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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden:

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/4/2017 tarihli ve 30034 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adana Bi-
lim ve Teknoloji Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.

“İş Sağlığı ve Güvenliği Dersi intibakı
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2018-2019 eğitim-öğretim yılında zorunlu İş Sağlığı ve Gü-

venliği Dersini alacak 3 üncü ve 4 üncü sınıf öğrencileri için 16 ncı maddenin dördüncü fıkra-
sındaki ders ve uygulama kredileri toplamına ilişkin hüküm uygulanmaz. Bu öğrenciler için
AKTS toplamı bir yarıyılda en fazla 35 AKTS, yıllık en fazla 70 AKTS kredisi olarak uygula-
nır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rek-

törü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/4/2017 30034

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 5/8/2017 30145
2- 1/4/2018 30378
3- 30/9/2018 30551

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

15 Kasım 2018
PERŞEMBE

Sayı : 30596



Aksaray Üniversitesinden:
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

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

Aksaray Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına,
faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Aksaray Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama

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

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

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

Tanımlar 
MADDE  4 – (1)  Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 
b) Kariyer temsilcileri: İlgili birimlerde görev yapanlar arasından seçilen kişileri, 
c) Merkez: Aksaray Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini, 
ç) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü, 
d) Merkez Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını, 
e) Rektör: Aksaray Üniversitesi Rektörünü, 
f) Senato: Aksaray Üniversitesi Senatosunu, 
g) Üniversite: Aksaray Üniversitesini, 
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır: 
a) Aksaray Üniversitesi, öğrenci adayları, öğrencileri, mezunları ve çalışanlarının ye-

tenek, bilgi, beceri, ilgi ve istekleri ile Üniversitenin ve Türkiye’nin koşul ve ihtiyaçları doğ-
rultusunda kariyer planlama ve geliştirme yetkinliklerinin iyileştirilmesini sağlamak, 

b) Üniversitede, öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdam imkanlarını artırmak amacıyla
mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, 

c) Öğrenci ve mezunların iş dünyasından gelen talepler doğrultusunda istihdam edile-
bilme imkanlarını araştırmak,

ç) Üniversitenin tercih edilebilirliğini arttırmak, 
d) Bölgedeki kurum ve kuruluşların verimlilik ve sürdürülebilirlik çabalarına destek

olmak, 
e) Merkezin faaliyetlerini ve bu alandaki birikimlerini ilgili yerli ve yabancı kuruluşlara

aktararak bu kuruluşların gelişmelerine ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak.

Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                               15 Kasım 2018 – Sayı : 30596



Merkezin faaliyet alanları 
MADDE 6 – (1) Merkez, temel amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur: 
a) Aksaray Üniversitesi öğrencilerinin, mezunlarının ve çalışanlarının kariyer planla-

malarına ve uygulamalarına ilişkin strateji, proje, program ve organizasyon önerilerini geliş-
tirmek,

b) Aksaray Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına bireysel kariyer planlama, iş ara-
ma, mesleki ve kişisel birikimlerini sunma konusunda yetkinlikler kazandırmak ve kariyerlerini
geliştirmeye yönelik eğitim ve yayın faaliyetlerini gerçekleştirmek, koordine etmek ve destek-
lemek, 

c) Aksaray Üniversitesi öğrencilerinin ve mezunlarının kariyer planlama ve geliştirme
performanslarını iyileştirmeye yönelik olarak bireysel potansiyellerini, kişisel özelliklerini, be-
cerilerini, öz değerlerini, eğilim ve beklentilerini ortaya çıkarmak için gerekli kariyer danış-
manlığı ve diğer hizmetleri vermek ve verilmesini sağlamak, 

ç) Öğrenci kulüpleri ile işbirliği ve koordinasyon içinde kariyer günleri ve benzeri et-
kinlikleri planlamak, düzenlemek veya düzenlenmesine destek vermek, 

d) Gerek seminer gerekse bireysel görüşmelerle öğrencilere iş arama teknikleri konu-
sunda bilgi vermek, etkin özgeçmiş yazma ve başarılı bir mülakat gerçekleştirme konularında
yardımcı olmak, 

e) Hizmetlerin planlanması ve sunulmasında özel ve resmi kurum, kuruluş ve sivil top-
lum örgütleriyle işbirliği yapmak,

f) İlgili özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile paydaşlık ilişkisini ve işbirliğini gelişti-
rerek ortaklaşa kariyer geliştirmek, iş ve iş gören proje ve programların yürütülmesine destek
vermek, 

g) Öğrencilerin ve mezunların kuruluşlar tarafından yürütülmekte olan projelerde gö-
revlendirilmelerine olanak sağlamak,

ğ) Kariyer planlama ve geliştirme, iş alanları ve olanakları ile hedef kitlenin kariyer
yönelim ve beklentileri gibi konularda araştırmalar yapmak ve yaptırmak, 

h) Mezun dernekleri, resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde
mezunların iş hayatındaki kariyer gelişimlerine katkı sağlarken aynı zamanda sanal ortamda
da ilgili kuruluşlarla koordinasyon, işbirliği ve iletişim ağının geliştirilmesi ile ilgili alt yapının
oluşmasına öncülük etmek, 

ı) Eğitim ve kariyer geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak amacı ile “öğrenci bilgi ban-
kası” ve “iş-işyeri bilgi bankası” (Kariyer Geliştirme Bilgi Yönetim Sistemi) oluşturmak ve
işletmek, 

i) Kurum ve kuruluşları tanıma, teknik gezileri organize etme ve tecrübe paylaşım or-
tamları sağlayarak öğrencilerin iş hayatına daha iyi hazırlanmaları için katkı sağlamak,

j) Faaliyetleri ile ilgili konularda bültenler yayınlayarak öğrencileri, mezunları, kurum
ve kuruluşları bilgilendirmek, 

k) Üniversitedeki kariyer planlama ve geliştirme konusunda akademik ve idari perso-
nele yönelik benzer program ve faaliyetleri gerçekleştirmek, 

l) Kariyer planlama ve geliştirme konusunda araştırma, yayın, proje ve benzeri çalış-
maları teşvik etmek ve desteklemek, 

m) Kariyer danışmanlığı konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kariyer mer-
kezleri ile iletişim ağı kurmak ve ortak çalışmalar yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 
a) Müdür, 
b) Müdür Yardımcısı, 
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c) Yönetim Kurulu, 
ç) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri/elemanları arasından

Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. 
(2) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunmaması halinde görevi ken-

diliğinden sona erer. Rektör, yeni Müdür görevlendirinceye kadar, bu görevi vekâleten yürüt-
mek üzere akademik veya idari personelden birini görevlendirebilir. 

(3) Müdür, görevlendirilmesindeki usule göre görevden alınabilir. 
(4) Müdürün görevleri şunlardır: 
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek, 
b) Merkez faaliyetlerinin, amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak, 
c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gelir ve giderlerine ilişkin Rektörün verdiği yetkiye

binaen gerekli tasarrufta bulunmak, 
ç) Merkez faaliyetlerinin giderlerini karşılamak için kaynak sağlamaya yönelik giri-

şimlerde bulunmak, 
d) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa ge-

çerek, Merkezin amacına uygun olarak Merkez organlarının belirleyeceği çerçevede yürütüle-
cek faaliyetlerin projelendirilmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası zeminde destek ve mali
kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak, 

e) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve Kurulda alınan kararları uygulamak, 
f) Yıllık çalışma, faaliyet programları ve faaliyet raporlarını hazırlayıp onay için Yö-

netim Kuruluna sunmak. 
Müdür yardımcısı ve görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin

aylıklı öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi üç yıl için müdür yardımcısı olarak gö-
revlendirip Rektörlüğe bildirir. Süresi dolan müdür yardımcısı tekrar atanabilir. Müdürün görevi
bitince müdür yardımcısının görevi de sona erer. 

(2) Müdür yardımcısının görevleri şunlardır:
a) Müdürün vereceği görevleri yerine getirmek, 
b) Müdürün katılamadığı toplantılara başkanlık etmek, 
c) Müdürün görevi başında bulunmadığı durumlarda, bu göreve vekalet etmek. 
Yönetim kurulu ve görevleri 
MADDE 10  – (1) Yönetim Kurulu; Rektör, rektör yardımcıları, fakülte dekanları, mü-

dür ve müdür yardımcılarından veya Merkez Müdürünün önerisi ile Rektörün belirleyeceği
beş öğretim elemanından oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Rektör, ge-
rekli gördüğü hallerde Yönetim Kuruluna başkanlık edebileceği gibi gerekli gördüğü hallerde
Yönetim Kuruluna başkanlık etmesi için Rektör yardımcısını görevlendirebilir. 

(2) Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinden birisini Yönetim Kurulu
başkan yardımcısı olarak görevlendirir. Kurulun süresi biten üyeleri yeniden görevlendirilebilir.
Yönetim Kurulu salt çoğunluk ile toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar alınır. Oyların
eşitliği durumunda Yönetim Kurulu başkanının oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. 

(3) Ayrılma nedeni ile boş kalan Yönetim Kurulu üyeliği için kalan süreyi tamamlamak
üzere yeni bir üye görevlendirilir. Süresi bitmeden ayrılan üyeler veya altı aydan fazla yurt dı-
şında görevlendirilen üyelerin yerine yenileri görevlendirilir. 

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Müdürün çağrısı üzerine en geç altı ayda toplanıp karar almak, 
b) Her takvim yılının başında çalışma gruplarından gelen önerileri ve raporları değer-

lendirmek, ilgili konularda bir yıllık yazılı çalışma programı hazırlamak ve gerekli kararları
almak, 
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c) Her faaliyet dönemi sonunda Merkez tarafından hazırlanacak olan faaliyet raporunu
görüşüp kabul ettikten sonra sonucu Rektörlüğe sunmak, 

ç) Kuruluş amaçları doğrultusunda Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları
almak, 

d) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma gruplarını ve bu gruplarda görevlendirilecek
adaylar ile ilgili Müdürün önerilerini inceleyip karara bağlamak, 

e) Merkezin idari ve teknik kadro ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu kadrolara yapılacak
görevlendirmeler ile ilgili Müdürlük önerilerini inceleyip karara bağlamak, 

f) Öğrenci ve mezunların kariyerlerini planlamalarında, onlara iş imkanlarının araştı-
rılmasında ve iş yaşamıyla ilgili iletişimin sağlanmasında kararlar almak, 

g) Müdürün gündeme getireceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak. 
Danışma kurulu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, Üniversite öğretim üyeleri ve görevlileri, mezunları

ve merkezin faaliyetleri ile ilgili kuruluş temsilcileri arasından Yönetim Kurulunca önerilen
ve üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilen en fazla on üyeden oluşur. Danışma Kurulunda
görevlendirilecek Üniversite öğretim üyelerinin üniversite-sanayi işbirliği, kariyer yönetimi
ve insan kaynakları yönetimi alanlarında çalışmalar yapmış ve deneyimli olması gerekir. 

(2) Danışma Kurulu üyeleri, görevlendirildikleri tarihten itibaren en geç bir ay içinde
toplanarak bir başkan, başkan yardımcısı ve raportör belirler. 

(3) Danışma Kurulu, başkanının çağrısı üzerine yılda en az iki kere toplanır.
(4) Danışma Kurulunun görevleri; Merkez faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yap-

mak, önerilerde bulunmak, gerektiğinde Merkezin yurt içi ve yurt dışı yayın, eğitim, araştırma
ve uygulama gibi faaliyet alanları ile ilgili danışmanlık komisyonları oluşturmaktır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kariyer temsilcileri ve görevleri
MADDE 12 – (1) Merkezin işlevselliğini artırmak, öğrenci ve mezunlarla doğrudan

iletişim kurabilmek amacı ile Üniversitenin tüm birimlerinden birer kişi kariyer temsilcisi ola-
rak Rektör tarafından görevlendirilir. Kariyer temsilcileri, ilgili birimlerde görev yapan ve Üni-
versite-Sanayi işbirliği konusunda deneyimli akademik personel arasından seçilir. 

(2) Kariyer temsilcilerinin görevleri şunlardır: 
a) Görev yaptıkları birimlerde öğrencilerin kariyer gelişimleri konusunda etkin destek

hizmeti vermek, 
b) Bilgilendirici seminer, panel ve konferanslar düzenlenmesi konusunda çalışmalar

yapmak, 
c) Öğrencilerin staj/iş taleplerini Merkezin veri tabanına gönderilmek üzere kayda al-

mak. 
Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1)  Harcama yetkisi Aksaray Üniversitesi Rektörüne aittir. Rektör ge-

rekli gördüğü durumda harcama yetkisini kısmi olarak Merkez Müdürüne devredebilir.
Personel ihtiyacı 
MADDE 14 – (1)  Merkezin akademik, teknik, idari personel ve kaynak ihtiyacı 2547

sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektörlük tarafından karşılanır. 
Hüküm bulunmayan haller 
MADDE 15 – (1)  Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,

ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır. 
Yürürlük 
MADDE 16 – (1)  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 17 – (1)  Bu Yönetmelik hükümlerini Aksaray Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER 
YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI VE LİSANS DÜZEYİ 

YABANCI DİL DERSLERİ ÖĞRETİM-ÖĞRENİM 
VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı

önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin kayıtlı oldukları öğretim
ve öğrenim programlarının öngördüğü yabancı dillerde Yabancı Diller Yüksekokulunun ilgili
birimlerince yürütülen hazırlık sınıfı ve lisans düzeyi yabancı dil dersleri öğretim ve öğrenimi
ile ilgili uygulamaların esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi hazırlık sını-

fında yürütülen öğretim ve  öğrenime ilişkin hükümleri kapsar. 
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü, 44 üncü ve 49 uncu maddelerine, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı  Yük-
seköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyu-
lacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik Yıl: Güz ve bahar dönemlerinden oluşan iki yarıyılı,
b) Hazırlık Sınıfı: YDY Hazırlık Sınıfını,
c) Kısmen yabancı dilde eğitim: Programda verilen derslerin toplam kredisinin en az

%30'unun yabancı  dilde verildiği eğitimi,
ç) Senato: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Senatosunu,
d) Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ): Avrupa ve Türkiye Yeter-

lilikler Çerçeveleri ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan ve yükseköğretim düzeylerine yönelik
eğitim ve öğretim programlarını içeren yeterlilikler çerçevesini,

e) Yabancı Dil Düzey Belirleme Sınavı (YDDS): Öğrencinin hazırlık sınıfı eğitimine
hangi düzeyden devam edeceğini ve Türkçe bölümler için zorunlu yabancı dil derslerinden
muaf olmayı sağlayan sınavını,

f) Yabancı Dil Muafiyet Sınavı (YDMS): Öğrencinin program için istenen yabancı dil
düzeyi ile yeterliliğine sahip olup olmadığını veya yabancı dil yeterliliğini kazanıp kazanma-
dığını ölçen sınavları,

g) Yabancı dilde eğitim: Programın öğretim müfredatının tamamının yabancı dilde ve-
rildiği eğitimi,

ğ) Yabancı Diller Yüksekokulu (YDY): Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yabancı
Diller Yüksekokulunu,

h) Yönetim Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,
ı) Zorunlu hazırlık sınıfı: Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dilde olan prog-

ramlarda öğrencinin devam etmek zorunda olduğu yabancı dil eğitimini,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM 
Hazırlık Sınıfında Öğretim-Öğrenim ve Sınavlar ile İlgili Esaslar 

Yabancı dil öğretiminin amacı
MADDE 5 – (1) Yabancı dil öğretiminin amacı, öğrenciye aldığı yabancı dilin temel

kurallarını öğretmeyi, yabancı dil kelime  dağarcığını geliştirmeyi, yabancı dilde okuduğunu
ve duyduğunu anlayabilmeyi ve kendisini sözlü veya yazılı olarak ifade edebilmeyi sağlamak-
tır.

