-82/23756 numaralı bayilik lisansı kapsamında 

faaliyet gösteren Zümrüt Akaryakıt Dağıtım Gıda Tekstil Nakliyat ĠnĢaat Turizm Sanayi ve 

Ticaret Limited ġirketi’nin lisansına konu akaryakıt istasyonunda 30/07/2012 tarihinde yapılan 

denetimlerde tespit edilen hususlara iliĢkin olarak, Zümrüt Akaryakıt Dağıtım Gıda Tekstil 

Nakliyat ĠnĢaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi’nin, Lisansına konu akaryakıt 

istasyonunda tağĢiĢ/hile amacıyla akaryakıta karıĢtırılabilecek ürün bulundurarak 5015 sayılı 

Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği, Ġstasyon otomasyon 

sistemine müdahale ederek 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesi hükümleri ile 5015 sayılı 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket ettiği, ―Samsun 

Yolu 47.Km. Arpaç Mevkii Elmadağ / ANKARA‖ adresindeki akaryakıt istasyonu içerisinde 

gizli yer altı düzenek ve tertibatı bulundurarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü 

maddesinin yedinci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin ―Lisanslarda Asgari 

Olarak Yer Alacak Hususlar‖ baĢlıklı 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği 

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki 

durumunun tespit edilmesi amacıyla, otomasyonla ilgili Ankara 2. Ġdare Mahkemesinin 

E:2013/1162, K:2014/829 sayılı kararı, gizli tankla ilgili Ankara 5. Ġdare Mahkemesinin 

E:2013/1251 K:2014/2012 sayılı kararı, tağĢiĢle ilgili Ankara 13. Ġdare Mahkemesinin 

E:2016/1362 K:2016/2198 sayılı kararı çerçevesinde, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve 

Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca Zümrüt Akaryakıt Dağıtım 

Gıda Tekstil Nakliyat ĠnĢaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi hakkında 23/11/2016 

tarihli ve 6615-32 sayılı Kurul Kararı kapsamında soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ ve 

yapılan soruĢturma sonucu düzenlenen 09/12/2016 tarihli ve 1870 sayılı SoruĢturma Raporu, 

Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine 

rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde, ĠĢçi Blokları Mahallesi Muhsin 

Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki 

Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate 

alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 304/5/1-1 

————— 

DAĞ/2559-7/27698 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret 

ve Dağıtım Anonim ġirketi'nin, 01/12/2011 tarihli denetimde tespit edildiği üzere, tek elden 

bayilik sözleĢmesi kapsamında kendi tescilli markası altında faaliyet gösteren 12.08.2011 tarih ve 

BAY/939-82/29887 numaralı bayilik lisansı sahibi Grup AZG Petrol Tarım Kimya Ürünleri ve 

Madeni Yağ Üretim Pazarlama Ġthalat Ġhracat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi’nin akaryakıt 

istasyonunda 2 numaralı yer altı tankını istasyon otomasyon sistemine bağlamayarak, istasyon 

otomasyon sistemini fiilen faaliyete geçirmeyerek, otomasyon sisteminin sağlıklı çalıĢıp 

çalıĢmadığının tespitini yapmayarak 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (a) bendi (fiil tarihi itibariyle yürürlükte olan Ģekliyle 4 üncü maddesinin birinci fıkrası 

ve aynı maddenin (b) alt bendi) ve 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi hükümleri 

ile 5015 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası hükümlerine aykırı hareket ettiği, 

10/06/2012 tarihli denetimde tespit edildiği üzere, tek elden bayilik sözleĢmesi kapsamında kendi 

tescilli markası altında faaliyet gösteren 12.08.2011 tarih ve BAY/939-82/29887 numaralı bayilik 
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lisansı sahibi Grup AZG Petrol Tarım Kimya Ürünleri ve Madeni Yağ Üretim Pazarlama Ġthalat 

Ġhracat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi’nin akaryakıt istasyonunda 2 numaralı yer altı tankını 

istasyon otomasyon sistemine bağlamayarak, istasyon otomasyon sistemini fiilen faaliyete 

geçirmeyerek, otomasyon sisteminin sağlıklı çalıĢıp çalıĢmadığının tespitini yapmayarak 1240 

sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi (fiil tarihi itibariyle 

yürürlükte olan Ģekliyle 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ve aynı maddenin (b) alt bendi) ve 5 

inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi hükümleri ile 5015 sayılı Kanunun 7 nci 

maddesinin altıncı fıkrası hükümlerine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun 

detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki durumunun tespit edilmesi 

amacıyla, ilgili hakkında iki ayrı denetime iliĢkin iki ayrı idari para cezası uygulanması 

yönündeki 09/05/2013 tarih ve 4401-339 sayılı Kurul Kararının ön araĢtırma ve soruĢturma 

yapılmadığı gerekçesiyle iptali yönündeki Ankara 15. Ġdare Mahkemesinin 2016/1319 E. , 

2016/993 K. ve Ankara 8. Ġdare Mahkemesinin 2013/1282 E. , 2014/731 K. sayılı kararları 

çerçevesinde, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler 

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

uncu maddesi uyarınca Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Dağıtım Anonim ġirketi 

hakkında 23/11/2016 tarihli ve 6615-41 sayılı Kurul Kararı kapsamında soruĢturma açılmasına 

karar verilmiĢ ve yapılan soruĢturma sonucu düzenlenen 09/12/2016 tarihli ve 1880 sayılı 

SoruĢturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere 

ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde, ĠĢçi Blokları Mahallesi Muhsin 

Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki 

Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate 

alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 304/6/1-1 

————— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 09.06.2016 tarih ve 6329/15 sayılı kararı 

ile 06.02.2013 tarih ve BAY/939-82/32107 numaralı akaryakıt bayilik lisansı (istasyonlu) sahibi 

Ahmet Derse hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ ve anılan karar 

doğrultusunda düzenlenen 16.08.2016 tarih ve 1302 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma 

alınmak üzere Ahmet Derse’ ye tebliğ edilmesine rağmen tebligatın ulaĢmaması üzerine Resmi 

Gazetede yazılı savunma yapılmasına iliĢkin ilanen tebligat yapılmıĢ ve buna rağmen Ahmet 

Derse’ nin yasal süre içerisinde yazılı savunma yapmaması üzerine konu tekrar Kurul gündemine 

intikal ettirilmiĢ olup, konuyu değerlendiren Kurul 27.10.2016 tarih ve 6567/29 sayılı Kararı ile 

Ahmet Derse hakkında 210.000- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiĢtir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 210.000- TL tutarındaki idari para cezasının 

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan 

tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler ġubesi nezdinde 

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

hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 

uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemesinde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün 

içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 

yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan 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.  

 304/7/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul 23/11/2016 tarihli ve 6614-18 sayılı Kararı ile, Aközden Petrol Ürünleri Yapı Mlz. 

San. Tic Ltd ġti'nin bayilik lisansı alınmasını gerektiren faaliyeti (fuel oil ticareti yapmak 

suretiyle) lisans almadan piyasa faaliyetinde bulunması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 

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

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

maddesi hükümleri uyarınca Aközden Petrol Ürünleri Yapı Mlz. San. Tic Ltd ġti hakkında 

21/04/2016 tarihli ve 6233-12 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruĢturma sonrasında 

düzenlenen 24/05/2016 tarihli ve 903 sayılı SoruĢturma Raporu ve yazılı savunması Kurul’ca 

değerlendirilmiĢ olup yazılı savunmasında ileri sürülen hususların mevzuata aykırılığı haklı 

gösterecek gerekçeler olmadığı anlaĢıldığından; Aközden Petrol Ürünleri Yapı Mlz. San. Tic Ltd 

ġti hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun, fiilin iĢlendiği tarihte yürürlükte olan haliyle, 

19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendi ve ayni fıkranın (f) bendi 

ile "5015 Sayılı Kanunun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezalan 

Hakkında Tebliğ" gereğince belirlenen 72.751,-TL idari para cezası uygulanmasına karar 

verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 72.751,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

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

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

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

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

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

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

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

halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 

tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para 

cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili 

vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen 

tebliğ edilir.  304/8/1-1 

————— 

Kurulun 10/03/2016 tarihli ve 6151-88 sayılı sayılı Kararı ile; ―Alıkamerli Mahallesi 

EvrenpaĢa Caddesi No:243 IĞDIR‖ adresinde faaliyet gösteren 21/03/2005 tarih ve BAY/463-

628/09263 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi (20/06/2012 tarihinde sona erdirilmiĢtir.) 