Hazırlık sınıfı öğretim ve öğrenim esasları
MADDE 6 – (1) Öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dilde olan programlarda;
a) Hazırlık sınıfı uygulanması zorunludur.
b) Hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan

ilişiği kesilir.
(2) Hazırlık sınıfı programları Yönetim Kurulu teklifiyle ve Senato tarafından onaylanan

düzey ilerleme sistemine göre uygulanır.
(3) Hazırlık sınıfı programına kayıtlı olup başarılı olamayan öğrencilerden, ÖSYM ta-

rafından yapılan merkezi sınav ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ve yabancı uy-
ruklu öğrenci kabulünde eşdeğer sayılan sınavlar sonucunda Üniversiteye tekrar kayıt yaptıran
öğrenciler, yeni kayıt yaptıran öğrenciler statüsünde değerlendirilir.

(4) Hazırlık sınıfının ikinci yarıyılı sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı ola-
mayan öğrenci, ilave bir veya iki yarıyıl daha hazırlık sınıfına devam ederek ya da yabancı dil
bilgisini kendi imkanlarıyla geliştirerek yarıyıl veya yıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında
başarılı olduğu veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınav-
ları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında üniversite senatosunun
belirlediği düzeyde puana sahip olduğunu belgelediği takdirde, girmeye hak kazandığı yabancı
dille verilen önlisans, lisans veya lisansüstü öğretim programına devam edebilir. İsteğe bağlı
yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt yaptıran ve bir yıl süre sonunda başarısız olan öğrencilere ek
süre tanınmaz.

(5) Öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dilde olan önlisans, lisans ve lisansüstü
programına kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sı-
nıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık
sınıfının ikinci yılında başarısız olan öğrencilerin okulla ilişiklerinin kesilmesinde ikinci yılın
sonundaki Eylül Muafiyet sınavı dikkate alınır. 

(6) Yabancı dil hazırlık sınıfında verilen derslerin bir kısmı ya da tamamı için Yönetim
Kurulu önerisi ve Senato kararı ile örgün, uzaktan öğretim ya da karma öğretim yöntemleri
uygulanabilir. 

(7) Yabancı dil hazırlık sınıfında verilen derslerin bir kısmı ya da tamamı için Yönetim
Kurulu kararı ile farklı öğrenci gruplarına farklı öğretim-öğrenim programları ve sınavlar uy-
gulanabilir.

Yabancı dil yeterlilik ve seviye tespit sınavları
MADDE 7 – (1) Öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dilde olan programa ilk

defa kayıt yaptıran öğrencilerin, kayıt yaptırdığı öğretim yılının başında Hazırlık sınıfında öğ-
renimlerine hangi düzeyde başlayacakları veya muaf olma durumları Avrupa Yabancı Diller
Ortak Çerçevesi (Common European Framework of Reference for Languages) doğrultusunda
YDY tarafından  yapılan Yabancı Dil Düzey Belirleme Sınavı (YDDS) ve/veya Yabancı Dil
Muafiyet Sınavı (YDMS) ile belirlenir.
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(2) Aşağıdaki şartlardan birini taşıyan önlisans, lisans, lisansüstü öğrencileri hazırlık
sınıfından muaftırlar:

a) YDMS'den Yönetim Kurulunca teklif edilen ve Senato tarafından onaylanan puanı
almış olanlar,

b) Yönetim Kurulunca teklif edilen ve Senato tarafından onaylanan uluslararası sınav-
lardan Senato tarafından kabul edilen ve ilgili eğitim programının eğitim diline ait puanı almış
olanlar,

c) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak ko-
nuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim gö-
rüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar,

ç) Lisansüstü programlara kayıt yaptıracak öğrencilerin lisans veya yüksek lisans eği-
timinin tamamını öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir
ülkede tamamlayanlar,

d) Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hazırlık sınıfı programına daha önce devam
etmiş ve YDMS'de başarılı olanlardan, ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav ile Yükseköğ-
retim Kurulu tarafından belirlenen ve yabancı uyruklu öğrenci kabulünde eşdeğer sayılan sı-
navlar sonucunda Üniversiteye beş akademik yıl içinde tekrar kayıt yaptıranlar,

e) Türkiye'de bulunan üniversitelerde eğitim dili kayıt yaptıracağı programın dili ile
aynı olan bir lisans veya lisansüstü programda eğitimini tamamladığını belgeleyenlerden beş
akademik yıl içinde başvuranlar,

f) Kayıt yaptırmak istediği programın eğitim dilinde daha önce yurtdışındaki üniversi-
telerin birinde lisans veya lisansüstü eğitimini tamamladığını belgeleyenlerden beş akademik
yıl içinde başvuranlar.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamına giren sınavlarda alınan puanın
değerlendirmeye alınabilmesi için, sınavı yapan ilgili kurumlar tarafından belirlenen sınav ge-
çerlilik süresi esas alınır. Sınavın geçerlilik süresinin belli olmaması halinde bu süre Yükseköğ-
retim Kurulu tarafından belirlenir.

Öğretim ve öğrenim süresi
MADDE 8 – (1) Öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dilde olan programa kayıt

yaptırmış öğrenciler için Hazırlık Sınıfı öğrenim süresi 2547 sayılı Kanunun 44 üncü madde-
sinin (c) fıkrası ile 49 uncu maddesine göre düzenlenir ve öğrenim süresi azami iki yıldır. 

Sınavlar
MADDE 9 – (1) Yüksekokuldaki sınav uygulamalarına ilişkin esaslar aşağıda belirtil-

miştir:
a) YDDS, eğitim dilinin Türkçe olduğu programlarda zorunlu yabancı dil derslerinden

muaf olmak veya zorunlu Hazırlık Sınıfı olan programlara kayıt yaptırmış öğrencilerin
YDMS'ye girme hakkı elde etmeleri için her akademik yıl başında yapılır.

b) YDMS, öğrencilerin Hazırlık Sınıfından muaf olmaları için gerekli yabancı dil se-
viyelerini belirlemek amacıyla akademik yıl başında, güz dönemi sonunda, bahar dönemi so-
nunda ve yaz döneminde yapılır.

Başarı ve değerlendirme esasları
MADDE 10 – (1) Öğrenci başarısı YDY tarafından hazırlanıp Senato tarafından onay-

lanan esaslara göre değerlendirilir.
Devam durumu
MADDE 11 – (1) Hazırlık Sınıfında derslere devam zorunludur. Yönetim Kurulunca

kabul edilen bir mazereti olmadan devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler başarısız sayılır.
(2) Hazırlık sınıfındaki düzey programlarına devam koşulu Senato tarafından belirlenen

esaslara göre uygulanır.
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(3) Yabancı dil yeterlilik ve/veya seviye tespit sınavında başarılı olanlar ile sınavdan
muaf olanlar hariç olmak üzere önlisans, lisans veya lisansüstü programlara kayıt yaptırmış
olan öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmekle yükümlüdürler. Ancak kendi im-
kânları ile yabancı dil öğrenmek isteyen öğrencilerden, sorumlu oldukları katkı payı/öğrenim
ücretlerini her dönem başında yatırmaları şartıyla  Yönetim Kurulunun kararı ile devam mec-
buriyeti aranmayabilir. İlgili haktan yararlanmak isteyen öğrenciler akademik takvimde ilan
edilen Güz Dönemi ders başlama tarihinden bir hafta öncesine kadar başvuru yapmak zorun-
dadırlar. Belirtilen sürede başvurmayan öğrenci bu haktan yararlanamaz.

Mazeretler ve izinler
MADDE 12 – (1) Öğrencinin mazeretli ve izinli sayılmasına Yönetim Kurulunca karar

verilir.
(2) Herhangi bir nedenle YDDS veya YDMS'ye girmeyenlere telafi hakkı verilmez.
Dikey geçişler
MADDE 13 – (1) Dikey geçişle üniversitemize yerleşen öğrenciler lisans öğrencileriyle

aynı kurallara tabidir.
Sınav sonucuna itiraz ve maddi hata
MADDE 14 – (1) Sınav sonuçları ve maddi hata ile ilgili itirazlar sonucun ilan edildiği

tarihten itibaren 5 gün içinde YDY'ye yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisans Düzeyi Yabancı Dil Dersleri Öğretim ve Öğrenim Esasları

Zorunlu yabancı dil dersleri
MADDE 15 – (1) Lisans düzeyinde verilen zorunlu ve seçmeli yabancı dil dersleri ve

derslerden muafiyet ile ilgili işleyiş Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.
(2) Öğretim dili Türkçe olan bir yükseköğretim programına ilk defa kayıt yaptıran öğ-

rencilerin, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince veril-
mesi zorunlu olan yabancı dil derslerinden muaf olup olmayacağı, Senato kararıyla bu Yönet-
meliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen düzey belirleme ve/veya
muafiyet sınavı ile tespit edilir.  Muafiyet şartlarını yerine getirmeyen öğrenciler bu dersleri
almak ve başarmak zorundadırlar. Zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olan veya bu dersleri
almış ve başarılı olmuş öğrenciler için daha sonraki yarıyıllarda seçmeli yabancı dil dersleri
açılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri, Senato ve ilgili Kurul kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 17 – (1) 26/08/2013 tarihli ve 28747 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu  Hazırlık Sınıfı ve Lisans
Düzeyi Yabancı Dil Dersleri Öğretim ve Öğrenim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı başından itibaren

geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden:

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Ka-

riyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organ-

larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenle-

mektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kariyer Plan-

lama Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yö-

netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 7 nci mad-

desinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kariyer Planlama Uygula-

ma ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,

b) KARBİS: Kariyer Planlama Bilgi Yönetim Sistemini,

c) Merkez: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve

Araştırma Merkezini (NÜKMER),

ç) Müdür: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araş-

tırma Merkezi Müdürünü,

d) Rektör: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kariyer Planlama Uygula-

ma ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin ilgili birimlerinin ve tüm akademik programlarının işbirliğiyle kariyer

danışmanlığı alanında araştırmalar yapmak.

Sayfa : 10                               RESMÎ GAZETE                               15 Kasım 2018 – Sayı : 30596



b) Üniversite öğrencilerinin kariyer planlamalarına, liseden üniversiteye, üniversiteden

çalışma yaşamına uyum sağlayabilmelerine ve mezuniyet sonrasında kendi niteliklerine uygun

işlere yerleşmelerine, kariyer danışmanlığı yoluyla yardımcı olmak.

c) Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Mer-

kezi ve Kapadokya Teknopark A.Ş. ile işbirliği içinde Üniversitenin öğrencilerine ve mezun-

larına mesleki yeterliklerini artırmalarına ve alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmelerine

yönelik eğitimler vermek.

ç) Üniversite adaylarına ilgi ve yeteneklerini tanıtıp nitelikleriyle uyumlu lisans prog-

ramları hakkında bilgiler vererek Üniversitenin tercih edilebilirliğini artırmayı sağlamak.

d) Üniversite mezunlarının kariyer gelişim süreçlerine ilişkin izleme çalışmalarını yap-

mak.

e) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile işbirliğini geliştirmek suretiyle Üniversite öğ-

rencilerinin staj yapabilecekleri kurum sayısını artırmak ve öğrencilerin staj yapabilecekleri

kurumlarla bağlantılar kurmalarını sağlamak.

f) Üniversite mezunlarına, çalışabilecekleri ulusal ve uluslararası istihdam alanlarını

belirlemede ve bu alanlarda kariyer yapma konusunda yardımcı olmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile kariyer danışmanlığı

alanında uygulama, araştırma, inceleme yapmak, projeler hazırlamak, yapılmakta olan çalış-

malara katılmak ve bu tür çalışmaları desteklemek.

b) Eğitim ve istihdam alanında analizler yaparak üniversite giriş sınavlarında öğrenci

tercihlerini belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak.

c) Üniversiteye giriş sınavları sonrasında öğrencilere yüz yüze veya internet üzerinden

tercih rehberliği yapmak.

ç) Kariyer danışmanlığı alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konfe-

rans, kongre, sempozyum, eğitim vb. faaliyetler düzenlemek.

d) Üniversiteye yeni başlayan öğrencilere yönelik oryantasyon çalışmaları planlamak

ve uygulamak.

e) Üniversite öğrencilerinin bireysel özelliklerini tanımalarında gerekli olabilecek test

ve teknikleri uygulamak, sonuçlarını yorumlamak, öğrencilerin bu doğrultuda kariyer basa-

makları oluşturmalarına yardımcı olmak.

f) Kariyer günleri ve kariyer fuarları düzenlemek ve mezunlar ile işbirliği içerisinde bu

etkinliklere çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev yapan Üniversite mezunlarının da katılımlarını

sağlamak.

g) Eğitim ve kariyer planlama faaliyetlerinde kullanılmak amacı ile öğrenci bilgilerini

ve iş-işyeri bilgilerini kapsayan Kariyer Planlama Bilgi Yönetim Sistemi (KARBİS) oluşturmak

ve bu sistemi öğrencilerin kolay erişebileceği platformlarda işlevsel hâle getirmek.

ğ) Üniversite öğrencileri, personeli ve ailelerine yönelik internet üzerinden kariyer da-

nışmanlık hizmeti sunmak.

h) Mezunlar ile öğrencileri bir araya getirecek toplantılar düzenlemek, öğrencilerin iş

yaşamı ve kariyer seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinmelerine katkı sağlamak.
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ı) Üniversite mezunlarını istihdam etmek için talepte bulunan veya bulunma potansi-

yeline sahip olan kurum/kuruluşlar ile Üniversite öğrencileri ve mezunları arasında bağlantılar

kurmak ve işe yerleşmeleri konularında destek sağlamak.

i) Yurt içi ve yurt dışı eğitim olanaklarıyla ilgili burs ve staj günleri düzenleyerek öğ-

rencileri bu konularda bilgilendirmek ve yönlendirmek.

j) Hizmetlerin planlaması ve sunulmasında kamu, özel kurum/kuruluşlar ve sivil toplum

örgütleriyle işbirliği yapmak.

k) Kariyer danışmanlığı konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kariyer mer-

kezleri ile iletişim ağı kurmak ve ortak çalışmalar yürütmek.

l) Faaliyet alanlarına yönelik dergi, broşür, bülten vb. yayınlar yapmak.

m) Üniversiteye giriş öncesini, öğrencilik dönemini ve mezuniyet sonrasını kapsayan

kariyer planlamasını bütünsel bir yaklaşımla ele almak ve belirlenen amaçlar doğrultusunda

gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek.

n) Özgeçmiş oluşturma, iş arama, iş görüşmesi gibi konularda öğrencilere ve mezunlara

dönük teknik bilgilendirme yapmak.

o) Merkezin amaçları doğrultusunda internet sayfaları ve portallar oluşturmak.

ö) Kamu, özel kurum ve kuruluşlara iş gezileri düzenlemek.

p) Merkezin amacı ile ilgili yarışmalar düzenlemek ve ödüller vermek.

r) Öğrenciler, mezunlar ve personelin kariyer planlama ve gelişimine katkı sağlamak

için ulusal ve uluslararası projeler yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç

yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Rektör, gerekli

gördüğü durumlarda Müdürü süresi bitiminden önce görevden alabilir.

(2) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından

iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerekti-

ğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak

bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona er-

diğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(4) Müdür ve vekâlet görevini yerine getiren yardımcıları kendileri ile ilgili konularda

Yönetim Kurulunda oy kullanamaz.
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Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir

şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konu-

larda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur ve aşağıda

belirtilen görevleri yapar:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.

b) Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunun kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

ç) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının ve gerekli hizmet birimlerinin

faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.

d) Yurt içinde ve yurt dışında ilgili diğer kariyer merkezleri, kamu ve özel kurum ve

kuruluşlarının insan kaynakları birimleriyle işbirliği yapmak.

e) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak etkinlikleri, bu hizmet ve etkinliklerde

görev alacak kişileri belirlemek, yıllık çalışma plan ve program taslağını hazırlamak ve Yöne-

tim Kurulu kararı alındıktan sonra Rektör onayına sunmak.

f) Her öğretim yılı sonunda ve ayrıca Rektörün isteği üzerine, talebin geldiği tarihten

itibaren on beş gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki çalışma raporunu

Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

g) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı çalışacak-

ları, gönüllü uzmanları ve stajyer öğrencileri belirlemek ve görevlendirmek için Yönetim Ku-

rulu kararı ile Rektörlüğe öneride bulunmak.

ğ) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında iki müdür yardımcısı ile

Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün görüşü alı-

narak Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden

oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Yönetim Kurulu yılda dört kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün

yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar

alınır. Oyların eşitliği durumunda başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak

üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetlerini ve

bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.

b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.

c) Eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki önerileri değer-

lendirip karara bağlamak.

ç) Gerekli hâllerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek.
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d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek
çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara
bağlamak.

Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu en az üç en çok yedi üyeden oluşur. Danışma Kurulu

üyeleri Merkezin faaliyet alanlarında çalışan, tecrübesi olan, gerektiğinde bilgisine başvurula-
bilecek kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisiyle Rektör tarafından üç yıllığına görev-
lendirilir.

(2) Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye gö-
revlendirilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda iki kez salt çoğunlukla olağan ola-
rak toplanır. Danışma Kurulu Başkanı gerekli gördüğü hâllerde Danışma Kurulunu olağanüstü
olarak da toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin danışma organı olup kararları istişarî ni-

teliktedir. Danışma Kurulunun görevi, Merkezin yurt içi ve yurt dışı yayın, eğitim, araştırma
ve uygulama gibi faaliyet alanları ile ilgili önerilerde bulunmak ve değerlendirmeler yapmak-
tır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kariyer temsilcileri ve görevleri
MADDE 14 – (1) Merkezin işlevselliğini artırmak, öğrenci ve mezunlarla doğrudan

iletişim kurabilmek amacı ile Üniversitenin tüm akademik birimlerinden birer öğretim elemanı
Müdürün teklifi ile kariyer temsilcisi olarak akademik birim amirleri tarafından belirlenir.

(2) Kariyer temsilcileri, görev yaptıkları birimlerde öğrencilerin kariyer gelişimleri ko-
nusunda etkin destek hizmeti verir, bilgilendirici seminer, panel ve konferanslar düzenlenmesi
konusunda çalışma yapar, öğrencilerin staj/iş taleplerini Merkezin veri tabanına gönderilmek
üzere kayda alır.

Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Araç, gereç, ekipman ve demirbaşlar
MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında

alınan her türlü alet, donanım, ekipman ve demirbaşlar ile Merkeze bağış yoluyla gelecek olan
her türlü demirbaş Merkez hizmetlerine ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edi-
lir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Uşak Üniversitesinden:

UŞAK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM 
VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/5/2016 tarihli ve 29703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uşak Üni-
versitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin
3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğrenciler, bir eğitim-öğretim yılında ortak ve zorunlu dersler dâhil olmak üzere
en fazla 90 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilirler. Kayıtlarını yenilerken öncelikle alt yıl/ya-
rıyıllarda başarısız oldukları dersleri almak koşuluyla 90 AKTS krediyi aşmayacak şekilde
derslere kayıt yaptırabilirler. Beş yıllık eğitim-öğretim süresince bir öğrencinin almak zorunda
olduğu toplam ders kredisi ise 300 AKTS’dir.”

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

—— • ——
TEBLİĞLER

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2016/4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 25/6/2016 tarihli ve 29753 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/4)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

5/5/2016 29703

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/6/2016 29753
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 13/11/2018

Karar No : 2018/ÖİB-K-59

Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 13/11/2018

Karar No : 2018/ÖİB-K-60

Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 13/11/2018

Karar No : 2018/ÖİB-K-61

Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 13/11/2018

Karar No : 2018/ÖİB-K-62

Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 13/11/2018

Karar No : 2018/ÖİB-K-63

Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 13/11/2018

Karar No : 2018/ÖİB-K-64

Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 13/11/2018

Karar No : 2018/ÖİB-K-65

Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 13/11/2018

Karar No : 2018/ÖİB-K-66

Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 13/11/2018

Karar No : 2018/ÖİB-K-67

Konu : Taşınmaz Satışı
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNI 

Gerede Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
İlan olunur. 9441 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE İLANI 

Millî Savunma Bakanlığından: 
1. “GEMİ SAHİL MUHABERE (BRASS) SİSTEMİ İLAVE İHTİYAÇLAR 

PROJESİNE İLİŞKİN PROJE İHALE DOKÜMANLARININ (PİD) HAZIRLANMASI VE 
KONTROLLÜK MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ”, 

2. “MUHTELİF TANK ÇİFTLİKLERİNDE VE MERSİN AKARYAKIT (POL) 
İSKELESİNDE RESTORASYON İŞLERİ B TİPİ MASRAF TAHMİNİ PROJELERİNİN 
HAZIRLATILMASI MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ”, 

3. “BALIKESİR, BANDIRMA, ARİFİYE TANK ÇİFTLİKLERİNDEKİ AKARYAKIT 
TANKLARININ RESTORASYONU” YAPIM İŞİ, 

YUKARIDA ADI GEÇEN 3 FARKLI İŞ İÇİN, 4734 SAYILI YASA’NIN 3 (B) 
MADDESİ MUAFİYETİ KAPSAMINDA, 6095 SAYILI YASA, 6/7543 VE 7/2864 SAYILI 
KARARNAME ESASLARI İLE MSY.:202-5 (E) SAYILI NATO GÜVENLİK YATIRIMLARI 
YÖNERGESİ UYARINCA ÖNERİ KABUL EDİLECEKTİR. BU KAPSAMDA; İSTEKLİ 
OLAN FİRMALARIN, HER BİR İŞ İÇİN AYRI AYRI HAZIRLANMIŞ OLAN ÖN 
DUYURUYU, 

1 NO’LU İŞ İÇİN; BİR DİLEKÇE, VEKÂLETNAME, NATO TESİS GÜVENLİK 
BELGESİ VE KİŞİ GÜVENLİK BELGESİ İLE  

2 VE 3 NO’LU İŞLER İÇİN; BİR DİLEKÇE VE VEKÂLETNAME İLE BİRLİKTE 
BAŞVURARAK AŞAĞIDA YAZILI ADRESTEN ELDEN ALMALARI VE ÖN DUYURUDA 
İSTENEN BELGELERİ HAZIRLAYARAK 30 KASIM 2018 CUMA GÜNÜ SAAT 11.00’E 
KADAR, AŞAĞIDAKİ ADRESE ELDEN VEYA İADELİ TAAHHÜTLÜ OLARAK TESLİM 
ETMİŞ OLMALARI GEREKMEKTEDİR. POSTADA YAŞANAN GECİKMELER DİKKATE 
ALINMAYACAKTIR. 

ADRES : 
MSB LOJİSTİK GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI (İNŞ.-EML.)  
İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (TLF: 402 43 11)  
BAKANLIKLAR/ANKARA 

9751/1-1 
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3 KISIM 3 KALEM KİŞİSEL TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı (Kütahya) ihtiyacı 

3 kısım 3 kalem kişisel temizlik malzemesi Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi 

kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun şekilde ve aynı şartnamede yer alan markalardan 

biri olmak kaydıyla, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde açık teklif usulü ile iç 

piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname ile 

sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, 

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

teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis veznesine veya 

İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. Ayrıca 

ileride ihtiyaç duyulması halinde düzenlenecek zeyilnameler de aynı adreste yayınlanacaktır. 

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

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

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

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

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

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 23.11.2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır 

4 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında 

belirtilecektir. 

5 - Birim fiyat tekliflerinde kuruş hanesinde en fazla iki rakam yer alacak, firmaca teklif 

edilen veya açık eksiltme neticesinde meydana gelebilecek ikinci haneyi aşan küsurat, Ofisçe 

virgülden sonra iki basamak kalacak şekilde aşağı yuvarlanacaktır. 

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

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

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 9849/1-1 
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DE 22000, DE 33000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN REVİZYONLARINDA VE TEKERLEK 
TAKIMI YENİLEMELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 100 ADET 

YARI İŞLENMİŞ CER DİŞLİ TASLAĞI SATIN ALINACAKTIR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2018/576784 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx)/0 (222) 225 99 56 
c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 
2 - İhale Konusu Malın 
     Adı ve Miktarı : 100 adet Yarı İşlenmiş Cer Dişli Taslağı 
Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğüne 06.12.2018 günü ve saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğünden (KDV Dahil) 100,00 TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 9839/1-1 
—— • —— 

ASKORBİK ASİT (C VİTAMİNİ) ALIMI YAPILACAKTIR 
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 2.000 kg Askorbik Asit (C Vitamini) alımı 

kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 
2. İhale 22.11.2018 Perşembe günü, saat 14:00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 
3. İhale ile ilgili şartname 150,00 TL (YüzelliTürklirası) bedelle Fabrikamız Satınalma 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir.  
4. Nihai teklifler en geç 22.11.2018 Perşembe günü saat 14:00’da kadar Fabrikamız 

Satınalma Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 
5. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
6. Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.  
7. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye 

katılamazlar. 
ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 
  Macun Mah. Anadolu Bulvarı No: 13/1 Yenimahalle/ANKARA 
  Tel: (0312) 397 33 65 - 66     Faks: (0312) 397 33 74 - 71 
  İhale Hazırlık Şefliği: 1170 - 1171 9840/1-1 
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TRAFO TEMİNİ (KURULUM, MONTAJ - DEMONTAJ DAHİL) İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

 
 9822/1-1 
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ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü (TPAO) Tedarik ve Lojistik 

Daire Başkanlığından:  
TDLHZM-119 TPAO ADIYAMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TELESKOBİK VE 

KATLANIR BOMLU MOBİL VİNÇ KİRALAMA HİZMETİ TPAO Mal ve Hizmet Alımı 
Yönetmeliği İhale Usulü (Madde-24) göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2018/580736 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No. 10   06530 ÇANKAYA/ 

ANKARA 
b) Telefon ve faks numarası : 312 207 2000 - 312 286 9073 
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@tp.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
     internet adresi : https://www.tp.gov.tr 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktar : Türkiye Petrolleri Adıyaman Bölge Müdürlüğü 

bünyesinde Arama ve Üretim faaliyetlerini yürütebilmek 
için çalışma bölgelerinde workover kulesi ekipmanları, 
konteyner, sondaj kule ekipmanları, ağır malzeme, 
yerüstü pompaları, jenaratörler ve petrolle ilgili veya 
ilgili olmayan malzemelerin yükleme, indirme, montaj 
ve demontaj işlerinde kullanılmak üzere 35 ton (105 ton-
metre) kaldırma kapasiteli katlanır bomlu 2 (iki) adet 
mobil vinçli araçların 4 (dört) personel ile yürütülmesi 
işidir. 

b) Yapılacağı yer : Türkiye Petrolleri A.O Adıyaman Bölge Müdürlüğü tüm 
petrol sahaları ve ihtiyaç duyulan tüm yerler. 

c) Süresi : İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 24 (yirmidört) 
aydır. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Tedarik Ve Lojistik 

Daire Başkanlığı 6. Kat Toplantı Salonu Söğütözü Mah. 
2180. Cad. No. 10   06530 ÇANKAYA / ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 04.12.2018 - 14:30 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali 
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, 
standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: İdarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya 

benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeleri (İş Bitirme) ibraz edecektir. 
İstekli, teklif ettiği bedelin en az % 25’i oranında, ihale konusu hizmet veya benzer 

hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini TPAO’ye ibraz edecektir. 
İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer 

ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. 
Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının 
%30’undan az olamaz. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1. N3 sınıfı araçlar (azami ağırlığı 12 tonu üstü olan kamyon ve treyler araçlar) ile her 

türlü malzeme taşıma işleri ile Vinçli araçlar (teleskobik ve katlanır bomlu mobil vinç) kiralama 
işleri ayrı ayrı veya birlikte yapıldığında iş deneyimi olarak kabul edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TL (İkiyüz Türk Lirası) 

karşılığı TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı 6. Kat Oda No: 
602 Söğütözü Mah. 2180.Cad. No: 10 06530 Çankaya / ANKARA adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GELEN 

EVRAK SERVİSİ Söğütözü Mah. 2180. Cad. No.10 06530 Söğütözü - ÇANKAYA / ANKARA 
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine 
bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İstekliler söz 
konusu hizmet alımın tamamı için teklif verebilecektir 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim 
günüdür. 

11 - Teklif bedelinin %3 oranında geçici teminat verilecektir. 
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13 - Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 (g) kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklama hükümleri hariç) TPAO Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ne göre 
yapılmaktadır. 9850/1-1 
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YAP-İŞLET-DEVRET MODELİNE GÖRE KİRALAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 

T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, aşağıda 
nitelikleri belirtilen taşınmaz, Yap-İşlet-Devret modeline göre 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 35/a maddesi hükmüne göre Kapalı Teklif usulü ile İmara Uygun Ticaret Alanı 
Olarak yapı yapmak şartı ile yapım karşılığı uzun süreli kiralanması için ihaleye çıkartılmıştır. 

İLİ : Şanlıurfa 

İLÇESİ : Merkez(Eyyübiye) 

MAHALLESİ : Kurtuluş 

CİNSİ : Arsa 

YÜZÖLÇÜMÜ(m2) : 14.067,80 m² 

PAFTA NO : - 

ADA NO : 170 

PARSEL NO : 9 

TAHMİN EDİLEN BEDEL : 15.132.397,65-TL 

GEÇİCİ TEMİNAT : 453.971,93-TL (Bu bedel tahmin edilen bedelin 
%3’üdür) 

İHALE GÜNÜ : 28.11.2018 

İHALE SAATİ : 11:00 

İŞİN ADI : Şanlıurfa İli, Merkez(Eyyübiye) İlçesi, Kurtuluş 
Mahallesinde bulunan, mülkiyetinin 978671/1406780 hissesi "Habek Vakfı", 428109/1406780 
hissesi "İhlasiye Cami Vakfı" adına kayıtlı, tapuda 170 Ada, 9 Parsel sayılı, toplam 14.067,80 m² 
taşınmazın imara uygun ticaret alanı olarak yapı yapmak şartı ile 25 yıl süreyle yapım karşılığı 
kiralama işi 

VAKIFLAR MECLİSİ KARARI : 10.09.2018 tarihli ve 21491294-050.01-467/419 
sayılı. 