AltundaĢ Gıda ĠnĢaat Taahhüt Tekstil Turizm Hayvancılık Petrol TaĢımacılık Ticaret Limited 

ġirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 13/02/2011 tarihinde yapılan denetimde, 76 AT 649 plakalı 

kamyonun akaryakıt deposundan, iĢyeri çalıĢanı tarafından dinamo ve tabanca marifetiyle 36 AL 

201 plakalı kamyonun deposuna ikmal edilen akaryakıttan alınan numunelere iliĢkin olarak 

TÜBĠTAK Marmara AraĢtırma Merkezi tarafından gerçekleĢtirilen analiz sonucunda tanzim 

edilen M-11/318 ve M-11/319 numaralı motorin muayene raporları ile ulusal marker seviyesinin 

geçersiz, teknik düzenlemelere de aykırı olduğunun belirlenmesi hususunun, 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin 

dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 

inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine, 

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

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

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

ĠnĢaat Taahhüt Tekstil Turizm Hayvancılık Petrol TaĢımacılık Ticaret Limited ġirketi hakkında 

doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve 

yürütülen soruĢturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 08/09/2016 

tarihli ve 1393 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine 

rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  304/9/1-1 

————— 

Kurul’un 27.10.2016 tarihli ve 6567-26 sayılı kararı ile BAY/939-82/29372 sayılı bayilik 

lisansı sahibi Canpet Petrol Nakliyat Tarım Gıda ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi’nin, 

07.10.2012 tarihli tespite göre, akaryakıt istasyonunda tağĢiĢ ve/veya hile amacıyla akaryakıta 

katılabilecek ürün bulundurmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin 

ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) 

bendine aykırı olduğu anlaĢıldığından, Canpet Petrol Nakliyat Tarım Gıda ĠnĢaat Sanayi Ve 

Ticaret Limited ġirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 

ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol 

Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 

Hakkında Tebliğ gereğince 163.111-TL tutarında, akaryakıt istasyonunda bulunan yer altı 

akaryakıt depolama tankını ve düzeneğini vaziyet planında bulunmamasına karĢın piyasa 

faaliyetine konu etmesinin 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu 

fıkraları ve 4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendi ile 18 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü 

fıkralarına aykırı olduğu anlaĢıldığından, Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü 

fıkrası ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi 

Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince 13.592-TL 

tutarında olmak üzere toplamda 176.703.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 

verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 176.703.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

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

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

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

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

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

aleyhine Ġdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 

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

yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

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

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

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  304/10/1-1 

————— 

Kurul’un 29.09.2016 tarihli ve 6502-14 sayılı kararı ile BAY/939-82/30069 sayılı bayilik 

lisansı sahibi Ceren Yıldız’ın, 02.07.2013 tarihli tespite göre, 2012 yılının muhtelif tarihlerinde 

BAY/939-82/28045 sayılı bayilik lisansı sahibi Havva Zeynep YILDIZ-Ata Petrol’e yeniden satıĢ 
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amaçlı akaryakıt satıĢı yapmak suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü 

maddesinin birinci ve ikinci fıkraları yanında Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin bayilik 

lisansı sahiplerinin yükümlülüklerinin sayıldığı 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı hareket 

ettiği anlaĢıldığından Ceren Yıldız hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 

maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bendi ile ―Petrol Piyasası 

Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında 

Tebliğ‖ hükümleri gereğince belirlenen 67.962.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına 

karar verilmiĢtir. 

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

Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

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

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

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

aleyhine Ġdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 

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

yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

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

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

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  304/11/1-1 

————— 

Kurul’un 03/11/2016 tarihli ve 6579/15 sayılı Kararı ile Abditolu Köyü Çumra KONYA‖ 

adresinde, 06/04/2005 ve BAY/471-66/10267 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında 

faaliyet gösteren Haber Petrol Tarım Ürünleri ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi’nin 

iĢlettiği akaryakıt istasyonunda 21/08/2014 tarihinde yapılan denetimde ve sonrasında 

gerçekleĢtirilen incelemelerde tespit edilen hususlardan; 

 i) Ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal fiilinin 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci 

maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında 

Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 7 nci maddesinin (d) ve (f) 

bentlerine; piyasa faaliyetine konu akaryakıtta tağĢiĢ fiilinin ise 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine;  

ii) Otomasyon sistemi fiilen faaliyette olmayan tanklardan akaryakıt satıĢı gerçekleĢtirme 

fiilinin (otomasyon sistemi çalıĢmayan tankları piyasa faaliyetine konu ederek) 1240 sayılı Kurul 

Kararının mülga 5 inci maddesinin 10 numaralı alt bendi hükümleri ile yürürlükte bulunan 5 inci 

maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi hükümlerine ve 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 

birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine; 

Aykırılık teĢkil ettiği gerekçesiyle, 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci 

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

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca ilgili tüzel 

kiĢi hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi 

gereğince düzenlenen 24/11/2016 tarihli ve 1801 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma 

alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiĢtir. 
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Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  304/12/1-1 

————— 

Kurul 15/12/2016 tarihli ve 6773-24 sayılı Kararı ile, 02.04.2013 tarihli ve BAY/939-

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

Limited ġirketi’nin akaryakıt istasyonunda 21.08.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği 

üzere gerekli Ģart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı 

akaryakıt ikmalinde bulunması ve gizli tank ile düzeneği vaziyet planında bulunmamasına karĢın 

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

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

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

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

29.09.2016 tarihli ve 6503/11 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruĢturma sonrasında 

düzenlenen 12/10/2016 tarihli ve 1577 sayılı SoruĢturma Raporu ve istenilen yazılı savunma 

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

Nak. Oto. Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi hakkında  

- Gerekli Ģart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı 

akaryakıt ikmali eylemi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla 

değiĢik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi ve uyarınca 

1.000.000,-TL, 

- Gizli tankı ve düzeneği vaziyet planında bulunmamasına karĢın piyasa faaliyetine konu 

etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değiĢik 19 uncu 

maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca 1.000.000,-TL, 

Olmak üzere toplamda 2.000.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 2.000.000,-TL (Ġkimilyon TL) tutarındaki idari para 

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

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

ġubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait 

TR550001500158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol 

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

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

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

içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 

yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 30 

günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 

tahsil edileceğinin bilinmesi ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü 

maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından biri olması sebebiyle bu fiil için verilen idari para 

cezasına karĢı yargı yoluna baĢvurulması 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası 

uyarınca tahsil iĢlemlerini durdurmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu 

uyarınca ilanen tebliğ edilir.  304/13/1-1 

————— 

Kurul 15/12/2016 tarihli ve 6773-25 sayılı Kararı ile, 02.04.2013 tarihli ve BAY/939-

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

Limited ġirketi’nin akaryakıt istasyonunda 21.08.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği 
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üzere otomasyon cihazına bağlı olmayan içerisinde ürün bulunan tanktan akaryakıt ikmali 

yapması ve otomasyon sistemine müdahale etmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari 

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

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

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

hakkında 29.09.2016 tarihli ve 6503/11 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruĢturma 

sonrasında düzenlenen 12/10/2016 tarihli ve 1577 sayılı SoruĢturma Raporu ve istenilen yazılı 

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

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

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

70.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

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

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

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

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

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

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

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

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

yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

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

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

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

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.  304/14/1-1 

————— 

Kurul 15/12/2016 tarihli ve 6773/19 sayılı Kararı ile, 19.03.2013 tarihli ve BAY/939-

82/32396 sayılı bayilik lisansı sahibi Ġzbırak Akaryakıt Nakliye ĠnĢaat Gıda Temizlik Sanayi ve 

Ticaret Limited ġirketi’nin otomasyon sistemine müdahale etmesi, otomasyon sisteminin 

çalıĢmaması, dağıtıcısı dıĢında akaryakıt ikmal etmesi ve Doğal Kaynaklar Akaryakıt Dağıtım ve 

Gaz ĠĢletmeleri Sanayi Ve Ticaret Anonim ġirketi bayisi olmasına rağmen istasyonunda Sanoil 

Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim ġirketi’ne ait iĢaret, sembol ve giydirmelerini 

bulundurması ve yeni dağıtıcıya ait belirtileri koymaması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 

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

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

maddesi hükümleri uyarınca Ġzbırak Akaryakıt Nakliye ĠnĢaat Gıda Temizlik Sanayi ve Ticaret 

Limited ġirketi hakkında 18.08.2016 tarihli ve 6444/97 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan 

soruĢturma sonrasında düzenlenen 22.09.2016 tarihli ve 1419 sayılı SoruĢturma Raporu ve 

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

Akaryakıt Nakliye ĠnĢaat Gıda Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi hakkında  

- 12.04.2013 tarihli denetime iliĢkin otomasyon sistemine müdahale etmesi ve otomasyon 

sisteminin çalıĢmaması sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla 

değiĢik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca 70.000,-TL, 

- 16.04.2013 tarihli denetime iliĢkin otomasyon sistemine müdahale etmesi sebebiyle 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değiĢik 19 uncu maddesinin yedinci 

fıkrası uyarınca 70.000,-TL, 
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- 16.04.2013 tarihli denetime iliĢkin dağıtıcısı dıĢında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle, 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değiĢik 19 uncu maddesinin yedinci 

fıkrası gereğince belirlenen 70.000,-TL, 

- 25.12.2014 tarihli denetime iliĢkin eski dağıtıcısına ait iĢaret, sembol ve giydirmelerini 

bulundurması ve yeni dağıtıcıya ait belirtileri koymaması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası 