A) Yukarıda Vasıfları Belirtilen Taşınmazın Yapım Karşılığı Kiralanması ile İlgili 
Olarak; 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 10.09.2018 tarihli ve 21491294-050.01-467/419 sayılı 
Vakıflar Meclisi Kararı’na istinaden, 

Asgari olarak istenilen; 

1) Ekspertiz raporunda, Yapım ve Amorti süresi olarak belirlenen 11 (onbir) yıllık süreye 
(İhaleye katılımın artırılarak rekabetin sağlanması , Vakıf taşınmazın atıl vaziyetten kurtarılarak 
değerlendirilmesinin temini, Kira getirisinin yükseltilmesi vb. amaçlarla) 14 (ondört) yıl kar etme 
süresi eklenerek toplam sözleşme süresinin 25 (yirmibeş) yıl olarak belirlenmesi,, 

2) İşin süresinin ve kira ödemelerinin, sözleşme tarihi itibariyle başlatılması , İşin 
süresinin başlama tarihinden itibaren 1. (Birinci) yıl aylık kirasının ; 3.000,00-TL 
(ÜçbinTürklirası)+(İhale artış oranı) olması, 2. ve 3. yıllar aylık kira bedellerinin, her yıl bir 
önceki yılın Yurt İçi ÜFE oniki aylık ortalaması oranında artırılarak belirlenmesi, İşletme süresi 
başlangıcı olan (4.) yılın kirasının aylık ; 65.000,00-TL(Altmışbeşbin Türklirası)+ (İhale artış 
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oranı) olarak belirlenmesi ve  5. yılın başından itibaren sözleşme süresi sonuna kadar aylık kira 
bedellerinin her yıl bir önceki yılın Yurt İçi ÜFE on iki aylık ortalaması oranında artırılarak 
belirlenmesi, 

3) Taşınmazın , ihaleye esas ekspertiz raporunda belirtilen toplam inşaat alanında (İmar 
durumu ve/veya uygulama projesi vb. nedenlerle) artma olması halinde ihale oranında idare 
lehine yansıtılması, 

4) Yapılara ait her türlü projenin bedeli yüklenici tarafından karşılanmak kaydıyla 
İdaremizin onayı dahilin de  gerçekleştirilmesine ve uygulanmasına ,yapıya ait Zemin etüt 
raporları, mimari, statik, elektrik ve mekanik vb. projelerin ve hesapların İdaremize sunulması, 

5) Yer teslim tarihinden itibaren, ilk 1 (bir) yıl içerisinde taşınmazın imar durumuna aykırı 
olmamak üzere uygulama projelerinin hazırlanarak, ilgili kurum ve kuruluşlardan onaylatılması, 
yapı ruhsatının alınması ve takip eden 2 (iki) yıl içerisinde tamamlanarak [Toplam: 3 (üç) yıl] 
binanın işletmeye açılması, İnşaat tamamlanıp işletmeye açılıncaya kadar gelir getirici herhangi 
bir amaçla kullanılmaması, 

6) Değerlendirmeye konu vakıf taşınmaz üzerine yüklenici tarafından haciz, ipotek, 
teminat vb. yükümlülükler konulmaması, yüklenicinin, Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine 
uymayarak tek taraflı hareketle taahhüdünü yerine getirmeden yatırıma konu taşınmazı terk 
etmesi halinde, yapılmış olan imalatların tamamının İdareye terk ve teberru edilmiş sayılarak, 
yatırılan teminat ve kiraların gelir kaydedilmesi, 

7) Yasal olarak terk edilmesi gereken (Yol,yeşil alan vb.) kısmı var ise , (önceden 3194 
sayılı kanunun 18. Maddesine istinaden DOP kesintisi yapılmamış olması kaydıyla) bu kısımların 
istikamet rölövesinde gösterilmesi kaydı ile bedelsiz olarak terk edilmesi, ancak terk oranının 
(%40)' ın üzerinde olması halinde, bu oranı aşan kısmın bedelinin (Emlak vergi değerinden az 
olmamak üzere) rayiç değer üzerinden hesaplanarak yükleniciden tahsil edilmesi, 

8) Değerlendirmeye konu vakıf taşınmazın tapu kaydı üzerinde bulunan ve kaldırılması 
gerekli olan (Şerh, Beyan vb. ) kaldırılması- gerekmesi halinde (İfraz, tevhit, vb.) işlemlerin 
yaptırılması - Yapılacak Yapım karşılığı kiralama işi ile ilgili olarak Resmi ve/veya Özel Kurum 
ve Kuruluşlardan alınması gereken her türlü (Onay, İzin , Ruhsat vb.) alınması -Yer teslim 
tarihinden , sözleşme süresi sonunda İdareye  geri teslim tarihine kadar alınması gerekli 
bütün(Emniyet, Sağlık Güvenlik vb.) tedbirlerin alınması - Yapılacak bütün harcamaların (İnşaat, 
İmalat,Tadilat,Vergi, Resim,Harç,Ceza vb.) Yüklenicisi tarafından yerine getirilerek karşılanması 
ve söz konusu iş-işlemlerle ilgili olarak İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulmaması, 

B) İhale Yukarıda belirtilen tarih ve saatte, Kamberiye Mahallesi, Kadri Erdoğan Cad., 
No: 8, Kat: 6, Haliliye/ŞANLIURFA adresinde bulunan  Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünde 
toplanacak olan, İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır. 

C) İhaleye teklif verecek olan isteklilerin ihale dokümanlarını, 09.30 -12.00 ile 14.00 - 
16.00 saatleri arasında; Kamberiye Mahallesi, Kadri Erdoğan Cad., No: 8, Kat: 6, 
Haliliye/ŞANLIURFA adresinde bulunan Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Sanat Eserleri ve  
Yapı İşleri Şube Müdürlüğü görebilirler ve Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün T.Vakıflar 
Bankası Şanlıurfa Merkez Şubesi nezdindeki TR16 0001 5001 5800 7277 8250 70 IBAN nolu 
hesabına 100,00 TL’nin yatırılarak dekontun ibraz edilmesi halinde temin edilebileceklerdir. 

D) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için; 

1) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, 
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2) Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Belgesi, 

3) Noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri, 

4) İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 
noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesi, 

5) İhaleye katılmaktan yasaklı olmadığına dair şartnamenin ekli örneğine uygun 
İhalelerden Yasaklılık Durum Formu, 

6) İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, 

7) İlgili Bankadan alınacak ekli örneğe uygun referans mektubu (Tahmin edilen bedelin 
%20' sine kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi) 

8) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair 
belgeyi, 

9) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik 
Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belge veya e-Borcu 
Yoktur Belgesi, 

10) Benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesi veya ihale üzerinde kalırsa alt yüklenici 
çalıştırılması ile ilgili taahhütname, 

11) Teknik personel taahhütnameleri, 

12) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belirtir yer gördü belgesini, 

13) Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün T.Vakıflar Bankasındaki TR16 0001 5001 
5800 7277 8250 70 hesabına nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu veya Şanlıurfa 
Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına 2886 sayılı Yasaya göre alınmış ekli örneğe uygun geçici 
teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı) 

14) İstekli tarafından imzalanmış ihale şartnamesini, 

15) İhale şartnamesine ekli örneğe uygun olarak hazırlayacakları teklif mektuplarını 
koyacakları iç zarfı, 

Dış zarf içine koyarak 28/11/2018 günü ihale saati olan 11:00’e kadar Kamberiye 
Mahallesi, Kadri Erdoğan Cad., No: 8, Kat: 6, Haliliye/ŞANLIURFA bulunan Şanlıurfa Vakıflar 
Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı’na vermiş olacaklardır. 

16) Teklifler ilanda belirtilen gün ve saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında 
Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına verilecektir. 

17) İhalenin İsteklinin üzerine bırakılması ve sözleşme yapılması ile ilgili her türlü vergi, 
resim, harç vb. giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır. 

18) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya 
dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış 
bulunursa ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminat irat 
kaydolunur. 

19) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İLAN OLUNUR. 9749/1-1 
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MEZİTLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA ONAYLANAN PROJEYE GÖRE 
KİRALAYAN TARAFINDAN SOSYAL TESİS (ÖĞRENCİ YURDU) YAPILARAK 

10 YIL SÜRE İLE İŞLETME İHALESİ İLANI 
Mezitli Belediye Başkanlığından: 
Aşağıda nitelikleri belirtilen ve mülkiyeti Mezitli Belediyesine ait taşınmaz üzerine 2886 

Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35.a maddesine göre (kapalı zarf usulü) aşağıda belirtilen gün ve 
saatlerde Mezitli Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda (şartnamede belirtilen şartlarda) kira 
ihalesi yapılacaktır.   

İhaleye ilişkin şartname ve ekleri belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde mesai 
saatleri içerisinde görülebilir ve 1.000,00 TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılmak 
isteyenlerin teklif mektuplarını 22/11/2018 günü saat 12:00 ye kadar İhale Komisyon 
Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. Posta ile gönderilecek tekliflerin de ihale günü saat 12:00 
ye kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Bu saatten sonra yapılacak 
müracaatlar, posta ile geç gelen teklifler ve eksik evraklı müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

İLİ  Mersin  

İLÇESİ  Mezitli 
MAHALLESİ  Akdeniz Mahallesi 
CADDESİ / SOKAK 39713 Sokak 
CİNSİ Sosyal Tesis Alanı (Öğrenci Yurdu) 

YÜZÖLÇÜMÜ  905,34 m² 
PAFTA/ADA/PARSEL 29.K.II.B / 394 / 2 
İNŞAAT MALİYET BEDELİ (Projeye uygun) 2.888.401,64 TL 

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ 86.653.00 TL 

KİRA MUHAMMEN BEDELİ 

İhale artışları: İnşaatın Yapı Kullanma İzni 
alınıncaya kadar olan süre için (Şartnamedeki sürede) 
aylık 6.000,00 TL muhammen bedeli üzerinden, 

Yapı Kullanma İzni alındıktan sonra yıl 
tamamlanıncaya kadar aylık 8.000,00 TL muhammen 
bedeli üzerinden ihale artışı yapılacaktır.  

Müteakip yıllardaki kira artışı şartnamede 
belirtildiği oranda yapılacaktır. 

KİRA SÜRESİ 10 Yıl 
İHALE TARİHİ VE SAATİ 22/11/2018 günü saat 14:10 

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN ŞARTLAR VE BELGELER 
1 - Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşı olmak 
2 - Nüfus cüzdanı fotokopisi 
3 - İkametgâh belgesi (muhtar, E-Devlet  veya nüfus müdürlüğünden onaylı) 
4 - % 3 geçici teminatın ödendiğine dair belge. 
5 - İhale şartnamesinin satın aldığına dair makbuz. 
6 - Belediyemize borcu olmadığına dair belge. 
7 - Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu 

yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir 
makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve 
tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili 
olduklarını gösterir noterden tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirküleri. 

8 - Ortak olarak ihaleye girilecekse ortaklık beyannamesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde 
noterden onaylanacak.) 

9 - Gerçek ve tüzel kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname 
örneği ve imza sirküsü.  

10 - 2886 sayılı Yasasının 6. maddesinde adı geçen şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak 
ihalelere katılamazlar. 

11 - Teklif mektubu (ihale şartnamesinde belirtilen şekilde doldurulacaktır.) 
9755/1-1 
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TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR 
Pendik Belediyesinden: 
1 - Aşağıda özellikleri belirtilen Pendik Belediyesine ait taşınmaz ihale ile satılacaktır. 

İhale “Batı Mah. 23 Nisan Caddesi No: 11 PENDİK/İSTANBUL” adresindeki Pendik Belediye 
Binası 5. kattaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname 
bedeli 500 (Beşyüz)TL olup, Pendik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden (4.Kat) temin 
edilebilir. 

 

Bölge 

Ada/ 

Parsel 

Parsel 

Alanı 

(m²) İmar Durumu Muhammen Bedeli Geçici Teminat Ödeme Şekli 

İhale gün 

ve saati 

Dolayoba 0/4879 3.042,05 

Akaryakıt ve 

Servis İstasyonu 

Alanı 

22.815.375,00TL. 

(Yirmiikimilyonsekizyüzonbeşbin 

üçyüzyetmişbeş Türk Lirası) 

684.462,00TL. 

(Altıyüzseksendörtbin 

dörtyüzaltmışiki Türk Lirası) 

%40'ı Peşin 

Kalanı 18 

Taksit 

27.11.2018 

Salı 

Saat:10.30 
 
2 - Taşınmazın Özellikleri: Söz konusu taşınmaz imar planında Akaryakıt ve Servis 

İstasyonu Alanında kalmaktadır. Taks:0.15, Emsal:0.30, Yükseklik 2 kattır. Dolayoba 4879 parsel 
sayılı 3.042,05 m² alanlı taşınmazın satış işleminde 3065 sayılı Katma Değer Kanununun 17-4-p 
maddesi uyarınca KDV alınmayacaktır. 

Taşınmazın üzerinde bulunan hafriyat ve istinat duvarlarının kaldırılması hususunda Alıcı, 
Belediyeden herhangi bir talepte bulunamaz. Söz konusu hafriyatın alınarak ve istinat duvarının 
kaldırılarak arsanın kotunun önünde bulunan E-5 Karayolu yan yolu kot seviyesine indirilmesi ile 
ilgili işlemlerin tüm hukuki ve maddi sorumluluğu Alıcıya aittir.  

Taşınmaz üzerinde bulunan ağaç, tel, çit ve yol gibi üst yapı işgalleri ile taşınmazın 
altında var olan altyapı hatlarına ait (İGDAŞ, AYEDAŞ, TELEKOM, İSKİ) şebekelerin 
kaldırılması veya yer değiştirmesi nedeniyle doğabilecek masraflardan Belediye sorumlu değildir, 
bundan dolayı tüm sorumluluk Alıcıya ait olup doğabilecek masraflar da Alıcıya aittir. Alıcı 
arazinin mevcut altyapı ve topoğrafik durumunu görüp kontrol ederek ihaleye katılmayı kabul 
etmiş sayılır.  

3 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve 
yetkisine sahiptir. 

4 - İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler: 
İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak 

kaydıyla; 
A) GERÇEK KİŞİLERDEN: 
1- İkametgah belgesi, 
2- Nüfus cüzdan sureti, 
3- Noter tasdikli imza beyannamesi, 
4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,  
5- Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi, 
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B) TÜZEL KİŞİLERDEN: 

1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret 

veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare 

merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde 

alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

2- Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü, 

3- Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya 

noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü, 

4-Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin 

ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, 

5- Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, 

6- Geçici teminat mektubu veya makbuzu, 

7- Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi, 

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:  

1- Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, 

2- Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) 

veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. 

5 - Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır: 

a) Tedavüldeki Türk Parası 

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları 

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler 

yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde 

anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır). 

D) Temsil durumlarında imza beyannamesini sadece vekâlet edenin sunması yeterlidir.  

6 - Teminatların teslim yeri: Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen teminat 

mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne 

yatırılması ve makbuzun diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur. Teminat olarak Banka 

Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz 

edeceklerdir. Verilmiş olan teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. 

7 - Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak 

olan komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. 

Bu taktirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi taşınmaza ait olduğu, isteklinin adı 

ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine 

kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme 

konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına 

verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 9756/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel 

Müdürlüğünden:  
BUSKİ Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan Bursa İli, Osmangazi ilçesi, Alemdar 

Mahallesi, 7573 Ada, 2 Parsel no.lu 3.121,07 m² Taşınmazın, 26/11/2018 Pazartesi günü saat 
10:00’da BUSKİ İhale Yönetmeliğinin 23’üncü maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile 
BUSKİ Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda toplanacak İhale Komisyonunca satışı 
yapılacaktır. 

Tahmin edilen bedel 12.500.000,00 TL’dir 
İhaleye ait şartname ve ekleri Sırameşeler Mh. Avrupa Konseyi Bulvarı No: 4/10 16190 

Acemler-Osmangazi/BURSA adresindeki BUSKİ Genel Müdürlüğü Ticaret İşleri Dairesi 
Başkanlığında görülebilir ve KDV dahil 100,00 TL bedel karşılığında aynı adresten temin 
edilebilir. 

İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır: 
1- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
2- Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi, 
a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge veya kimlik 
belgesi (nüfus kağıdı veya nüfus cüzdan örneği), 

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi 
Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, 
ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 
a) Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi, 
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 
İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,  
İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim 

beyannamesi vermesi, 
4- İhale dokümanının alındığını gösterir belge (makbuz), 
5- En az 375.000,00 TL tutarında geçici teminat vermesi, 
6- Ortak girişim olması halinde, şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi 

ile ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (2.) ve (3.) maddelere göre 
temin edecekleri belgeler, 

Genel Müdürlüğümüz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi yapıp 
yapmamakta veya dilediğine ihale etmekte serbesttir, ilan olunur. 

ADRES : 
TELEFON : 0 224 270 24 26/2830/2850 
  BUSKİ Genel Müdürlüğü 
  Sıramaşeler Mh. Avrupa Konseyi Bulvarı 
  No: 4/10 16190 Acemler - Osmangazi/BURSA 
 9752/1-1 
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MÜBADELE İLANI 

Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden: 

Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüze ait ekonomik ömrünü tamamlamış heke ayrılan 

birinci kısımdaki 103 (yüzüç) adet muhtelif model ve markadaki araçlar “Emniyet Genel 

Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal Ve Malzemelerin Satış, Hibe, Hek Ve Hurda Durum Ve 

İşlemleri İle Hizmet Satışına Dair 4645 Sayılı Kanuna bağlı olarak, 22.10.2008 tarih ve 27032 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğin 38’inci maddesi kapsamında 

mübadele ihalesi yapılacaktır. Mübadeleye İlişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

Mübadeleye Kayıt Numarası : 2018/121 

1 - İdarenin Adresi : Ankara Emniyet Müdürlüğü Konya Yolu 

Üzeri 06330 İskitler - Y. Mahalle/ANKARA  

Tel No : 0 (312) 303 64 46 

Faks No : 0 (312) 384 08 51 

Elektronik Posta Adresi (Varsa) : www.ankara.pol.tr.’dir. 