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

Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ 

gereğince belirlenen 72.751,-TL, 

Olmak üzere toplamda 282.751,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 282.751,-TL (Ġkiyüzseksenikibinyediyüzellibir TL) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.  304/15/1-1 

————— 

Kurul 15/12/2016 tarihli ve 6773-28 sayılı Kararı ile, 17.01.2013 tarih ve DAĞ/4241-

2/32068 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Makspet Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited 

ġirketi’nin bayisi Dalpet Akaryakıt Nakliye Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi’nin akaryakıt 

istasyonunda 05.08.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere otomasyon sisteminin 

çalıĢmaması ve bayide tespit edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi ile ilgili olarak 5015 

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

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

Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Makspet Akaryakıt Dağıtım Sanayi Ve 

Ticaret Limited ġirketi hakkında 29.09.2016 tarihli ve 6503/14 sayılı Kurul Kararı kapsamında 

yapılan soruĢturma sonrasında düzenlenen 12.10.2016 tarihli ve 1578 sayılı SoruĢturma Raporu 

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

Makspet Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi hakkında 5015 sayılı Petrol 

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

bendinin (3) numaralı alt bendi uyarınca belirlenen 850.000,-TL idari para cezası uygulanmasına 

karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 850.000,-TL (Sekizyüzellibin TL) tutarındaki idari 

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

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

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

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

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

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

para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen 
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Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme 

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

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

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

Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.  304/16/1-1 

————— 

Kurul 15/12/2016 tarihli ve 6773-33 sayılı Kararı ile, 01.11.2012 tarihli ve DAĞ/4102-

1/31716 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Mirsoy Petrol Dağıtım Turizm ve Nakliye Sanayi Ticaret 

Anonim ġirketi’nin bayisinin akaryakıt istasyonunda 13.08.2013 tarihinde yapılan denetimde 

tespit edildiği üzere istasyonda Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Dağıtım Anonim 

ġirketi’ne ait iĢaret, sembol ve giydirmelerin bulunması nedeniyle dağıtıcıya iliĢkin kurumsal 

kimlik çalıĢmalarını tamamlama yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve Kurumca belirlenen 

usul ve esaslara uygun olup olmadığını kontrol etmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 

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

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

maddesi hükümleri uyarınca Mirsoy Petrol Dağıtım Turizm ve Nakliye Sanayi Ticaret Anonim 

ġirketi hakkında 29.09.2016 tarihli ve 6503/20 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan 

soruĢturma sonrasında düzenlenen 12.10.2016 tarihli ve 1580 sayılı SoruĢturma Raporu ve 

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

Petrol Dağıtım Turizm Ve Nakliye Sanayi Ticaret Anonim ġirketi hakkında 5015 sayılı Petrol 

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

70.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

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

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

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

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

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

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

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

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

yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

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

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

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

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.  304/17/1-1 

————— 

Kurul 15/12/2016 tarihli ve 6773-29 sayılı Kararı ile, 10.05.2012 tarihli ve BAY/939-

82/30940 sayılı bayilik lisansı sahibi SANĠYE SEZER-Madenliler Petrol’ün akaryakıt 

istasyonunda dağıtıcısı dıĢında akaryakıt ikmal etmesi, otomasyon cihazına bağlı olmayan 

içerisinde ürün bulunan tanktan akaryakıt ikmali yapması ve otomasyon sistemine müdahale 

etmesi, otomasyon sisteminin çalıĢmaması ve arızalı durumda bulunan otomasyon sisteminden 

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

Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca SANĠYE SEZER-

Madenliler Petrol hakkında 29.09.2016 tarihli ve 6503/15 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan 

soruĢturma sonrasında düzenlenen 12.10.2016 tarihli ve 1579 sayılı SoruĢturma Raporu ve 

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

SEZER-Madenliler Petrol hakkında; 
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- 27.04.2013 tarihli denetime iliĢkin otomasyon cihazına bağlı olmayan içerisinde ürün 

bulunan tanktan akaryakıt ikmali yapması ve otomasyon sistemine müdahale etmesi sebebiyle 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değiĢik 19 uncu maddesinin yedinci 

fıkrası uyarınca 70.000,-TL, 

- 27.04.2013 tarihli denetime iliĢkin dağıtıcısı dıĢında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle, 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değiĢik 19 uncu maddesinin yedinci 

fıkrası gereğince belirlenen 70.000,-TL, 

- 17.09.2013 tarihli denetime iliĢkin otomasyon sisteminin çalıĢmaması ve arızalı 

durumda bulunan otomasyon sisteminden satıĢ yapılması sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 6455 sayılı Kanunla değiĢik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca 70.000,-TL, 

- 17.09.2013 tarihli denetime iliĢkin dağıtıcısı dıĢında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle, 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değiĢik 19 uncu maddesinin yedinci 

fıkrası gereğince belirlenen 70.000,-TL, 

Olmak üzere toplamda 280.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 280.000,-TL (Ġkiyüzseksenbin TL) tutarındaki idari 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.  304/18/1-1 

————— 

Kurul’un 16/11/2016 tarihli ve 6600-7 sayılı kararı ile 25.05.2012 tarihli ve BAY/939-

82/31022 sayılı bayilik lisansı sahibi Se-Ka Petrol Lojistik Orman Ürünleri Otomotiv Sanayi 

Turizm ĠĢletmeciliği Ġç ve DıĢ Ticaret Limited ġirketi’nin 21.06.2013 tarihinde yapılan denetimde 

15.06.2013 tarihli ve A-010631 seri nolu fatura ile bayilik lisansı kapsamında aldığı akaryakıtı 

Marina Lojistik Orman Ürünleri Petrol ve Turizm ĠĢletmeciliği Ġç ve DıĢ Ticaret Sanayi Limited 

ġirketi’ne fatura ederek ikmal etmek suretiyle lisansın verdiği haklar dıĢında yeniden satıĢ amaçlı 

akaryakıt sattığı, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü 

maddesinin birinci ve ikinci fıkraları yanında Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin bayilik 

lisansı sahiplerinin yükümlülüklerinin sayıldığı 38 inci maddesinin (g) bendine aykırılık teĢkil 

ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat 

karĢısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 

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

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

Ka Petrol Lojistik Orman Ürünleri Otomotiv Sanayi Turizm ĠĢletmeciliği Ġç ve DıĢ Ticaret 

Limited ġirketi hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ, mevzuata aykırı 

durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak 

durdurulabileceği veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceği ihtar edilmiĢ ve 20 nci madde 

kapsamında ihbar ve yürütülen soruĢturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince 
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düzenlenen 02.12.2016 tarihli ve 1839 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere 

ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir.  

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  304/19/1-1 

————— 

Kurul 15/12/2016 tarihli ve 6773-31 sayılı Kararı ile, 25.11.2009 tarihli ve BAY/939-

82/26866 sayılı bayilik lisansı sahibi Star Mardin Turizm Akaryakıt TaĢımacılık Otomotiv ĠnĢaat 

Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi’nin akaryakıt istasyonunda 28.11.2013 tarihinde yapılan 

denetimde tespit edildiği üzere akaryakıt istasyonunda vaziyet planı harici gizli düzenek 

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

Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Star Mardin 

Turizm Akaryakıt TaĢımacılık Otomotiv ĠnĢaat Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi hakkında 

29.09.2016 tarihli ve 6503/19 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruĢturma sonrasında 

düzenlenen 12/10/2016 tarihli ve 1580 sayılı SoruĢturma Raporu ve istenilen yazılı savunma 

Kurul’ca değerlendirilmiĢ olup; süresinde savunma yapmayan Star Mardin Turizm Akaryakıt 

TaĢımacılık Otomotiv ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi hakkında 5015 sayılı Petrol 

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

bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca 1.000.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar 

verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.000.000,-TL (Birmilyon TL) tutarındaki idari para 

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

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

ġubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait 

TR550001500158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol 

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

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

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

içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 

yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 30 

günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 

tahsil edileceğinin bilinmesi ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü 

maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından biri olması sebebiyle bu fiil için verilen idari para 

cezasına karĢı yargı yoluna baĢvurulması 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası 

uyarınca tahsil iĢlemlerini durdurmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu 

uyarınca ilanen tebliğ edilir.  304/20/1-1 

————— 

Kurul 15/12/2016 tarihli ve 6773-32 sayılı Kararı ile, 25.11.2009 tarihli ve BAY/939-

82/26866 sayılı bayilik lisansı sahibi Star Mardin Turizm Akaryakıt TaĢımacılık Otomotiv ĠnĢaat 

Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi’nin akaryakıt istasyonunda 13.08.2013 tarihinde yapılan 

denetimde tespit edildiği üzere Mirsoy Petrol Dağıtım Turizm ve Nakliye Sanayi Ticaret Anonim 

ġirketi ile 02.05.2013 tarihinde dağıtıcı tadili yapmasına rağmen istasyondaki iĢaret, sembol ve 

giydirmeler de Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Dağıtım Anonim ġirketi’ne ait 

giydirmelerini bulundurması ve yeni dağıtıcıya ait belirtileri koymaması, 28.11.2013 tarihinde 
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yapılan denetimde tespit edildiği üzere otomasyon sistemine müdahale etmesi ile ilgili olarak 

5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak 

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

Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Star Mardin Turizm Akaryakıt TaĢımacılık 

Otomotiv ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi hakkında 29.09.2016 tarihli ve 6503/19 sayılı 

Kurul Kararı kapsamında yapılan soruĢturma sonrasında düzenlenen 12/10/2016 tarihli ve 1580 

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

savunma yapmayan Star Mardin Turizm Akaryakıt TaĢımacılık Otomotiv ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret 

Limited ġirketi hakkında; 

- 13.08.2013 tarihli denetime iliĢkin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı 

Kanunla değiĢik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca 70.000,-TL, 

- 28.11.2013 tarihli denetime iliĢkin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı 

Kanunla değiĢik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000,-TL, 

olmak üzere toplamda 140.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 140.000,-TL (Yüzkırkbin TL) tutarındaki idari para 

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

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

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

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

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

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

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

yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

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

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

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

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.  304/21/1-1 

————— 

Kurulun 23/11/2016 tarihli ve 6614-32 sayılı Kararı ile; "Kazımiye Köyü Elmalık Yolu 3. 

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

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

Ticaret Limited ġirketi hakkında, 03/10/2013 tarihinde yapılan denetime göre; dağıtıcısı haricinde 

akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası 

gereğince 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 yetkili Ġdare 

Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ edilir.  304/22/1-1 

————— 

Kurulun 09/11/2016 tarihli ve 6591-24 sayılı Kararı ile; 23/12/2010 tarihli ve BAY/939-

82/28744 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi (07/01/2014 tarihli ve 631 sayılı kararla 

sonlandırılmıĢtır.) Viyaport Akaryakıt Gıda Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi hakkında, 

15/04/2013 tarihinde yapılan denetime göre; dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 
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5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince 70.000- TL, istasyonda 

otomasyon sistemi çalıĢtırılmaksızın akaryakıt satıĢı yapması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 

uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince 70.000- TL, olmak üzere toplam 140.000-TL tutarında 

idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiĢtir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 140.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve 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 yetkili Ġdare 

Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ edilir.  304/23/1-1 

————— 

Kurulun 09/11/2016 tarihli ve 6591-24 sayılı Kararı ile; 23/12/2010 tarihli ve BAY/939-

82/28744 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi (07/01/2014 tarihli ve 631 sayılı kararla 

sonlandırılmıĢtır.) Viyaport Akaryakıt Gıda Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi hakkında, 

15/04/2013 tarihinde yapılan denetime göre; dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 

5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince 70.000- TL, istasyonda 

otomasyon sistemi çalıĢtırılmaksızın akaryakıt satıĢı yapması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 

uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince 70.000- TL, olmak üzere toplam 140.000-TL tutarında 

idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiĢtir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 140.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve 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 yetkili Ġdare 

Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ edilir.  304/24/1-1 

————— 

1240 sayılı ―Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine 

ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar‖ kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 

tarafından yapılan incelemeler neticesinde mevzuata aykırı olduğu tespit edilen hususlar 

nedeniyle konu Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu' na (Kurul) intikal ettirilmiĢ ve 5015 sayılı 

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

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

(Yönetmelik) 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 16.11.2016 tarih ve 6600/26 sayılı Kurul 

Kararı ile DAĞ/3162-1/29279 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Uluslararası Akaryakıt Dağıtım 

Limited ġirketi (ġirket) hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ, Yönetmeliğin 

23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 29.11.2016 tarih ve 1828 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı 

savunma alınmak üzere ġirket’ e gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilan tarihini izleyen 15 gün içerisinde, mevzuata 

aykırılıkların giderilmesi aksi halde faaliyetinizin geçici olarak durdurulabileceği veya doğrudan 

lisans iptali yaptırımının uygulanabileceği ve yazılı savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 

7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir olup, süresi içinde gönderilmeyen 

savunmanız dikkate alınmayacaktır.  304/25/1-1 

————— 

Kurul’un 24/10/2016 tarihli ve 6568/3 sayılı Kararı ile BAY/537-64/14099 sayılı bayilik 

lisansı sahibi Altınay Petrol Turizm Otomotiv ĠnĢaat TaĢımacılık Tarım Hayvancılık Madencilik 

Seracılık Ticaret ve Sanayi Limited ġirketi'nin KöprübaĢı Köyü Mevkii Buldan Yolu Kenarı 
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KöprübaĢı Sarayköy / DENĠZLĠ adresindeki akaryakıt istasyonunda yapılan 09/03/2012 tarihli 

denetimde, BAY/467-328/10145 sayılı bayilik lisansı sahibi Kocapınar Petrol Ürünleri Gıda 

Nakliyat ĠnĢaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi'ne ait akaryakıt tankerinden 

istasyondaki tanklara akaryakıt ikmal edilmesi sebebiyle 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ 

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

SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 

hükümleri uyarınca Kocapınar Petrol Ürünleri Gıda Nakliyat ĠnĢaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret 

Limited ġirketi hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ ve Yönetmeliğin 23 

üncü maddesi gereğince düzenlenen 11/11/2016 tarihli ve 1751 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı 

savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ 

edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  304/26/1-1 

————— 

Kurul’un 16.11.2016 tarihli ve 6600-23 sayılı kararı ile BAY/939-82/32479 numaralı 

bayilik lisansı sahibi Mavi-Göl Petrol Nakliye Kuyumculuk Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited 

ġirketi'nin, 28.09.2013 tarihinde tespit edildiği üzere; vaziyet planında olmayan gizli tank ve 

düzenek kullanmak suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü 

fıkrasının (l) bendine, 01.10.2013 tarihinde tespit edildiği üzere; TÜBĠTAK MAM tarafından 

düzenlenen 23.10.2013 tarih ve 1320P01164001 sayılı analiz raporuna göre, tağĢiĢ ve/veya hile 

amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin akaryakıta katılmak ve ulusal marker seviyesi 

geçersiz ve ilgili teknik standartlara aykırı akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 8'inci maddesinin (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 

"Bayilik Lisansı Sahibinin Yükümlülükleri" baĢlıklı 38 inci maddesinin (a) ve (e) bentlerine, 5015 

sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci 

maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında 

Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve 

(f) bentlerine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması 

ve ilgili mevzuat karĢısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari 

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

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

hükümleri uyarınca Mavi-Göl Petrol Nakliye Kuyumculuk Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited 

ġirketi hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ ve 20 nci madde kapsamında 

yürütülen soruĢturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 02.12.2016 

tarih ve 1841 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine 

rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  304/27/1-1 

————— 

Kurul’un 16.11.2016 tarihli ve 6599-28 sayılı kararı ile DAĞ/446-265/01986 sayılı 

dağıtıcı lisansı sahibi MMG Petrol Dağıtım ve Paz. Ġç ve DıĢ Tic. A.ġ.’nin 28-29/11/2013 tarihli 

tespitlere göre, bayisi olan Umutlar Petrol Nak. Gıda ĠnĢ. San. ve Tic. Ltd. ġti.’ye ait ―Kayseri-
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Ankara Karayolu 52.Km, Kumkılıçlı Mevkii, No:12, Himmetdede, Kocasinan/KAYSERĠ‖ 

adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda bulunan tankta gizli bölme tespit edilmiĢ olması 

nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendine aykırı hareket 

ettiği anlaĢıldığından, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının 

(b) bendinin (2) numaralı alt bendi gereğince belirlenen 1.000.000- TL tutarındaki idari para 

cezasının aynı maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 250.000-TL tutarında idari para 

cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 250.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

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

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

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

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

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

aleyhine Ġdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 

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

yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

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

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

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  304/28/1-1 

————— 

Kurul 23/11/2016 tarihli ve 6614-17 sayılı Kararı ile, On-Ay Filitre Petrol Ür. ĠnĢ. San. 

Ve DıĢ Tic. Ltd. ġti'nin bayilik lisansı alınmasını gerektiren faaliyeti (fuel oil ticareti yapmak 

suretiyle) lisans almadan piyasa faaliyetinde bulunması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 

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

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

maddesi hükümleri uyarınca On-Ay Filitre Petrol Ür. ĠnĢ. San. Ve DıĢ Tic. Ltd. hakkında 

21/04/2016 tarihli ve 6233-11 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruĢturma sonrasında 

düzenlenen 24/05/2016 tarihli ve 908 sayılı SoruĢturma Raporu ve istenilen yazılı savunma 

Kurul’ca değerlendirilmiĢ olup; süresinde savunma yapmayan On-Ay Filitre Petrol Ür. ĠnĢ. San. 