2 - Mübadelenin 

a) Yapılacağı Yer : Ankara İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube 

Müdürlüğü İhale Salonu, Gazi Mah. Konya 

Yolu Üzeri Yenimahalle/ANKARA  

b) Tarihi ve Saati : 27/11/2018 saat:14:30 

c) Mübadele Usulü : İlk Teklifler Kapalı Zarf ve Açık Artırım 

Usulü ile komisyon önünde sözlü olarak 

verilecektir. 

d) Mübadele ile Doğudan İlgilenen Kişi : Gürel BAYBAŞ, Tamer ERDOĞDU 

3 - Mübadele Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Ekonomik Ömrünü tamamlamış Ek - 1’de yer 

alan değişik Cins ve Modeldeki 41 Adet Binek 

Oto, 47 Adet Kamyonet, 1 Adet K. Otobüs, 9 

Adet Motosiklet, 3 Adet Minibüs ile 2 adet 

Kamyondan oluşmakta olup, şartnamenin 

ekinde teknik özellikleri belirtilmiştir. 

  Şartnameyi Ankara İl Emniyet Müdürlüğü 

İkmal Şube Müdürlüğü İhale Biriminde 

ücretsiz görebilirler. 

4 - Mübadele karşılığında alınacak malın teknik özellikleri: 

- Mübadele karşılığında alınacak malın teknik özellikleri; 

1) 14 (ondört) adet 2018 Model Peugeot Partner Tepee Active kamyonet 1.6. Blue HDI 

100 hp beyaz renk ve arka çift açılır kapı ile standart avadanlıkları ile birlikte teslim edilecektir. 
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2) 23 (yirmiüç) adet Cobra Marka Kağıt İmha Makinesi +1SS4 model, cd kesme özelliği 

olacak, 39X30X59 cm ebatlarında olacaktır 
Alınacak malzemelerin hepsi sıfır, ambalajlı olanlar ise orijinal ambalajında verilecek, en 

az 2 yıl garantili olacaktır. Alınacak malzemeler de herhangi bir kampanya bulunması durumunda 
idare kampanyadan direk olarak yararlanacaktır.  

Pey artırımı olarak; Pey artırımı (4) dört’er adet yine aynı özelliklere sahip Kağıt İmha 

Makinesi istenecek olup, pey artırımı (48) adet kağıt imha makinesi olduğunda yine aynı 
özelliklere sahip (1) adet kamyonet tipi Peugeot Partner Tepee marka taşıt alınacak olup, 
artırımlar bunun üzerinden devam edecektir.4’ün katından kalan kağıt kıyma makinesi de idareye 

teslim edilecektir.  
5 - Mübadele Karşılığında Verilecek Malın Teknik Özellikleri: 
41 Adet Binek Oto, 47 Adet Kamyonet, 1 Adet K. Otobüs, 9 Adet Motosiklet, 3 Adet 

Minibüs ile 2 adet Kamyondan oluşmakta olup toplamda 103 araçtır. Şartnamenin ekinde teknik 
özellikleri belirtilmiştir. 

6 - Tahmin Edilen Bedel: 

Bu mübadelede idare tarafından verilecek malın tahmini bedeli 1.225.500,00- TL 
(birmilyonikiyüzyirmibeşbinbeşyüzTürkLirası), idaremize teslim edilecek malın tahmini bedeli 
1.226.571,43- TL (BirmilyonikiyüzyirmialtıbinbeşyüzyetmişbirTLKırküçKrş) olarak belirlenmiştir  

7 - Geçici Teminat: 
Mübadeleye katılacaklar mala ait tahmin edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere 

kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat 

mektuplarında geçerlilik tarihi 27/04/2019 olacaktır. 
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube 

Müdürlüğü, Satınalma Büro Amirliği İhale Birimine adresine elden teslim edilecek ve zarfların 

alınıp tekliflerin okunmasından sonra açık artırma usulü yapılacaktır. Teklifler ihale komisyonu 
önünde sözlü verilecek ve açık artırım formu imzalanacaktır. 

9 - Taşınır Malların Yerinde Görülmesi: 

Mübadele konusu verilecek 1 nolu araçlar, mübadele ilan tarihinden itibaren ve mübadele 
tarihinden bir gün öncesine kadar, mesai günlerinde 09:00 - 16:30 saatleri arasında arasın da 
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Ulaştırma Şube Müdürlüğü Araç Sevk Büro Amirliği Sahası, 

Bağdat Caddesi No:120 Ostim/ANKARA adresinde görülebilir. 
10 - Mübadeleye Katılabilme Şartları: 
Mübadeleye katılabilme şartları 

MADDE 7 - Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin; 
a) Şartname Ekindeki Teklif mektubunu, 
b) Verilecek mala ait tahmin edilen bedelin %3’ü oranındaki geçici teminatı, Geçici 

Teminat Mektubu dışında geçici teminat verecekler Ankara İli Saymanlık ve Muhasebe 
Müdürlüklerinin veznesine yatırıldığını gösteren alındı makbuzları, 
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c) Mübadele tarihinden önce ki altı aylık süre içerisinde alınmış Tebligat adresini gösterir 

belgeyi, 
d) 1 - Gerçek Kişiler Kimliklerini belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belgeyi (nüfus cüzdanı, 

ehliyet vb.)ibraz edeceklerdir. 
    2 - Tüzel Kişiler, ilgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasına 

kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi sunacaklardır. (2018 yılına ait) 

e) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri. 
1 - Tüzel kişi olması halinde son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesini 
f) Savcılıktan alınmış adli sicil kaydı belgesi, (3713 sayılı Terörle Mücadele Kanuna 

Kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair.)  
g) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletname 

örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneğini, 

h) İş ortaklığı girilmesi durumunda, şartname ekinde yer alan formu sunmaları 
zorunludur. 

11 - Mübadele dokümanı (Şartnameler) idarenin adresinde görülebilir ve 50,00- TL 

(ElliTürk Lirası) karşılığı İhale Dokümanı Satış Bedelinin, Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne, 
yatırıldığına dair makbuzun; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü, İhale 
Masasına ibraz edilmesiyle doküman buradan satın alınabilecektir.  

12 - Sözleşmesinin İmzalanması: 
Mübadele kararlarının onaylanıp istekliye bildirilmesini müteakip aşağıdaki hususlara 

uyulur: 

12.1. İstekli, onaylanan mübadele kararının tebliğinden itibaren onbeş gün içinde, ilgili 
mevzuatına göre ödenmesi gereken açık artırım sonucunda en son geçerli teklif üzerinden 
hesaplanacak tahmini bedel üzerinden her çeşit vergi, resim, harç, tellaliye ve sair giderleri 

mübadeleyi yapan idarenin muhasebe birimine yatırdıktan ve alınacak malın bedeli üzerinden 
hesaplanmak suretiyle %6’sı oranındaki kesin teminatı idareye tesliminden sonra sözleşmeyi 
imzalamak zorundadır.  

12.2. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek 
kalmaksızın mübadele bozulur ve geçici teminat gelir kaydedilir. 

12.3. Sözleşme yapma süresi içinde Şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine 

getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve teminat yatırılması gerekmez. 
13 - Verilen teklifler geçerlilik süresi, mübadele tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim 

günüdür. 

14 - Konsorsiyum olarak mübadeleye teklif verilemez. 
15 - İdare Mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  
Ek - 1 

Birinci Kısım 103 (yüzüç) adet araçlara ait tüm özellikler www.ankara.pol.tr. (ihaleler) 
kısımda görülebilir. 9793/1-1 
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MÜBADELE İLANI 
Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden: 
Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüze ait hurdaya ayrılmış 7 (yedi) kalem hurda malzemeler 

için “Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal Ve Malzemelerin Satış, Hibe, Hek Ve 
Hurda Durum Ve İşlemleri İle Hizmet Satışına Dair 4645 Sayılı Kanuna bağlı olarak, 22.10.2008 
tarih ve 27032 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğin 38. maddesi 
kapsamında mübadele ihalesi yapılacaktır. Mübadeleye İlişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

Mübadeleye Kayıt Numarası : 2018/120 
1 - İdarenin Adresi : Ankara Emniyet Müdürlüğü Konya Yolu 

Üzeri 06330 İskitler - Y. Mahalle/ANKARA  
Tel No : 0 (312) 303 64 46 
Faks No : 0 (312) 384 08 51 
Elektronik Posta Adresi (Varsa) : www.ankara.pol.tr.’dir. 
2 - Mübadelenin 
a) Yapılacağı Yer : Ankara İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube 

Müdürlüğü İhale Salonu, Gazi Mah. Konya 
Yolu Üzeri Yenimahalle/ANKARA  

b) Tarihi ve Saati : 27/11/2018 saat:10:30 
c) Mübadele Usulü :  İlk Teklifler Kapalı Zarf ve Açık Artırım 

Usulü ile komisyon önünde sözlü olarak 
verilecektir. 

d) Mübadele ile Doğudan İlgilenen Kişi : Gürel BAYBAŞ, Tamer ERDOĞDU 
3 - Mübadele Konusu Malın 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 1) Hurda Plaka (alüminyum) (tahmini ağırlığı 

57.500 Kg) 
  2) Oto Yedek Parçası (tahmini ağırlığı 25.000 Kg) 
  3) Hurda Demir Malzeme, (tahmini ağırlığı 

120.000 Kg) 
  4) Elektronik Malzemeler (bilgisayar, monitör, 

yazıcı, fotokopi mak., fotoğraf mak., kamera, 
el feneri, jeneratör, siren vs.), (tahmini ağırlığı 
10.000 Kg) 

  5) Su Tankı (hurda demir), (tahmini ağırlığı 
1.000 Kg) 

  6 - Galvaniz Mobese Direği (hasarlı), (tahmini 
ağırlığı 1.000 Kg) 

  7) Metal Mobese Saha Dolabı (hurda demir) 
(tahmini ağırlığı 7.500 Kg) oluşmaktadır. 

  Şartname Ankara İl Emniyet Müdürlüğü İkmal 
Şube Müdürlüğü İhale Biriminde ücretsiz 
görebilirler. 
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4 - Mübadele karşılığında alınacak malın teknik özellikleri: 

- Mübadele karşılığında alınacak malın teknik özellikleri; 
1) 2018 model volswagen passat 1.4 tsı 125 ps comfortline tip tr marka otomatik vites, 

benzinli, siyah renk standart avadanlıkları ile birlikte binek taşıt, 
2) 2018 model peugeot partner tepee active 1.6. blue hdı 100 hp beyaz renk, standart 

avadanlıkları ile birlikte ve arka bagaj kapısı yana çift açılımlı olacak kamyonet tipi taşıt, 

3) Cobra Marka Kağıt İmha Makinesi +1SS4 model, cd kesme özelliği olacak, 39X30X59 
cm ebatlarında olacaktır 

Alınacak malzemelerin hepsi sıfır, ambalajlı olanlar ise orijinal ambalajında verilecek, en 

az 2 yıl garantili olacaktır. Alınacak malzemeler de herhangi bir kampanya bulunması durumunda 
idare kampanyadan direk olarak yararlanacaktır. İdaremiz bir üst modeli kabul etme hakkına 
sahip olacaktır. 

Pey artırımı olarak; Pey artırımı (3) üç’er adet yine aynı özelliklere sahip Kağıt İmha 
Makinesi istenecek olup, pey artırımı (48) adet kağıt imha makinesi olduğunda yine aynı 
özelliklere sahip (1) adet kamyonet tipi Peugeot Partner Tepee marka taşıt alınacak olup, 

artırımlar bunun üzerinden devam edecektir. 3’ün katından kalan kâğıt kıyma makinesi de idareye 
teslim edilecektir.  

5 - Mübadele karşılığında verilecek malın teknik özellikleri: 

1) Hurda Plaka (alüminyum) (tahmini ağırlığı 57.500 Kg) 
2) Oto Yedek Parçası (tahmini ağırlığı 25.000 Kg,) 
3) Hurda Demir Malzeme, (tahmini ağırlığı 120.000 Kg,) 

4) Elektronik Malzemeler (bilgisayar, monitör, yazıcı, fotokopi mak., fotoğraf mak., 
kamera, el feneri, jeneratör, siren vs.), (tahmini ağırlığı 10.000 Kg) 

5)Su Tankı (hurda demir), (tahmini ağırlığı 1.000 Kg) 

6)Galvaniz Mobese Direği (hasarlı), (tahmini ağırlığı 1.000 Kg) 
7) Metal Mobese Saha Dolabı (hurda demir) (tahmini ağırlığı 7.500 Kg) oluşmaktadır. 
6 - Tahmin edilen bedel: 

Bu mübadelede idare tarafından verilecek malın tahmini bedeli 565.500,00- TL 
(BeşyüzatmışbeşbinbeşyüzTL), idaremize teslim edilecek malın tahmini bedeli 566.406,43- TL 
(BeşyüzatmışaltıbindörtyüzaltıTLKırküçKrş) olarak belirlenmiştir. 

7 - Geçici teminat: 
Mübadeleye katılacaklar mala ait tahmin edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere 

kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat 

mektuplarında geçerlilik tarihi 27/04/2019 olacaktır.  
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube 

Müdürlüğü, Satınalma Büro Amirliği İhale Birimine adresine elden teslim edilecek ve zarfların 

alınıp tekliflerin okunmasından sonra açık artırma usulü yapılacaktır. Teklifler ihale komisyonu 
önünde sözlü verilecek ve açık artırım formu imzalanacaktır. 
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9 - Taşınır malların yerinde görülmesi: 

Mübadele konusu verilecek mallar, ilk dört kısım malzemeler Ankara İl Emniyet 

Müdürlüğü Ulaştırma Şube Müdürlüğü Araç Sevk Büro Amirliği Sahası, Bağdat Caddesi No: 120 

Ostim/ANKARA adresinde, beşinci kısım malzeme Batıkent Polis Merkezi Amirliği arkası Polis 

Lojmanların Zemin Katında, Altıncı ve yedinci kısım malzemeler Varlık Mahallesi Muhabere 

Elektronik Şube Müdürlüğü depolarında mübadele ilan tarihinden itibaren ve mübadele tarihinden 

bir gün öncesine kadar, mesai günlerinde 09:00 - 16:30 saatleri arasında görülebilir. 

10 - Mübadeleye katılabilme şartları: 

Mübadeleye katılabilme şartları 

MADDE 7 - Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin; 

a) Şartname Ekindeki Teklif mektubunu, 

b) Verilecek mala ait tahmin edilen bedelin %3’ü oranındaki geçici teminatı, Geçici 

Teminat Mektubu dışında geçici teminat verecekler Ankara İli Saymanlık ve Muhasebe 

Müdürlüklerinin veznesine yatırıldığını gösteren alındı makbuzları, 

c) Mübadele tarihinden önce ki altı aylık süre içerisinde alınmış Tebligat adresini gösterir 

belgeyi, 

d) 1 - Gerçek Kişiler Kimliklerini belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belgeyi (nüfus cüzdanı, 

ehliyet vb.)ibraz edeceklerdir. 

    2 - Tüzel Kişiler, ilgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasına 

kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi sunacaklardır. 

e) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri. 

1 - Tüzel kişi olması halinde son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesini 

f) Savcılıktan alınmış adli sicil kaydı belgesi, (3713 sayılı Terörle Mücadele Kanuna 

Kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair.)  

g) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletname 

örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneğini, 

h) İş ortaklığı girilmesi durumunda, şartname ekinde yer alan formu sunmaları 

zorunludur. 

11 - Mübadele dokümanı (Şartnameler) idarenin adresinde görülebilir ve 50,00- TL 

(ElliTürk Lirası) karşılığı İhale Dokümanı Satış Bedelinin, Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne, 

yatırıldığına dair makbuzun; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü, İhale 

Masasına ibraz edilmesiyle doküman buradan satın alınabilecektir.  

12 - Sözleşmesinin imzalanması  

Mübadele kararlarının onaylanıp istekliye bildirilmesini müteakip aşağıdaki hususlara 

uyulur: 
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12.1. İstekli, onaylanan mübadele kararının tebliğinden itibaren onbeş gün içinde, ilgili 
mevzuatına göre ödenmesi gereken açık artırım sonucunda en son geçerli teklif üzerinden 
hesaplanacak tahmini bedel üzerinden her çeşit vergi, resim, harç, tellaliye ve sair giderleri 
mübadeleyi yapan idarenin muhasebe birimine yatırdıktan ve alınacak malın bedeli üzerinden 
hesaplanmak suretiyle % 6’sı oranındaki kesin teminatı idareye tesliminden sonra sözleşmeyi 
imzalamak zorundadır.  

12.2. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek 
kalmaksızın mübadele bozulur ve geçici teminat gelir kaydedilir. 

12.3. Sözleşme yapma süresi içinde Şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine 
getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve teminat yatırılması gerekmez. 

13 - Verilen teklifler geçerlilik süresi, mübadele tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim 
günüdür. 

14 - Konsorsiyum olarak mübadeleye teklif verilemez. 
15 - İdare Mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
 
MÜBADELESİ YAPILACAK (7) KALEM HURDA MALZEME LİSTESİDİR. 

S. 
NO CİNSİ 

BULUNDUĞU 
YER 

TAHMİNİ 
AĞIRLIĞI 

(Kg) 

KOMİSYONUN 
BELİRLEDİĞİ 

FİYAT 

1 
HURDA PLAKA 
(ALİMİNYUM) 

OSTİM HURDALIK 57.500 Kg 386.000,00- TL 

2 OTO YEDEK PARÇASI OSTİM HURDALIK 25.000 Kg 30.000,00- TL 

3 
HURDA DEMİR 

MALZEME 
OSTİM HURDALIK 120.000 Kg 130.000,00- TL 

4 

ELEKTRONİK 
MALZEMELER (Bilgisayar, 

Monitör, Yazıcı, Fotokopi 
mak., fotoğraf mak., kamera, 
el feneri, jeneratör, siren vs.) 

OSTİM HURDALIK 10.000 Kg 10.000,00- TL 

5 
SU TANKI (HURDA 

DEMİR) 

BATIKENT POLİS 
MRK. A. ARKASI 

LOJMANLAR ZEMİN 
KAT 

1.000 Kg 1.000,00- TL 

6 
GALVANİZ MOBESE 
DİREĞİ (HASARLI) 

VARLIK MAH. 
MUHABERE ELK. 
ŞB. MD. DEPOSU 

1.000 Kg 1.000,00- TL 

7 
METAL MOBESE SAHA 

DOLABI  
(HURDA DEMİR) 

VARLIK MAH. 
MUHABERE ELK. 
ŞB. MD. DEPOSU 

7.500 Kg 7.500,00- TL 

 
565.500,00- TL 

 9794/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9838/1-1 
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İller Bankası Anonim Şirketinden: 

 
 9834/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

 
 9836/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

 
 9837/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9835/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9831/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurul’un 20.09.2018 tarihli ve 8076-14 sayılı Kararı ile, 05.10.2017 tarihinde yapılan 

denetimlerde, Yavuzselim Mahallesi No:144 Sümrü Küme Evleri, Taşpınar Kasabası Köyü, 
Aksaray" adresinde faaliyet gösteren 01.10.2014 tarihli ve BAY/939-82/34714 sayılı (lisansı 
14.08.2018 tarihinde sonlandırılan) bayilik lisansı sahibi Hekim Petrol Ürünleri Nakliyat 
Otomotiv İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin işlettiği akaryakıt istasyonunda 
kurulu bulunan otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmamasının, faturalı alımlar ile otomasyon 
sistemine yansıyan dolumlar arasında farklılık olduğunun ve akaryakıt satışlarına ilişkin fiili 
satışlar (yazarkasa satışları) ile otomasyon sistemine yansıyan satışların farklılık gösterdiğinin 
tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibi nezdinde 12.06.2018 tarihli ve 28800 sayılı Başkanlık Olur'u 
kapsamında başlatılan soruşturma sonrasında düzenlenen 18/06/2018-971 sayılı Soruşturma 
Raporu ve istenen yazılı savunma değerlendirilmiş olup, lisans sahibinin söz konusu eyleminin, 
5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine ve 1240 sayılı Kurul 
Kararının 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine aykırılık teşkil ettiği 
anlaşıldığından, lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının 
(e) bendinin 2 numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (f) bendi ve 2017 yılında Uygulanacak Para 
Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereği belirlenen 87.815 TL tutarında idari para cezası 
uygulanmasına karar verilmiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 87.815 TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 
Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın 
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde 
açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı 
hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare 
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. 9827/1/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Hisar Mah. Mahallesi 1709 Sokak No:1 Tepebaşı / ESKİŞEHİR” 30.07.2013 tarih ve 

BAY/939-82/33018 numaralı akaryakıt bayilik lisansı ile faaliyette bulunan Çukurhisar Petrol 
Ürünleri Otomotiv Ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ ne (Şirket) ait istasyonda 23.08.2016 
tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere Şirketin istasyon otomasyon sistemine müdahale 
etmesi ve istasyon otomasyon sistemi sağlıklı çalışmadığı halde Şirketin akaryakıt hareketine 
konu eylem gerçekleştirmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci 
maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Şirket 
hakkında 27.09.2016 tarih ve 44302 sayılı Başkanlık Makamı Oluru kapsamında doğrudan 
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soruşturmaya başlanmış ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 05.10.2018 
tarih ve 1452 Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirketin yapılan araştırmalar 
neticesinde tespit edilen en son adresi olan " Hisar Mah. Mahallesi 1709 Sokak No:1 Tepebaşı / 
ESKİŞEHİR " adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.    

Söz konusu Başkanlık Oluru uyarınca, ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde mevzuata 
aykırılıkların giderilmesi ve yazılı savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat 
Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate 
alınmayacaktır. 9827/2/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
28.09.2018 ve 44546 sayılı Başkanlık Oluru ile, Gökçe Ahmet Mahallesi Gökçe Ahmet 

Sokağı No:310 Akhisar / MANİSA adresinde faaliyette bulunmak üzere 04.12.2015 tarihli ve 
LPG-BAY/941-54/16574 sayılı LPG Otogaz bayilik lisansı (Söz konusu lisans 18.03.2016 
tarihinde sonlandırılmıştır) sahibi Dost Ege Petrol Ürünleri Taşımacılık Gıda Pazarlama Sanayi 
Ve Ticaret Limited Şirketi’ nin “İstasyonda LPG Yetkili İşletme Personeli Sertifikası olmayan 
personel çalıştırılması” fiilini işlemesi tespiti ile ilgili olarak, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" 
başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler 
İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 
inci maddesi hükümleri uyarınca, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası 
Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un (Kanun) 4 üncü 
maddesinin 4 üncü fıkrasının (ı) bendine, Kanun’un 15 inci maddesine, Sıvılaştırılmış Petrol 
Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinin 7 inci maddesinin 1/c ve 2 nci 
fıkralarına aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve 
ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5307 sayılı Kanunun 
"Yaptırımlar" başlıklı 17 inci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında 
Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca Dost Ege Petrol Ürünleri 
Taşımacılık Gıda Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma 
açılmasına karar verilmiş, yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 22 nci maddesi gereğince 
düzenlenen 01/10/2018 tarihli ve 1431 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere 
ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza 
gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 9827/3/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
28.09.2018 ve 44550 sayılı Başkanlık Oluru ile, Yeniköy Mahallesi Atatürk Bulvarı 

No:181 Şehzadeler / MANİSA adresinde faaliyette bulunmak üzere 23.01.2015 tarihli ve LPG-
BAY/941-54/15721 sayılı LPG Otogaz bayilik lisansı (Söz konusu lisans 02.05.2018 tarihinde 
sonlandırılmıştır) sahibi Eroil Petrol Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin “İstasyonda LPG 
Yetkili İşletme Personeli Sertifikası olmayan personel çalıştırılması” ve "İstasyonda sorumlu 
müdür belgesine sahip sorumlu müdür çalıştırılmaması" fiillerini işlemesi tespitleri ile ilgili 
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olarak, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol 
Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca, 5307 
sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un (Kanun) 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (h) bendine, 
Kanun’un 7 nci maddesinin 2 nci fıkrasının (6) nolu bendi ile Kanun’un14 üncü ve 15 inci 
maddesine, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 26 ncı 
maddesinin 1/h bendine ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu 
Müdür Yönetmeliğinin 7 inci maddesinin 1/c ve 2 nci fıkraları ile 13 üncü maddesine aykırılık 
teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat 
karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 
inci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön 
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci 
maddesi hükümleri uyarınca Eroil Petrol Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan 
soruşturma açılmasına karar verilmiş, yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 22 nci maddesi 
gereğince düzenlenen 01/10/2018 tarihli ve 1433 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma 
alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza 
gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 9827/4/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurul’un 20.09.2018 tarihli ve 8076-27 sayılı Kararı ile, 08.08.2016 tarihinde yapılan 

denetimlerde “Yavuzselim Mahallesi No:129 Sümrü Küme Evleri Taşpınar, Aksaray” adresinde, 
dağıtıcısı Memoil Akaryakıt Dağıtım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin bayisi olarak faaliyet 
gösteren 16.01.2014 tarihli ve BAY/939-82/33691 sayılı bayilik lisansı sahibi Esoil Petrol 
Ürünleri Taşımacılık Otomotiv İnşaat Tekstil Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi’nin işlettiği 
akaryakıt istasyonunda kurulu bulunan otomasyon sistemine yansımayan tank dolumlarının ve 
satışlarının olduğunun tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibi nezdinde 25.05.2018 tarihli ve 
25724 sayılı Başkanlık Oluru uyarınca düzenlenen 30/05/2018-860 sayılı Soruşturma Raporu ve 
istenen yazılı savunma değerlendirilmiş olup, lisans sahibinin söz konusu eyleminin, 5015 sayılı 
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine ve 1240 sayılı Kurul Kararının 
5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, 
lisans sahibi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin 2 
numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (f) bendi ve 2016 yılında Uygulanacak Para Cezaları 
Hakkında Tebliğ hükümleri gereği belirlenen 84.575 TL tutarında idari para cezası 
uygulanmasına karar verilmiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 84.575 TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 
Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın 
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 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 
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uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare 
Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın 
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması 
halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 
tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para 
cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili 
vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen 
tebliğ edilir. 9827/5/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
05.10.2018 ve 45704 sayılı Başkanlık Oluru ile, Zafer Mahallesi Demirci Yolu Üzeri 

Selendi / MANİSA adresinde faaliyette bulunmak üzere 08.06.2006 tarihli ve LPG-BAY/783-
257/04255 sayılı LPG Otogaz bayilik lisansı (Söz konusu lisans 11.10.2016 tarihinde 
sonlandırılmıştır) sahibi Gonca Akaryakıt Oto Ve Yedek Parça Beyaz Eşya Yem Nakliyat 
Hayvancılık Gıda Sarrafiye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ nin "İstasyonda sorumlu müdür 
belgesine sahip sorumlu müdür çalıştırılmaması" fiilini işlemesi tespitleri ile ilgili olarak, 5307 
sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları(LPG) 
Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış 
Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun'un (Kanun) 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (h) bendine, Kanun’un7 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasının (6) nolu bendi ile Kanun’un14 üncü maddesine, Sıvılaştırılmış Petrol 
Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin 1/h bendine ve Sıvılaştırılmış 
Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinin 13 üncü maddesine 
aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili 
mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" 
başlıklı 17 inci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler 
İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 
inci maddesi hükümleri uyarınca Gonca Akaryakıt Oto Ve Yedek Parça Beyaz Eşya Yem 
Nakliyat Hayvancılık Gıda Sarrafiye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan 
soruşturma açılmasına karar verilmiş, yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 22 nci maddesi 
gereğince düzenlenen 08/10/2018 tarihli ve 1466 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma 
alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza 
gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 9827/6/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurul’un 20.09.2018 tarihli ve 8076-41 sayılı Kararı ile, 11.12.2015  tarihinde yapılan 

denetimlerde, "Fevzi Çakmak Mahallesi No:100, Yavuzeli GAZİANTEP" adresinde faaliyet 
gösteren (Lisansı 15.08.2016 tarihinde sonlandırılan) 21.03.2005 tarihli ve BAY/463-293/08928 
sayılı bayilik lisansı sahibi Güngör Petrol Nakliyat Ve Süt Ürünleri Ticaret Pazarlama Limited 
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Şirketi'nin akaryakıt istasyonundan alınan (2015-1499) nolu analiz raporuna göre, numunenin 
solvent ve yağdan oluştuğunun tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibi nezdinde 18.04.2018 tarihli 
ve 19210 sayılı Başkanlık Olur'u ile yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 25/04/2018-635 
sayılı Soruşturma Raporu ve istenen yazılı savunma değerlendirilmiş olup, lisans sahibinin söz 
konusu eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) 
bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırılık teşkil 
ettiği anlaşıldığından, lisans sahibi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci 
fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ve aynı maddenin ikinci fıkrasının (d) bendi ile 
Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 
Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca bayiler için belirlenen 194.543 TL tutarında idari para cezası 
uygulanmasına karar verilmiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 194.543 TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 
Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın 
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde 
açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı 
hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare 
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. 9827/7/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurul’un 27.09.2018 tarihli ve 8095-6 sayılı Kararı ile, 07.04.2017 tarihinde yapılan 

denetimlerde “Yavuzselim Mahallesi No:144 Sümrü Küme Evleri, Taşpınar Kasabası Köyü, 
Aksaray” adresinde faaliyet gösteren 01.10.2014 tarihli ve BAY/939-82/34714 sayılı bayilik 
lisansı sahibi Hekim Perol Ürünleri Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinizin 
işlettiği akaryakıt istasyonundaki tanklarda bulunan akaryakıtın otomasyon sisteminde 
gözükmemesi ve otomasyon sistemine yansımayan tank dolumlarının ve satışlarının bulunması 
eylemi nedeniyle, lisans sahibi nezdinde 14.06.2018 tarihli ve 29420 sayılı Başkanlık Oluru 
uyarınca düzenlenen 18/06/2018-970 sayılı Soruşturma Raporu ve istenen yazılı savunma 
değerlendirilmiş olup, lisans sahibinin söz konusu eyleminin, 5015 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine ve 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin 
ikinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, lisans sahibi hakkında, 
5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin 2 numaralı alt bendi ile 
aynı fıkranın (f) bendi ve 2017 yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri 
gereği belirlenen 87.815 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 87.815 TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 
Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın 
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tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde 
açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı 
hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare 
Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın 
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması 
halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 
tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para 
cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili 
vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen 
tebliğ edilir. 9827/8/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurul 20/09/2018 tarihli ve 8076-38 sayılı Kararı ile, (Ada:-, Pafta:G24.d.23.c.D, 

Parsel:1387) Karapınar Köyü Pamukova/SAKARYA adresinde faaliyet gösteren 02.04.2014 
tarihli ve BAY/939-82/34002 sayılı bayilik lisansı sahibi Bal Petrol Dağıtım Nakliye Anonim 
Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda yapılan denetimlerde tespit edildiği üzere otomasyon 
sisteminin doğru ve sağlıklı veriler içermemesi, otomasyon sistemine müdahale etmesi, dağıtıcısı 
dışında akaryakıt ikmal etmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 
nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda 
Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Bal 
Petrol Dağıtım Nakliye Anonim Şirketi’nin hakkında 12.04.2018 tarihli ve 18428 sayılı Başkanlık 
Olur’u kapsamında hazırlanan 18.04.2018 tarihli ve 582 sayılı Soruşturma Raporu ve alınan yazılı 
savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi 
gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı 
uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda yazılı savunmada ileri 
sürülen hususların lisans sahibini haklı gösterecek gerekçeler olamayacağı anlaşıldığından Bal 
Petrol Dağıtım Nakliye Anonim Şirketi hakkında; 

a) 09.02.2017 tarihli denetim için otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı veriler 
içermemesi, otomasyon sistemine müdahale etmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (f) bendi 
ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2017 Yılında Uygulanacak Para 
Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 87.815,-TL 

b) 06.04.2017 tarihli denetim için dağıtıcı dışı akaryakıt ikmal ettiği sebebiyle 5015 sayılı 
Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt 
bendi ile (f) bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2017 Yılında 
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 87.815,-TL  

c) 06.04.2017 tarihli denetim için otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı veriler 
içermemesi, otomasyon sistemine müdahale etmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (f) bendi 
ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2017 Yılında Uygulanacak Para 
Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 87.815,-TL, olmak üzere toplam 263.445,-TL 
tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 
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Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 263.445,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 
numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 
aleyhine İdare 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.  9827/9/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurul 20/09/2018 tarihli ve 8076-23 sayılı Kararı ile, Kirazca Mahallesi Eskişehir 