Ve DıĢ Tic. Ltd. hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun, fiilin iĢlendiği tarihte 

yürürlükte olan haliyle, 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi, 

aynı maddenin dördüncü fıkrası ve "5015 Sayılı Kanunun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 

Yılında Uygulanacak Para Cezalan Hakkında Tebliğ" gereğince belirlenen 67.962,-TL idari para 

cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

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

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

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

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

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

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

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

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

halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 
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tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para 

cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili 

vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen 

tebliğ edilir.  304/29/1-1 

————— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/08/2016 tarih ve 6444-72 sayılı Kararı ile ―…, 

Ankara 8. Ġdare Mahkemesi'nin 2015/350 Esas ve 2015/1269 Karar sayılı kararında yer alan 

gerekçe kapsamında 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 Petsa Petrolcülük Anonim 

ġirketi hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına‖ karar verilmiĢtir.  

5015 sayılı Kanunun "Ġdari yaptırımlar" baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 

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

Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 18/08/2016 tarih ve 6444-72 sayılı 

Kurul Kararı kapsamında yapılan soruĢturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince 

düzenlenen 24/10/2016 tarihli ve 1678 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere 

usulüne uygun olarak 26/10/2016 tarih ve 51245 sayılı tebligat yazımızla adı geçen lisans 

sahibinin Ticaret Sicil adresi ile birlikte Kurumumuz kayıtlarında yer alan lisans adresine 

gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir.  

Bahse konu Kurul kararında belirtilen aykırılığın, mezkûr Kanunun 20 nci maddesi 

uyarınca onbeĢ gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma bildirilmesi gerekmekte olup, 

aksi halde, yapılmakta olan piyasa faaliyetiniz geçici bir süre için durdurulacak veya firmanıza ait 

lisans doğrudan iptal edilecektir. 

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak 

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

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ 

tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde 

gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.  304/30/1-1 

————— 

Kurul’un 03.11.2016 tarihli ve 6578-33 sayılı kararı ile 7320608778 vergi kimlik 

numaralı Polat Beton ĠnĢaat Yapı Malzemeleri Nak. San. Tic. A.ġ.'nin, 04/07/2013 tarihinde 

tespit edildiği üzere; BAY/939-82/32136 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Sıraç 

Çakırça-Karacuma Petrol'e, akaryakıt satıĢı yapması, dolayısıyla lisanssız olarak piyasada faaliyet 

göstermesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun "Lisansların tabi olacağı usul ve esaslar" 

baĢlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci 

maddesine aykırı olduğu değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili 

mevzuat karĢısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari 

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

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

hükümleri uyarınca Polat Beton ĠnĢaat Yapı Malzemeleri Nak. San. Tic. A.ġ. hakkında doğrudan 

soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ ve 20 nci madde kapsamında yürütülen soruĢturma sonucu 

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 24.11.2016 tarih ve 1802 sayılı SoruĢturma 

Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 
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Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  304/31/1-1 

————— 

Kurul’un 08/09/2016 tarihli ve 6475/23 sayılı Kararı ile, 23.10.2009 tarih ve BAY/939-

82/26713 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Yeni Mah. Seyyid Mahmut Hayrini Cad. 

No:73 AkĢehir/KONYA adresinde faaliyet gösteren ve daha sonra 29.03.2016 tarih ve 12574 

sayılı karar ile lisansı sonlandırılan Rempet TaĢımacılık Madencilik Petrol Ürünleri San. ve Tic. 

Ltd. ġti.’ne ait istasyonda 14.06.2013 tarihinde yapılan denetim sonucu; ilan panosunda 

istasyonda satıĢa sunulan motorin fiyatının ilan edilmemiĢ olması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 

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

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

maddesi hükümleri uyarınca adı geçen tüzel kiĢi hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına karar 

verilmiĢ ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 07/11/2016 tarihli ve 1719 

sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne 

uygun olarak tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  304/32/1-1 

————— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/10/2016 tarih ve 6525-26 sayılı Kararı ile ―…, 

19.06.2013 tarih ve BAY/939-82/32775 sayılı istasyonlu bayilik Lisansı ile Bahçelievler 

Mahallesi, Çevre Yolu Caddesi, No:30/A Midyat / Mardin" adresinde faaliyet gösteren ġemsettin 

AkbaĢ'ın 08.10.2013 tarihli denetime göre ulusal marker seviyesi geçerli olmayan akaryakıt ikmal 

ettiğinin Ġnönü PAL’in 2013-3215 numaralı analiz raporu ile tespit edilmiĢ olması nedeniyle, 

DanıĢtay 13. Dairesinin 02.12.2015 tarih ve 2015/5339E. ve 2015/4276 K. sayılı kararında 

belirtilen 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, adı geçen lisans 

sahibi hakkında 13/04/2016 tarih ve 6222-5 sayılı Kurul kararı kapsamında yapılan soruĢturma 

sonucu düzenlenen 21/06/2016 tarih ve 1046 sayılı SoruĢturma Raporu ile adı geçen lisans 

sahibinin yazılı savunması ve Denetim Dairesi BaĢkanlığı’nın konuya iliĢkin görüĢü 

değerlendirilmiĢ olup, 

a) Adı geçen lisans sahibinin bahse konu eyleminin, 5015 sayılı Kanunun 18 inci 

maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında 

Yönetmeliğin 7 inci maddesinin (f) bendine, aykırılık teĢkil ettiği, 

b) Yazılı savunmada ileri sürülen hususların lisans sahibinin mevzuata aykırı faaliyetini 

haklı gösterecek gerekçeler olamayacağı, anlaĢıldığından; BAY/939-82/32775 sayılı istasyonlu 

bayilik lisansı sahibi ġEMSETTĠN AKBAġ hakkında, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 

uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi uyarınca 1.000.000,-TL idari 

para cezası uygulanmasına," karar verilmiĢtir.  

Bahse konu ceza tebligatı usulüne uygun olarak 20/10/2016 tarih ve 50205 sayılı tebligat 

yazımızla Kurum kayıtlarında bulunan lisans adresi ile birlikte Adrese Dayalı Nufus Kayıt 

Sisteminde belirtilen adrese gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir.  
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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 

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. 

 304/33/1-1 

————— 

Kurul’un 21.10.2016 tarihli ve 6548-34 sayılı kararı ile DAĞ/3162-1/29279 sayılı dağıtıcı 

lisansı sahibi Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Limited ġirketi’nin, 02.01.2013 tarihli tespite göre, 

bayisi Ali Burak Saban’a ait akaryakıt istasyonda, otomasyon sisteminin sıhhatli çalıĢmaması 

sebebiyle 5015 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının 

mülga 4 üncü ve 5 inci maddelerine, yürürlükteki 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına ve 5 inci 

maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine aykırı hareket ettiği, anlaĢıldığından 

Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Limited ġirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı 

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

belirlenen 850.000,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 850.000,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

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

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

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

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

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

aleyhine Ġdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 

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

yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

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

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

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  304/34/1-1 

————— 

Kurul’un 16.11.2016 tarihli ve 6599-27 sayılı kararı ile BAY/939-82/32985 sayılı bayilik 

lisansı sahibi Umutlar Petrol Nak. Gıda ĠnĢ. San. ve Tic. Ltd. ġti.’nin 28-29/11/2013 tarihli 

tespitlere göre, dağıtıcısı dıĢında akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci 

maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bendine aykırı hareket ettiği anlaĢıldığından 

Umutlar Petrol Nak. Gıda ĠnĢ. San. ve Tic. Ltd. ġti. hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 6455 sayılı Kanun ile değiĢik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 

70.000,-TL tutarında; akaryakıt istasyonundan 28/11/2013 tarihinde alınan numunelere iliĢkin 

Ġnönü PAL’in 2013-3593 nolu analiz raporuna göre, ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt 

ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü 
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fıkrasının (ı) bendine ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında 

Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve 

(f) bentlerine aykırı hareket ettiği anlaĢıldığından, 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) 

bendinin (3) numaralı alt bendi gereğince belirlenen 350.000- TL tutarında idari para cezasının 

aynı maddenin ikinci fıkrasının (f) bendi uyarınca 70.000-TL tutarında olmak üzere toplam 

140.000,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 140.000,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

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

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

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

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

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

aleyhine Ġdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 

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

yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

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

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

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  304/35/1-1 

————— 

Kurul 23/11/2016 tarihli ve 6614-20 sayılı Kararı ile, Yazıcıoğulları Otomotiv ĠnĢ. Nak. 