Caddesi No:305 Arifiye/SAKARYA adresinde faaliyet gösteren 24.12.2015 tarihli ve BAY/939-
82/36334 sayılı bayilik lisansı sahibi Sakarya Essa Petrol Turizm İnşaat Sanayi Ve Ticaret 
Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 01.06.2016 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği 
üzere satışların otomasyon sisteminde gözükmemesi nedeniyle otomasyon sisteminin doğru ve 
sağlıklı veriler içermemesi, otomasyon sistemine müdahale etmesi, dağıtıcısı dışında akaryakıt 
ikmal etmesi, akaryakıt istasyonunda fiyat panosunda EPDK lisans numarasının, unvanının yazılı 
olmaması, fiyat panosunda benzin ibaresi yer almasına rağmen istasyonda benzin bulunmaması 
ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol 
Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Sakarya Essa Petrol Turizm 
İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin hakkında 22.05.2018 tarihli ve 25050 sayılı 
Başkanlık Olur’u kapsamında hazırlanan 31.05.2018 tarihli ve 868 sayılı Soruşturma Raporu ve 
istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün 
içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya 
doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda 
süresinde savunma yapmayan Sakarya Essa Petrol Turizm İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited 
Şirketi hakkında; 

a) Satışların otomasyon sisteminde gözükmemesi nedeniyle otomasyon sisteminin doğru 
ve sağlıklı veriler içermemesi, otomasyon sistemine müdahale etmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 
(f) bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2016 Yılında Uygulanacak 
Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 84.575,-TL,  

b) Dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (f) bendi 
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ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2016 Yılında Uygulanacak Para 
Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 84.575,-TL, 

c) Fiyat panosunda EPDK lisans numarasının, unvanının yazılı olmaması, fiyat panosunda 
benzin ibaresi yer almasına rağmen istasyonda benzin bulunmaması nedeniyle 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 
Maddesi Uyarınca 2016 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince 
belirlenen alt sınır 1.810,-TL olmak üzere toplam 170.960,-TL 

tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 170.960,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 
numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 
aleyhine İdare 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. 9827/10/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurul 20/09/2018 tarihli ve 8076-25 sayılı Kararı ile, Kirazca Mahallesi Eskişehir 

Caddesi No:305 Arifiye/SAKARYA adresinde faaliyet gösteren 24.12.2015 tarihli ve BAY/939-
82/36334 sayılı bayilik lisansı sahibi Sakarya Essa Petrol Turizm İnşaat Sanayi Ve Ticaret 
Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 28.11.2016 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği 
üzere satışların otomasyon sisteminde gözükmemesi nedeniyle otomasyon sisteminin doğru ve 
sağlıklı veriler içermemesi, otomasyon sistemine müdahale etmesi, dağıtıcısı dışında akaryakıt 
ikmal etmesi, akaryakıt istasyonunda fiyat panosunda EPDK lisans numarasının, unvanının yazılı 
olmaması, fiyat panosunda benzin ibaresi yer almasına rağmen istasyonda benzin bulunmaması 
ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol 
Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Sakarya Essa Petrol Turizm 
İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin hakkında 22.05.2018 tarihli ve 25052 sayılı 
Başkanlık Olur’u kapsamında hazırlanan 31.05.2018 tarihli ve 867 sayılı Soruşturma Raporu ve 
istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün 
içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya 
doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda 
süresinde savunma yapmayan Sakarya Essa Petrol Turizm İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited 
Şirketi hakkında; 
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a) Otomasyon sistemine müdahale etmesine rağmen bayilik faaliyetinde bulunması 
sebebiyle lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet göstererek 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (f) bendi 
ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2016 Yılında Uygulanacak Para 
Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 84.575,-TL,  

b) Dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (f) bendi 
ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2016 Yılında Uygulanacak Para 
Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 84.575,-TL, 

olmak üzere toplam 169.150,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 
verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 169.150,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 
numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 
aleyhine İdare 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. 9827/11/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
27.09.2018 tarihli ve 44415 sayılı Başkanlık Oluru ile 13.06.2007 tarih ve BAY/939-

82/22322 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Oğulbey Köyü Konya Devlet Yolu 
No:14-14/B (Konya Yolu 31.Km.) Gölbaşı/ANKARA adresinde Aypet Aydın Akaryakıt Nakliyat 
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunda 16.06.2016 
tarihinde gerçekleştirilen denetimde yapılan tespitlere göre; bayi lisansı ile tanınan haklar dışında 
faaliyet göstererek otomasyon sistemi sağlıklı çalışmamasına rağmen bayilik faaliyeti yapılması 
fiilinin detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi 
amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 
Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi ve 12/01/2017 tarihli ve 6864-3 sayılı Kurul Kararı 
hükümleri uyarınca düzenlenen 17/10/2018 tarihli ve 1627 sayılı Soruşturma Raporu yazılı 
savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ 
edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 
gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 9827/12/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 17/08/2018 tarih ve 24087 sayılı yazısının ekinde bulunan 

08/12/2016 tarih ve 2016-A-6723/7 sayılı Vergi İnceleme Raporu ve 05/04/2017 tarih ve 2017-A-
6723/8 sayılı Vergi Suçu Raporunda, 02/05/2013 tarih ve DAĞ/4385-1/32551 sayılı dağıtıcı 
lisansı sahibi (31/10/2014 tarihinde iptal edilmiştir.) Krn Enerji Petrol İnşaat Sanayi Ve Ticaret 
Limited Şirketi’nin sahte belge düzenleyicisi olduğu, 01/01/2014 tarihinden itibaren faaliyetinin 
sahte fatura ticareti olduğu, bu tarihten sonraki düzenlendiği faturaların sahte belge olarak dikkate 
alınması ve değerlendirilmesi gerektiği ve EPDK'ya bu faturalar üzerinden bildirim yaptığı 
tespitleri nedeniyle hakkında alınan 03/10/2018 tarih ve 45207 sayılı Başkanlık Olur'u 
kapsamında yapılan soruşturma sonucu hazırlanan 10/10/2018 tarih ve 1511 sayılı Soruşturma 
Raporu, adı geçen lisans sahibinin Ticaret Sicil adresi ile birlikte Kurumumuz kayıtlarında yer 
alan lisans adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.  

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak 
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ 
tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde 
gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı ve bahse konu Kurul kararında belirtilen 
aykırılığın,  mezkûr Kanunun 20 nci maddesi uyarınca onbeş gün içerisinde giderilmesi ve 
sonucunun Kuruma bildirilmesi gerekmekte olup, aksi halde, yapılmakta olan piyasa 
faaliyetinizin geçici bir süre için durdurulacağı veya şahsınıza ait lisansın doğrudan iptal edileceği 
konularının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 9827/13/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Susurluk-Balıkesir Yolu 9. Km. (Ada:-, Pafta:İ20A.13C.1, Parsel:120) 

“Susurluk/BALIKESİR” adresinde,  BAY/939-82/32772 (lisansı 24.11.2017 tarihinde 
sonlandırılmıştır.) sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Ercüment Petrol Nakliye 
Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 21.08.2017 tarihinde 
yapılan denetimde tespit edilen hususlara ilişkin olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” 
başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 
hükümleri uyarınca Ercüment Petrol Nakliye Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 
04.10.2018 tarihli ve 45327 sayılı Başkanlık Olur’u kapsamında soruşturma açılmasına karar 
verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 16.10.2018 tarihli ve 1586 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin “Susurluk-Balıkesir 
Yolu 9. Km. No:103 Sultançayır Susurluk/BALIKESİR” adresine gönderilmesine rağmen ilgili 
şirkete tebliğ edilememiştir. Mezkûr şirket nezdinde Gelir İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Ticaret 
Sicili Gazetesi kayıtlarında yapılan adres araştırmasında da yeni bir adres bulunamamıştır. 

Bu kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, “İşçi Blokları Mahallesi 
Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi 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. 

 9827/14/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim 

Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine 

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

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

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

çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluşun izin belgesi geçici olarak geri alınır.” 

hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen; 

Ankara ilinde faaliyet gösteren 2918 dosya no’lu 4708 Yapı Denetim Ltd. Şti.,  

İzmir ilinde faaliyet gösteren 2765 dosya no’lu YENİ İZMİR Yapı Denetim Ltd. Şti., 

1587 dosya no’lu MERCAN Yapı Denetim Ltd. Şti. ile 1494 dosya no’lu YETKİNEFE Yapı 

Denetim Ltd. Şti.,  

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 1578 dosya no’lu GENÇ LİDER Yapı Denetim Ltd. Şti.,  

Burdur ilinde faaliyet gösteren 1167 dosya no’lu SERENLER Yapı Denetim Ltd. 

Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 12.11.2018 tarih ve 205295 sayılı 

Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır. 

İlgililere duyurulur. 9798/1/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

12.11.2018 tarih ve 205291 sayılı Makam Olur’una istinaden; 

Ankara ilinde faaliyet gösteren 2222 belge no’lu GENÇASLAN Yapı Denetim Ltd. Şti.,  

Edirne ilinde faaliyet gösteren 2032 belge no’lu TRAK Yapı Denetim Ltd. Şti.,  

Bursa ilinde faaliyet gösteren 1465 dosya nolu KR Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Antalya ilinde faaliyet gösteren 1951 belge no’lu AMAZON Yapı Denetim Ltd. Şti.,  

Kırklareli ilinde faaliyet gösteren 2146 belge no’lu GÜNEBAKAN Yapı Denetim Ltd. 

Şti. ile 2759 belge no’lu AYÇİÇEĞİ Yapı Denetim Ltd. Şti.,  

Samsun ilinde faaliyet gösteren 1179 belge no’lu MAKSİMUM Yapı Denetim Ltd. 

Şti.,’leri 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 12’nci maddesinin ikinci fıkrası ile Yapı 

Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12’inci maddesinin (a) bendinde yer alan yer alan hükümlere 

aykırı olarak, yukarıda yapılan açıklamalara istinaden amaç ve unvan değişikliği yaparak başka 

bir alanda faaliyet göstermeleri nedeniyle Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir. 

 Malatya ilinde faaliyet gösteren 1676 belge no’lu VADİ Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin tüzel 

kişiliğin sonlandırılmış olması nedeni ile Yapı Denetim İzin Belgesi iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 9798/2/1-1 
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Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 
Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 85314/1 Nolu parselasyon 

planı Etimesgut Belediye Encümeninin 18.09.2018 tarih ve 1058/2072 sayılı kararı ile uygun 

görülmüş, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 18.10.2018 tarih ve 2252/5078 sayılı 
kararlarıyla onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 19.maddesi gereğince, 15.03.2015 
tarihinde müdürlüğümüz ilan panosuna asılacaktır. 

85314/1 Sayılı parselasyon planıyla uygulamaya alınan parseller: 
Yapracık Mahallesi İmarın 46659 ada 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 

nolu parseller, 

İlgililere ilanen duyurulur. 9795/1-1 
—— • —— 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 
Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 85276/3 Nolu parselasyon 

planı Etimesgut Belediye Encümeninin 24.07.2018 tarih ve 936 sayılı kararı ile uygun görülmüş, 
Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 25.10.2018 tarih ve 3398/5157 sayılı kararlarıyla 

onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 19.maddesi gereğince, 15.03.2015 tarihinde 
müdürlüğümüz ilan panosuna asılacaktır. 

85276/3 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller: 

Aşağıyurtçu Mahallesi İmarın 49254 ada 1, 49255 ada 1, 49256 ada 1, 2, 3, 4, 49257 ada 
1, 49258 ada 1 ve 2, 49259 ada 1, 2, 3 ve 4, 49260 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7, 49261 ada 1, 2, 3 ve 4, 
49262 ada 1, 2 ve 3, 49263 ada 1, 2 ve 3, 49264 ada 1 ve 2, 49265 ada 1 ve 2, 49266 ada 1, 2, 3 

ve 4, 49267 ada 1, 49268 ada 1, 49269 ada 1 ve 2, 49270 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6, 49271 ada 1 ve 2, 
49272 ada 1, 49273 ada 1, 2, 3 ve 4, 49274 ada 2, 3 ve 4, 49275 ada 1, 49276 ada 1, 2, 4, ve 5, 
49277 ada 1, 2, 3 ve 4, 49278 ada 1 ve 2, 49279 ada 1 ve 2, 49280 ada 1 ve 2, 49281 ada 1, 2, 3 

ve 4, 49282 ada 2, 3 ve 4, 49283 ada 1, 2, 3, 4 ve 5, 49284 ada 1 ve 2, 49285 ada 1, 2 ve 3, 49286 
ada 2, 3 ve 4, 49287 ada 1, 2 ve 4, 49288 ada 1, 2, 3, 4 ve 5, 49289 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ve 8, 
49290 ada 1, 49291 ada 1 sayılı parseller. 

İlgililere ilanen duyurulur. 9796/1-1 
—— • —— 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

 
 
 
 

    
    

    
 
 
 Sehven unutulan 682 sayılı parselin ilave edilmesine 85281 Nolu parselasyon planı Etimesgut 
Belediye Encümeninin 11.09.2018 tarih ve 1048 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Ankara 
Büyükşehir Belediye Encümeninin 01.11.2018 tarih ve 2318/5187 sayılı kararlarıyla onaylanmış 
olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 19.maddesi gereğince, 15.11.2018 tarihinde müdürlüğümüz ilan 
panosuna 4.kez asılmıştır. 
 
 85281 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya ilave edilen parseller: 
 
 Etimesgut ilçesi, Fevziye Mahallesi, 682 sayılı parsel. 
 
            
 
 

                                                                                                                                  
                                                                                                                      

 
     
 
   

 
İlgililere ilanen duyurulur. 9797/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 
3194 Sayılı İmar Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak görev ve sorumluluklarını 

yerine getirmedikleri idarelerince tespit edilen aşağıdaki yapı müteahhitlerinin yetki belge 
numaraları, aynı Kanunun 42 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası doğrultusunda, karşılarında yazılı 
Bakanlık Makamının Olurları ve sürelerle iptal edilmiştir.  

Mersin Anamur Belediyesi - 285 ada, 73 parsel - Emir Grup İnş. Eml. Tar. Turz. Yön. 
San.ve Tic. Ltd. Şti. (0007312559860431) - Şirket müdürü Fatih YALÇIN - 07.11.2018 tarihli ve 
200048 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Keçiören Belediyesi - 880 ada, 9 parsel - Sur Kale İnş. Mad. Tur. Gıda San. Tic. 
Ltd. Şti. (0006311316351366) - Şirket müdürü Yusuf CANSIZ - 07.11.2018 tarihli ve 200102 
sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi - 20I-1C pafta, 7669 ada, 27 parsel - Muharrem GÜNŞEN 
(0026110208313648) - 07.11.2018 tarihli ve 200106 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Samsun Atakum Belediyesi - 36A20B2A pafta, 314 ada, 3 parsel -Aziz GÜN 
(0059111161055757) - 07.11.2018 tarihli ve 200078 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Keçiören Belediyesi - 2077 ada,1 parsel - Erol AKKAYA (0006110123867703) - 
07.11.2018 tarihli ve 200056 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Altındağ Belediyesi - 4480 ada, 3 parsel - Yüksel BİLGE (0006112105758803) -
07.11.2018 tarihli ve 200056 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Manisa Akhisar Belediyesi - 704 Ada, 422 Parsel - Mustafa ÇİÇEK (0045110410765065) 
- 07.11.2018 tarihli ve 199966 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi - 20L-2B Pafta, 7415 Ada, 2 Parsel - Nihat BUDAK 
(0026110408056012) - 07.11.2018 tarihli ve 199964 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi - 20L-2D-20L1C Pafta, 14845 Ada, 6 Parsel - Mehmet 
AKTAŞ (0026112160186002) - 07.11.2018 tarihli ve 199962 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Keçiören Belediyesi - 2701 Ada, 1 Parsel - Cavit USLU (0006112581937065) - 
07.11.2018 tarihli ve 199953 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Sincan Belediyesi - 611 Ada, 4 Parsel - Fesih YAPILMIŞ (0006112396482021) - 
07.11.2018 tarihli ve 199951 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Altındağ Belediyesi - 21844 Ada, 1 Parsel - Ersin AYCAN (0006110011641411) 
- 07.11.2018 tarihli ve 199948 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Altındağ Belediyesi - 695 Ada, 11 Parsel - Halil KILINÇ (0006110014394430) - 
07.11.2018 tarihli ve 199947 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi - 1875 Ada, 209 Parsel - Necmiye ÇAKIR 
(0059112256045203) - 07.11.2018 tarihli ve 199898 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi - 21L-4C Pafta, 7284 Ada, 16 Parsel - MÜFİT GRUP İnş. 
Müh. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. (0026311276896048) - Şirket Müdürü Müfit ERDİR - 
07.11.2018 tarihli ve 199961 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi - 176 Pafta, 1150 Ada, 26 Parsel - ÖNCÜ Pars. Har. İnş. 
San. ve Tic. Ltd. Şti. (0026311266660330) - Şirket Müdürü Murat ÇİVİÇAKAN - 07.11.2018 
tarihli ve 199959 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Keçiören Belediyesi - 31042 Ada, 13 Parsel - TANYELİ Eml. Temz. İnş. Oto. 
Mak. ve Gıda Dış Tic. Ltd. Şti. (0006315029078121) - Şirket Müdürü Nermin ARISOY - 
07.11.2018 tarihli ve 199950 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

İstanbul Sancaktepe Belediyesi - 6316 Ada, 8 Parsel - BER Gayr. End. İnş. Oto. San. ve 
Tic. Ltd. Şti. (0034315698255030) - Şirket Müdürü Bülent YILDIRIM (0034110095856165) - 
07.11.2018 tarihli ve 199946 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi - 21L-1B Pafta, 3407 Ada, 3 Parsel - HERMES Isı Sist. 
İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. (0026312543917065) - Şirket Müdürü Oğuz ÇAYIR - 07.11.2018 
tarihli ve 199920 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Keçiören Belediyesi - 30214 Ada, 5 Parsel - KOÇAK Mob. Turz. İnş. San. Tic. 
Ltd. Şti. (0006315334473366) - Şirket Müdürü Zafer KOÇAK - 07.11.2018 tarihli ve 199902 
sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi - 82 Pafta, 1492 Ada, 184 Parsel - ARMA Eml. Taah. 
İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. (0059311423572021) - Şirket Müdürü Volkan ARABACI - 07.11.2018 
tarihli ve 199873 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 
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Antalya Manavgat Belediyesi, 1937 ada, 4 parsel - Hatipoğlu Yapı Malz. Den. Gıda İnş. 
Tur. Tar. Hayv. Tic. San. Ltd. Şti. (0007311461454630) - Şirket müdürü Yusuf ÜNAL - 
07.11.2018 tarihli ve 200272 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Bursa Nilüfer Belediyesi, 21C04C2B pafta, 1185 ada, 2 parsel - Evtam İnş. Tarım Zeytin. 
San. Tic. Ltd. Şti. (0016315488150003) - Şirket müdürü Kenan YURDAGÜL - 07.11.2018 tarihli 
ve 200284 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, 21M-4A pafta, 8684 ada, 14 parsel - Beyaz Orman Ürün. 
İnş. San. Tic. Ltd. Şti. (0026311255433730) - Şirket müdürü Ahmet VURAL - 07.11.2018 tarihli 
ve 200304 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Antalya Kumluca Belediyesi, 610 ada, 02 parsel - Mİ Maden. Yapı İnş. Malz. Tar. Eml. 
Oto. Tur. Gıda Tic. Ltd. Şti. (0007313407577658) - Şirket müdürü Nihal AKKAYA - 07.11.2018 
tarihli ve 200319 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Keçiören Belediyesi, 6108 ada, 16 parsel - Tekin Çeyiz Day. Tük. Teks. Gıda Paz. 
İnş. San. Tic. Ltd. Şti. (0006313148038566) - Şirket müdürü Menderes TEKİN - 07.11.2018 
tarihli ve 200337 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Mersin Mezitli Belediyesi, 158 ada, 14 parsel - Nupelda Tur. Oto. İnş. Gıda Taah. San. 
Tic. Ltd. Şti. (0033315321925638) - Şirket müdürü Müslüm GÜNGÖR - 07.11.2018 tarihli ve 
200571 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Bursa İnegöl Belediyesi, 58 pafta, 1313 ada, 10 no.lu parsel ile 10 pafta, 1924 ada, 4 
parsel - Akdoru İnş. Teks. Gıda Eml. Danış. San. Tic. Ltd. Şti. (0016313194556748) - Şirket 
müdürü Songül ÇELİK - 07.11.2018 tarihli ve 200703 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Altındağ Belediyesi, 23969 ada, 3 parsel - Duran DURUSOY 
(0006112699066422) - 07.11.2018 tarihli ve 200396 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Keçiören Belediyesi, 31698 ada, 7 parsel - İlhan ÖZCAN (0006110122115565) - 
07.11.2018 tarihli ve 200527 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Mersin Anamur Belediyesi, 247 ada, 131 parsel - Sadık BİNİCİ (0006112200294657) - 
07.11.2018 tarihli ve 200530 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, 2172 ada, 209 parsel - Mustafa DEMİR 
(0026112551583366) - 07.11.2018 tarihli ve 200596 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Kırıkkale Belediyesi, 252 ada, 43 parsel - Murat AYDIN (0071111171230137) - 
07.11.2018 tarihli ve 200613 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Bilecik Bozüyük Belediyesi, 0K1-B4 pafta, 947 ada, 17 parsel - Nusrettin SOYLU 
(0016110163901502) - 07.11.2018 tarihli ve 200639 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, 21M4A pafta, 8752 ada, 6 parsel - Nihat AKIN 
(0026110227024657) - 07.11.2018 tarihli ve 200661 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Keçiören Belediyesi - 31220 ada, 1 parsel - Yunus ÖZGÜVEN 
(0006110185090248) 07.11.2018 tarihli ve 202185 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

İstanbul Sancaktepe Belediyesi - F22D25D4B pafta, 168 ada 20 parsel - Kayalar Isı 
Mühendislik İnşaat Taahhüt Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. (0034311481597530) - Şirket 
Müdürü Hüseyin KAYA - 07.11.2018 tarihli ve 201419 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Keçiören Belediyesi - 1948 ada, 3 parsel - Turyaş Gıda İnş. Taah. Tic. San. Ltd. 
Şti. - Şirket Müdürü Turan TAŞ - 07.11.2018 tarihli ve 200518 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Bursa İnegöl Belediyesi 85 Pafta, 1372 Ada, 98 parsel - Asil Kardeşler İzo. Ve Yalt. 
Malz. İnş. Mob. San. Tic. Ltd. Şti. (0016315658084367) - Şirket Müdürleri Musa ASİL ve İsa 
ASİL - 08.11.2018 tarihli ve 202479 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Etimesgut Belediyesi, 45579 ada, 7 parseldeki yapının müteahhidi Hüseyin Yener 
YAVUZ - Yavuz İnşaat Emlak (0006110009968230) hakkında 10.02.2018 tarihli ve 30328 sayılı 
Resmi Gazete ilanı ile 1 (bir) yıl süre ile tesis edilen yetki belge iptal işleminin, söz konusu 
yapıdaki görev ve sorumlulukların yerine getirildiği Belediyesince bildirildiğinden Bakanlık 
Makamının 07.11.2018 tarihli ve 201713 sayılı Oluru ile kaldırılmasına, 

Söz konusu yapı müteahhitlerinin yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması 
dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,  

Yetki belge numarası olmayan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket müdürlerinin yetki belge 
numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde iptal süresince verilmemesine, 

İptal sürelerinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 9786/1-1 
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DSİ Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından: 

14-22 NO’LU MERZİFON - GÜMÜŞHACIKÖY ALTHAVZASI 

YERALTISUYU İŞLETME SAHASI İLANI 
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Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden: 
657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli 
ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’ de 
yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Esaslar ’da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrası uyarınca Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve 
Uygulama Merkezi (Hastanesi)’nde istihdam edilmek üzere Ortaöğretim Mezunları ile Lisans 
mezunları için 2018 yılı, Ön Lisans mezunları için 2016 yılı KPSS(B) grubu puanı esas alınmak 
suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.  

POZİSYON 
SIRA NO ÜNVANI 

KADRO 
SAYISI ARANILAN NİTELİKLER 

1 Hemşire 2 
Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri 
Fakültesi veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık 
lisans mezunu olmak. 

2 Hemşire 8 Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümünden 
mezun olmak 

3 
Diğer Sağlık 

Personeli 
Odyometrist 

1 

Yükseköğretim Kurumlarının ilgili Ön Lisans 
bölümlerinden mezun olup, Sağlık Bilgi 
Yönetimi Sistemi alanında Sertifikaya sahip 
olmak, en az 1 yıllık klinik tecrübeye sahip 
olmak ve bu durumu belgelendirmek.(Sertifika 
tarihleri başvuru tarihinden sonra olamaz) 

4 
Diğer Sağlık 

Personeli 
Perfüzyonist 

1 
Yükseköğretim Kurumlarının, Ön Lisans veya 
Lisans bölümlerinden mezun olup,  Perfüzyonist 
Sertifikasına sahip olmak 

5 
Sağlık 

Teknikeri 
(Radyoloji) 

2 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi 
Görüntüleme Teknikleri Ön Lisans Mezunu 
olmak 

6 Ebe 2 
Ebelik Bölümü Lisans mezunu olup, en az 1 
yıllık klinik tecrübeye sahip olmak ve bu 
durumu belgelendirmek. 

7 
Sağlık 

Teknisyeni 
(Anestezi) 

1 

Sağlık Meslek Lisesi Anestezi Bölümünden 
mezun olmak. Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon 
sertifikasına sahip olmak ve bu durumu 
belgelendirmek, İlk Yardımcı Belgesine sahip 
olmak.  

Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 
48.maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.  

I. GENEL ŞARTLAR: 
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli 
savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin 
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık 
suçlarından mahkûm olmamak, 

d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına 
gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut 
ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (E-Devletten alınan belge geçerlidir.) 
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e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini 
devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 

f) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunda, atanmaya engel bir durum 
bulunmamak. 

II. ÖZEL ŞARTLAR 
a) Ortaöğretim Mezunlara ile Lisans mezunları için 2018 yılı, Ön Lisans mezunları için 

2016 yılı KPSS (B) grubu puanı esas alınacaktır. 
b) Adaylardan KPSS’den 60 (Altmış) ve üzeri puan alanların başvurusu kabul edilecektir. 
c) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B 

maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet Sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi 
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar 
Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih 
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam 
edilemezler.” hükmüne uygun olması, 

d) Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak. 
e) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak. 
f) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak, 
g) Başvuru yapacak adayların son 1 yıldır (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir kurumda 

sözleşmeli personel (657/4-B) olarak çalışmamış olmaları gerekir. 
IlI. BAŞVURU VE İSTENİLEN BELGELER 
Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde aşağıdaki 

belgeleri tamamlamak suretiyle;  
1- Başvuru Formu (Başvuru Formu için tıklayınız) 
2- KPSS (B) grubu sonuç belgesi,(İnternet çıktısı) 
3- Başvuru sırasında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanının teyidi amacıyla 

nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi, 
4- Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen diploma, çalışma belgesi ve eğitim sertifikaları 

fotokopisi,  
5- Adli Sicil Kaydı (E-Devletten alınan belge geçerlidir) 
6- 1 adet  (3,5x4,5 ebadında) fotoğraf ile birlikte, 
Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla 

yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu 
tespit edilenlerin atamaları yapılmaz. Yapılmış ise iptal edilir. İdare tarafından kendilerine bir 
bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir.  

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ 
1. Başvurular incelendikten sonra, adayların isimleri KPSS puan sıralaması esas alınmak 

suretiyle başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru yeri ve zamanı ile 
ilgili bilgiler başvuru bitim tarihinden itibaren beş işgünü içerisinde www.kafkas.edu.tr 
adresinden ilan edilecektir.  

2. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Kontenjan 
sayısı kadar yedek ilan edilecek, kontenjan sayısı kadar adayın ataması yapılacaktır. Ancak Asil 
kazananlardan atanmak üzere başvuran olmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlardan sırası 
ile çağrılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli 
belgeleri tamamlamak suretiyle Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri 
gerekmektedir. Belgelerin teslimini müteakip atama Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması 
olumlu sonuçlandığı taktirde yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 
gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını 
kaybederler İlanda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edilecektir. 

BİLGİ İÇİN 
Kafkas Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 
Telf. 0474 225 11 50 / 1042-1049 9754/1-1 
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Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili 

Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857 
sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuruda Gerekli 
Belgeler; 

Profesörler: 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini 
başlıca araştırma eseri olarak ve başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda 
çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını 
kapsayan 6 ( altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir. 

Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu 
asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, 
özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel 
çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir. 

Doktor Öğretim Üyesi: 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesindeki şartları sağlamaları 
gerekmekte olup, başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus 
cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile özgeçmiş, 
yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 (dört) takım halinde vereceklerdir. Yabancı dil sınav 
yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit edilip adaylara ayrıca bildirilecektir. 

Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca 
onaylanmış olması gerekmektedir. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün 
içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır. 
İlgililere duyurulur. 

 

Fakülte - Bölüm 

Kadro Unvanı - Adedi 

Aranan Nitelik Prof. Doç. 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Beslenme ve Diyetetik   1 Tıp Fakültesi mezunu olup, Üroloji 
alanında uzmanlığını tamamlamış olmak. Ebelik 1   

Hemşirelik 

 1 1 
Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup, 
Pedodonti alanında uzmanlığını tamamlamış 
olmak. 

  1 
Tıp Fakültesi mezunu olup, Göğüs 
Cerrahisi alanında uzmanlığını tamamlamış 
olmak. 

Odyoloji 1  1 
Tıp Fakültesi mezunu olup Kulak, burun, 
boğaz alanında ihtisas yapmış olmak. 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 

1   Tıp Fakültesi mezunu olup, beyin cerrahisi 
alanında ihtisas yapmış olmak. 

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ 

İnşaat Mühendisliği 1 1 1 

İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olup 
İnşaat Mühendisliği, Hidrolik, Yapı veya 
Geoteknik alanlarının birinde doktora 
yapmış olmak, 

 
Başvuru Adresi: Avrasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, Adnan Kahveci Mah. 

Rize Cad. No: 226 Pelitli/Trabzon Tel: +90 462 334 64 44 - 45 - 47   rektorluk@avrasya.edu.tr 
 9753/1-1 



15 Kasım 2018 – Sayı : 30596 RESMÎ GAZETE Sayfa : 81 

 



Sayfa : 82 RESMÎ GAZETE 15 Kasım 2018 – Sayı : 30596 

 

 



15 Kasım 2018 – Sayı : 30596 RESMÎ GAZETE Sayfa : 83 

 

 



Sayfa : 84 RESMÎ GAZETE 15 Kasım 2018 – Sayı : 30596 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 9715/1/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 9715/2/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 9716/1/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 9716/2/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 9717/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 9718/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 9719/1-1 
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 9832/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Aksaray Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık

Sınıfı ve Lisans Düzeyi Yabancı Dil Dersleri Öğretim-Öğrenim ve Sınav
Yönetmeliği

–– Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği

–– Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/4)’de

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 13/11/2018 Tarihli ve 2018/ÖİB-K-59, 60,

61, 62, 63, 64, 65, 66 ve 67 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 11/7/2018 Tarihli ve E: 2018/9, K: 2018/84 Sayılı Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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