San. Ltd.ġti' nin bayilik lisansı alınmasını gerektiren faaliyeti (fuel oil ticareti yapmak suretiyle) 

lisans almadan piyasa faaliyetinde bulunması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari 

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

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

hükümleri uyarınca Yazıcıoğulları Otomotiv ĠnĢ. Nak. San. Ltd.ġti hakkında 21/04/2016 tarihli ve 

6233-14 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruĢturma sonrasında düzenlenen 24/05/2016 

tarihli ve 907 sayılı SoruĢturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiĢ 

olup; süresinde savunma yapmayan Yazıcıoğulları Otomotiv ĠnĢ. Nak. San. Ltd.ġti hakkında 5015 

sayılı Petrol Piyasası Kanununun, fiilin iĢlendiği tarihte yürürlükte olan haliyle, 19 uncu 

maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası 

ve "5015 Sayılı Kanunun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezalan 

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

verilmiĢtir. 

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

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

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

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

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

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

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

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

halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 

tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para 

cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili 

vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen 

tebliğ edilir.  304/36/1-1 
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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel 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. 

 329/1-1 
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Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aĢağıda bölümleri/anabilim dalları - 

programları ile unvan ve koĢulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine 

göre öğretim üyeleri alınacaktır.  

BaĢvurular ilgili Birimlere Ģahsen yapılacak olup, posta ile yapılan baĢvurular kabul 

edilmeyecektir.  

Ġlan ile ilgili tüm bilgiler Üniversitemiz http://www.siirt.edu.tr/ adresinde yer almaktadır. 

Duyurulur. 

 

BĠRĠM BÖLÜM 

ANABĠLĠM 

DALI UNVAN DERECE ADET AÇIKLAMA 

Fen 

Edebiyat 

Fak. 

Matematik 
Uygulamalı 

Matematik 
Doçent 1 1 

Ġlgili alanda 

doktora yapmıĢ 

olmak. 

Sosyoloji 
Genel Sosyoloji 

ve Metodoloji 

Yrd. 

Doç. 
5 1 

Ġlgili alanda 

doktora yapmıĢ 

olmak. 

Coğrafya 
Türkiye 

Coğrafyası 

Yrd. 

Doç. 
5 1 

Ġlgili alanda 

doktora yapmıĢ 

olmak. 

Ġlahiyat 

Fak. 

Felsefe ve 

Din Bilimleri 
Din Bilimleri 

Yrd. 

Doç. 
5 1 

Ġlgili alanda 

doktora yapmıĢ 

olmak. 

Eğitim 

Fak. 

Eğitim 

Bilimleri 

Eğitimde Ölçme 

ve Değerlendirme 

Yrd. 

Doç. 
4 1 

Ġlgili alanda 

doktora yapmıĢ 

olmak. 

Müh. 

Mim. Fak. 
Mimarlık Mimarlık 

Yrd. 

Doç. 
5 1 

Ġlgili alanda 

doktora yapmıĢ 

olmak. 

BESYO 
Spor 

Yöneticiliği 

Spor Yönetim 

Bilimleri 

Yrd. 

Doç. 
5 1 

Ġlgili alanda 

doktora yapmıĢ 

olmak. 

 317/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 52.10/303 

Toplantı Tarihi ve No : 02.09.2016-160 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 02.09.2016-3746 SAMSUN 

Ordu Ġli, Ünye Ġlçesi, ―Kültür Yolu Projesi‖ kapsamında tespit edilen 5 adet konutun 

tescil değerlendirmesi talebine iliĢkin Ünye Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik 

Müdürlüğü’nün 25.03.2016 gün ve 689 sayılı yazısı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu uzmanlarının hazırladığı 05.08.2016 gün ve 304 sayılı rapor okundu, ekleri ve ilgili 

dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Ordu Ġli, Ünye Ġlçesi, Kültür Yolu Projesi kapsamında tespiti yapılan, Kaledere Mahallesi 

1723 ada, 2 parsel, 103 ada, 5 parsel, Hamidiye Mahallesi 190 ada, 29 parsel, Çamurlu Mahallesi, 

212 ada, 16 parsel ve Ortayılmazlar Mahallesi 306 ada, 1 parselde bulunan 5 adet taĢınmazın, 

Kültür Yolu güzergâhında olması ve ilçenin turizmine katkı sağlayacak nitelikler göstermeleri 

nedeniyle ―korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı‖ olarak tescil edilmelerine, taĢınmazların 

yapı grubunun -II- olarak belirlenmesine, adı geçen parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine 

korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olduklarına dair Ģerh konulmasına ve taĢınmazlara 

yönelik hazırlanacak tescil fiĢlerinin kurulumuza sunulmasına, karar verildi. 

 257/1/1-1 

————— 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 52.10/303 

Toplantı Tarihi ve No : 13.10.2016-162 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 13.10.2016-3819 SAMSUN 

Ordu Ġli, Ünye Ġlçesi, Ortayılmazlar Mahallesi 360 ada, 1 parselde bulunan konutun tescil 

değerlendirilmesinin yapıldığı Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 02.09.2016 

gün ve 3746 sayılı kararında, taĢınmazın kadastral bilgilerinde sehven hata yapıldığını belirten 

Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 04.10.2016 

gün ve 380 sayılı dosya inceleme raporu, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 

02.09.2016 gün ve 3746 sayılı kararı okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan 

görüĢmeler sonunda; 

Ordu Ġli, Ünye Ġlçesi, Ortayılmazlar Mahallesi 360 ada, 1 parselde bulunan tescilli konuta 

yönelik alınan, Kurulumuzun 02.09.2016 gün ve 3746 sayılı kararında, sehven 306 ada 1 parsel 

olarak yazılan kadastral bilginin 360 ada, 1 parsel olarak düzeltilmesine ve tapu kütüğünün 

beyanlar hanesine ―korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığıdır‖ Ģerhinin konulmasına,  306 ada 

1 parsele ait tapu kütüğünün beyanlar hanesine konulan ―korunması gerekli taĢınmaz kültür 

varlığıdır‖ Ģerhinin kaldırılması gerektiğine, karar verildi. 257/2/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  01.07/544 

Toplantı Tarihi ve No : 13.12.2016 - 212 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 13.12.2016 - 7235 ADANA 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

TOPLANTI TARĠHĠ VE NO : 15.12.2016 - 146 09.08.203 

KARAR TARĠHĠ VE NO : 15.12.2016 - 5766 Toplantı Yeri 

  AYDIN 

Aydın Ġli, Nazilli Ġlçesi merkez sınırları içerisindeki Ġzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararları 

ile tescilli sivil mimarlık, dini, endüstri yapılarının koruma alanlarının belirlenmesine iliĢkin 

Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanları’nın 09.12.2016 tarihli 

raporu okundu. Ekler ve konuya iliĢkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler 

sonucunda; 

Aydın Ġli, Nazilli Ġlçesi merkez sınırları içerisindeki Ġzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararları 

ile tescilli sivil mimarlık, dini, endüstri yapılarının koruma alanı sınırlarının karar eki 1/1000, 

1/500, 1/750 ölçekli haritada sınırları belirtildiği Ģekliyle uygun olduğuna, tescilli yapı ve tescilli 

yapı koruma alanlarında kalan taĢınmazların imar planlarına iĢlenerek hazırlanacak imar planı 

değiĢikliğinin Kurulumuza iletilmesine, tescilli yapılar ile koruma alanında kalan taĢınmazlarda 

yapılacak her türlü uygulama öncesinde Kurulumuzdan görüĢ alınmasına, tek yapı ölçeğinde 

tescilli yapı koruma alanı içerisindeki yol içerisinde yapılacak alt yapı (kanalizasyon, su, 

doğalgaz, elektrik, haberleĢme vb.) çalıĢmalarının ilgili Belediyesi ve Müze Müdürlüğü 

denetiminde yapılabileceğine ancak yol içerisinde tescilli yapı silueti ve mahiyetini etkileyecek 

herhangi bir alt yapı çalıĢmasının yapılmamasına, uygulama sonuçlarına iliĢkin hazırlanacak 

teknik rapor ve fotoğrafların Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesi gerektiğine karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 08.12.2016 - 176 Toplantı Yeri  

Karar Tarihi ve No : 08.12.2016 - 3210 SĠVAS 

Dosya No : 60.00.728 

Tokat Ġli, Merkez Ġlçesi, Tahtoba ve Uğrak Köylerinde, Kartalkaya Deresi Mevkiinde 

yapılması planlanan DartaĢ Ġçme Suyu Göleti Malzeme Ocakları, Kırma Eleme Tesisi ve Hazır 

Beton Tesisi projesinde bir kısmı Gölet Rezervuar bir kısmı ise Gölet Mutlak Koruma alanında 

kalan Kurulumuzun 18.08.2016 tarih ve 2987 sayılı kararıyla III. derece arkeolojik sit olarak 

tescili prensip olarak uygun bulunan Eskihan YerleĢimi’nin tesciline yönelik belgeleri hazırlayıp 

nihai tescilinin yapılması talebinde bulunan Koruma Bölge Kurulu uzmanının 07.12.2016 tarihli 

ve 962 sayılı dosya inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan 

görüĢme sonucunda; 

Tokat Ġli, Merkez Ġlçe, Tahtoba Köyü, sit alanı dıĢında bulunan, kadastro harici alanda 

tespit edilen Eskihan YerleĢimi’nin 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi kapsamında özellikler 

gösterdiğinden III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, kararımız eki 1/2000 

ölçekli haritada koordinatlı olarak gösterildiği Ģekliyle III. derece arkeolojik sit sınırının 

belirlenmesine, sit fiĢinin onaylanmasına;  

Eskihan YerleĢimi III. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma 

Ģartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 

sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;  

- ĠnĢai faaliyetlere izin verilmeden önce, ilgili müze müdürlüğü uzmanları tarafından 

sondaj kazısı gerçekleĢtirilerek, sondaj sonuçlarının bu alanlarla ilgili, varsa kazı baĢkanının 

görüĢleriyle birlikte müze müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip kurul kararı alındıktan sonra 

uygulamaya geçilebileceğine,  

- TaĢ, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. 

ocaklarının açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzemenin dökülmemesine 

Ģeklinde belirlenmesine; 

DartaĢ Ġçme Suyu Göleti Malzeme Ocakları, Kırma Eleme Tesisi ve Hazır Beton Tesisi 

projesinde Eskihan YerleĢimi’nin bir kısmının Gölet Rezervuar alanında kalması nedeniyle baraj 

alanından etkilendiğinden projeye yönelik iĢlemlerin Baraj Alanlarından Etkilenen TaĢınmaz 

Kültür Varlıklarının Korunmasına iliĢkin yayımlanan Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulunun 10.04.2012 tarih ve 36 sayılı ilke kararı doğrultusunda yürütülmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  06.17/760 A.A. 

Toplantı Tarihi ve No : 03/11/2016 - 193 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 03/11/2016 - 3784 ANKARA 

Ankara Ġli, Polatlı Ġlçesi, Hacıtuğrul Mahallesi, Oğlanölen Mevkiinde tespit edilen kalenin 

tesciline iliĢkin olarak Karayolları 4.Bölge Müdürlüğünün 20/09/2016 gün ve E.218984, Ankara 

Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 09/09/2016 gün ve 73209981-250-E.25600, Ġller 

Bankası A.ġ.nin 09/09/2016 gün ve E.22969, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 

Müdürlüğünün 21/09/2016 gün ve 185977, Ankara Valiliği Ġl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğünün 22/09/2016 gün ve 25405, Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğünün 26/09/2016 gün 

ve 629679, Ankara Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 09/09/2016 gün ve E.2042807, Polatlı 

Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün 21/09/2016 günlü, Ankara BüyükĢehir Belediye 

BaĢkanlığının 18/10/2016 gün ve E.46962 sayılı yazıları ve ekleri, Ankara I Numaralı Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 12/08/2016 gün ve 4052 

sayılı Dosya Ġnceleme Formu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Ankara Ġli, Polatlı Ġlçesi, Hacıtuğrul Mahallesi, Oğlanölen Mevkiinde tespit edilen 

Kalenin tesciline iliĢkin olarak Kurulumuzun 25/08/2016 gün ve 3570 sayılı kararıyla tescilden 

faaliyeti etkilenecek kurumlardan görüĢ istendiğinin anlaĢıldığına ve gelen görüĢlerin 

değerlendirilmesi sonucunda söz konusu tümülüsün ―Hisar Tepe Kalesi‖ adıyla kararımız eki 

1/5000 ölçekli kadastral durum paftası ve 1/5000 ölçekli haritada gösterilen sınırlar ve belirtilen 

koordinatlarla I.-III.Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline; 

Hisar Tepe Kalesine iliĢkin koruma amaçlı imar plânı hazırlanıncaya kadar Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun almıĢ olduğu, Arkeolojik Sitlerde koruma ve 

kullanma koĢullarını belirleyen 05.11.1999 gün ve 658 sayılı Ġlke Kararının I.-III. maddelerinin 

GeçiĢ Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma KoĢulları olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  06.15/68/ A.A. 

Toplantı Tarihi ve No : 8/12/2016 - 198 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 8/12/2016 - 3911 ANKARA 

Ankara Ġli, Kızılcahamam Ġlçesi, Ortaköy Mahallesi, BaĢçayır Mevkiinde kaçak kazılar 

sonucunda ortaya çıkartılan Kilise Kalıntısına iliĢkin olarak Ankara Valiliği Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğünün 23/08/2016 gün ve 9004 sayılı yazısı eki Anadolu Medeniyetleri Müzesi 

Müdürlüğünün 19/08/2016 gün ve 1334 sayılı yazısı ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi 

Müdürlüğü uzmanlarının hazırlamıĢ oldukları 18/08/2016 günlü rapor, Ankara I Numaralı Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 07/12/2016 gün ve 6093 

sayılı Dosya Ġnceleme Formu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda;  

Ankara Ġli, Kızılcahamam Ġlçesi, Ortaköy Mahallesi, BaĢçayır Mevkiinde kaçak kazılar 

sonucunda ortaya çıkartılan Kilise Kalıntısına iliĢkin tescil talebinin Ankara I Numaralı Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletildiği, ilgili Müdürlükçe faaliyeti tescilden 

etkilenecek kurumlardan görüĢ istendiği ve görüĢlerin alındığı; Ankara Valiliği Kadastro 

Müdürlüğünce öneri sit sınırları ile belirtilen koordinatları uyumlu olmadığının ifade edilmesi 

üzerine bahse konu alanın Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü uzmanlarınca yeniden 

incelenerek koordinatlandırıldığı ve öneri I. Derece Arkeolojik Sit sınırları ile koordinatları 

gösteren 1/5000 ölçekli haritanın Kurulumuza iletildiğinin anlaĢıldığına; 

Bahse konu Kilise kalıntısının I.Derece Arkeolojik Sit olarak kararımız eki 1/5000 ölçekli 

haritada belirtilen koordinatlar ve gösterilen sınırlarla tescil edilmesinin uygun olduğuna ve bu 

alana iliĢkin olarak koruma amaçlı imar plânı hazırlanıncaya kadar Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Yüksek Kurulunun almıĢ olduğu, Arkeolojik Sitlerde koruma ve kullanma koĢullarını 

belirleyen 05.11.1999 gün ve 658 sayılı Ġlke Kararının I. maddesinin GeçiĢ Dönemi Koruma 

Esasları ve Kullanma KoĢulları olarak belirlenmesine; 

Kaçak kazı yaparak tahribata yol açanlar hakkında 2863 Sayılı Yasaya muhalefetten suç 

duyurusunda bulunulmasına, kaçak kazı çukurunun, ilgili Cumhuriyet Savcılığınca da uygun 

görülmesi halinde, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü uzmanları denetiminde yerel 

imkânlarla kapatılmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  06.17/776 A.E.K. 

Toplantı Tarihi ve No : 15/12/2016 - 199 Toplantı Yeri 

Karar Tarih ve No : 15/12/2016 - 3938 ANKARA  

Ankara Ġli, Polatlı Ġlçesi, Eskikarsak, AĢağı Mahalle, Sığırkıran Mevkiinde TANAP 

Doğalgaz Boru Hattı projesinin 1222 km sinde güzergahın dıĢında Anadolu Medeniyetleri Müzesi 

Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen Höyüğün I.derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine 

iliĢkin Ankara Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 25.08.2016 gün ve 9071 sayılı yazısı, 

Ġlbank Genel Müdürlüğünün 12.10.2016 gün ve E.24945 sayılı yazısı, Ankara BüyükĢehir 

Belediye BaĢkanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklar Dairesi BaĢkanlığının 31.10.2016 gün ve E.52802 

sayılı yazısı, Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğünün 10.11.2016 gün ve E.438044 sayılı yazısı 

okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Ankara Ġli, Polatlı Ġlçesi, Eskikarsak, AĢağı Mahalle, Sığırkıran Mevkiinde TANAP 

Doğalgaz Boru Hattı güzergahının 1222 km de güzergahın dıĢında Anadolu Medeniyetleri Müzesi 

Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen Höyüğün ekli harita üzerinde sınrları ve koordinatları 

gösterildiği Ģekilde I. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine,  

Söz konusu arkeolojik alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 

05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının I. derece arkeolojik sit alanlarına iliĢkin koruma ve 

kullanma koĢullarının geçerli olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  45.07/16 
TOPLANTI TARĠHĠ VE NO : 08.12.2016-308 Toplantı Yeri 
KARAR TARĠHĠ VE NO : 08.12.2016-7394 SALĠHLĠ 
Manisa ili, Salihli Ġlçesi, Sardes Koruma Amaçlı Ġmar Planı ve Çevre Düzenleme Projesi 

Kapsamında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca 
sit irdeleme çalıĢmalarının gerçekleĢtirildiği belirtilerek, bu çalıĢma kapsamında hazırlanan rapor 
ve eklerinin koruma bölge kurulunca değerlendirilmesinin istenildiği Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğünün 03.10.2016 tarihli ve 174990 sayılı yazısı ve eklerinin değerlendirilmesi 
sonucunda alınan ve ―Manisa ili Salihli ilçesi, Sartmahmut, Sartmustafa, Mersindere, Çaltılı ve 
BaĢlıoğlu Mahallelerinde bulunan, Sardes antik Kentine iliĢkin GEEAYK’nun l0.3.l978 tarihli ve 
A-1017 sayılı kararı ile I. (birinci) derece Arkeolojik sit ve III. (üçüncü) derece arkeolojik sit 
olarak tescilli Sardes Antik kenti, Ġzmir 2 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 
13.02.1991 tarih ve 1815 sayılı kararıyla II. Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli Nekropol alanı, 
Ġzmir 2 Nolu KTVKBK’nun 07.11.2014 tarihli ve 4474 sayılı kararı ile 1. (birinci) derece 
Arkeolojik sit alanı olarak tescillenen kale tepeyi ve çevresini kapsayan alanlarda Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan sit irdeleme 
çalıĢmalarının ve getirilen önerilerin, 2863 sayılı yasanın 7.maddesi kapsamında gerekli 
iĢlemlerin yapılarak hazırlanacak bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesi ve alanın Kurulumuz 
üyelerince yerinde incelenmesi sonrasında değerlendirilmesine‖ karar verilen 28.10.2016 tarihli 
ve 7212 sayılı kararımız, tescile önerilen alana iliĢkin 5177 sayılı Kanun ile değiĢik 2863 sayılı 
Kanun kapsamında Kurum görüĢlerinin iletildiği Manisa Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl 
Müdürlüğünün 20.10.2016 tarihli ve E.12377 sayılı yazısı, Salihli Belediye BaĢkanlığı Plan ve 
Proje Müdürlüğünün 20.10.2016 tarihli ve 11327 sayılı yazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Yatırım ve ĠĢletmeler Genel Müdürlüğünün 31.10.2016 tarihli ve 92697 sayılı yazısı, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğünün 27.10.2016 tarihli ve E.436156 
sayılı yazısı, Manisa Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 03.11.2016 tarihli ve 4331 sayılı 
yazısı, T.C.D.D. 3. Bölge Müdürlüğünün 03.11.2016 tarihli ve E.535376 sayılı yazısı, Devlet Su 
ĠĢleri 2. Bölge Müdürlüğünün 05.11.2016 tarihli ve 731987 sayılı yazısı, Manisa BüyükĢehir 
Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı Koruma Uygulama Denetim ġube 
Müdürlüğünün 31.10.2016 tarihli ve E.49616 sayılı yazısı, Ġzmir Orman Bölge Müdürlüğü 
Manisa Orman ĠĢletme Müdürlüğünün 08.11.2016 tarihli ve E.2436052 sayılı yazısı, Karayolları 
2. Bölge Müdürlüğünün 18.11.2016 tarihli ve E.271597 sayılı yazısı, Kurul Müdürlüğü 
uzmanlarınca hazırlanan 06.12.2016 tarih ve 1237 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve iĢlem 
dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Manisa Ġli, Salihli Ġlçesi, Sart Mustafa, Sart Mahmut, Mersindere, Çaltılı ve BaĢlıoğlu 
Mahallelerinde yer alan Sart Antik Kentine ait Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 
03.10.2016 tarihli ve 174990 sayılı yazısı ekinde iletilen öneri sit sınırlarının, kararımız eki 
1/5000 ölçekli Kadastral Durum Haritası üzerinde düzeltildiği Ģekliyle 1. (Birinci) Derece 
Arkeolojik Sit ve 3. (Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine, Sardes Antik Kenti 
1. (Birinci) ve 3. (Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit Alanlarının tesciline yönelik daha önce alınan 
Gayrimenkul Eski Eserler Anıtlar Yüksek Kurulunun l0.03.l978 tarihli ve A-1017 sayılı kararı, 
Ġzmir 2 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 13.02.1991 tarih ve 1815 sayılı 
kararı ve Ġzmir 2 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 07.11.2014 tarihli ve 4474 
sayılı kararının iptaline, ekli tescil fiĢinin düzeltildiği haliyle uygun olduğuna, 

GeçiĢ Dönemi Koruma ve Kullanma koĢullarının : ―1 (birinci) Derece ve 3. (üçüncü) 
derece Arkeolojik Sit içerisinde kamu yararı kapsamında yapılacak uygulamalarla, 3. (üçüncü) 
Derece Arkeolojik sit içerisinde üst ölçekli planlarda belirlenen arazi kullanım kararlarına ve 
uygulama hükümlerine aykırı olmamak koĢuluyla; alana iliĢkin fiziki ve inĢai müdahale 
gerektiren her türlü talep Müze Müdürlüğü ve Kazı BaĢkanının görüĢü alınarak, Koruma Bölge 
Kurulunca değerlendirilebileceğine, alanda Koruma Bölge Kurulu izni olmadan hiçbir inĢai ve 
fiziki faaliyette bulunulamayacağına‖ olarak belirlenmesine. 

2863 sayılı Yasanın 17. maddesi gereği hazırlanacak koruma amaçlı imar planının alanda 
oluĢabilecek mağduriyetlerin önlenmesi açısından ivedilikle hazırlanarak değerlendirilmek üzere 
Kurulumuza iletilmesine, karar verildi.  
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI  

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  57.00/736 

Toplantı Tarihi ve No : 14.10.2016 - 163 Toplantı Yeri  

Karar Tarihi ve No : 14.10.2016 - 3833 SĠNOP 

Sinop Ġli, Merkez, Camikebir Mahallesi 137 ada, 7 parselde açığa çıkan kalıntıların 

korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil değerlendirmesine iliĢkin, Sinop Valiliği Ġl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 18.07.2016 gün ve 2402 sayılı yazısı, 28.07.2016 gün ve 1721 

sayılı yazımız ile kurum görüĢü sorduğumuz yazımıza cevaben, Samsun Valiliği Çevre ve 

ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 04.08.2016 gün ve 5391 sayılı, Sinop Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl 

Müdürlüğünün 15.08.2016 gün ve 2841 sayılı, Sinop Belediyesi Ġmar ve ġehircilik 

Müdürlüğü’nün 04.08.2016 gün ve 2382 sayılı yazıları Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu uzmanının hazırladığı 04.10.2016 gün ve 370 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri 

ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Sinop Ġli, Merkez, Camikebir Mahallesi 137 ada, 7 parselde açığa çıkan kalıntılar, 2863 

sayılı yasanın 6.maddesi kapsamında kaldığından, ―korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı‖ 

olarak tescil edilmesine, tescil fiĢinin uygun olduğuna, 137 ada, 7 parselin tapu kütüğünün 

beyanlar hanesine korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olduğuna dair Ģerh konulması 

gerektiğine, açığa çıkan kalıntıların zarar görmesini önlemek için üzerlerinin müze denetiminde 

jeotekstil ve ayırıcı malzeme (kum, çakıl vb.) ile örtülmesine, karar verildi. 

 290/1-1 

————— 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  35.09/856 

TOPLANTI TARĠHĠ VE NO : 23.11.2016 - 304 Toplantı Yeri 

KARAR TARĠHĠ VE NO : 23.11.2016 - 7293 ĠZMĠR 

Ġzmir ili, KemalpaĢa ilçesi, Cumalı mahallesi sınırları içerisinde Kurul Müdürlüğü 

uzmanlarınca tespit edilen alanların tesciline yönelik Kurul Müdürlüğü'nün 06.04.2016 tarihli ve 

1351 sayılı yazısı ile iletilmesi istenilen Kurum görüĢleri ve konuya iliĢkin olarak Kurul 

Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 22.11.2016 tarih ve 1130 sayı ile Müdürlük evrak kaydına 

giren rapor okundu, iĢlem dosyası incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda;  

Ġzmir ili, KemalpaĢa ilçesi, Cumalı mahallesi sınırları içerisinde bulunan alanların, 

kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada gösterildiği Ģekilde 1. (birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak 

tesciline, kararımız eki sit fiĢinin uygun olduğuna, karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  50 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2016/9595 Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

2016/9596 Cazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve

Esaslar Hakkında Karar

2016/9647 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

ATAMA KARARLARI

— Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm,

Maliye ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama

Kararları

YÖNETMELİKLER

— Meteoroloji Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan

Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik

— Türkiye Vagon Sanayi Anonim Şirketinin (TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü) 4734

Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında Yapacağı Mal ve

Hizmet Alımları İçin Satınalma ve İhale Yönetmeliği

TEBLİĞ

— Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ (Sayı: 2017/2)

KURUL KARARI

— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/01/2017 Tarihli ve 6844 Sayılı 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


