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YÖNETMELİKLER

Adalet Bakanlığından:

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN ZİYARET EDİLMELERİ HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/6/2005 tarihli ve 25848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hükümlü

ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Aynı ceza infaz kurumu ya da birden fazla ceza infaz kurumunun bir arada bulunduğu

yerleşkedeki farklı kurumlarda barındırılmakta olan hükümlü veya tutuklular, birinci fıkrada

sayılan kişilerden olmaları şartıyla bu Yönetmelik hükümleri kapsamında Cumhuriyet başsav-

cılığının yazılı emri ile birbirleriyle görüşebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Dördüncü Kısım Birinci Bölümünün başlığı “Yabancı

Uyruklu Hükümlü, Tutuklu ve Ziyaretçiler” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 27 - Yabancı uyruklu hükümlü ve tutuklular 9 uncu maddede sayılan kişiler

tarafından ziyaret edilebilir. Ziyaret hakkının kullanılması, ziyarete esas bağı gösteren belgeler

ile önceden Cumhuriyet başsavcılıklarına başvurulması ve bu belgelerin Cumhuriyet başsav-

cılıklarınca uygun görülmesi halinde mümkündür. Terör veya örgütlü suçlardan hükümlü veya

tutuklu yabancıların, yakınları ile yaptıkları ziyaretler derhal Genel Müdürlüğe bildirilir. 

Tüm ziyaret başvurularına, ziyaret edilecek kişilerin açık kimliği, yakınlık derecesini

belirten bilgi veya belge ile ziyaretçinin kimlik veya pasaport fotokopisi eklenir. Ayrıca ziya-

retten önce ilgili kişinin akraba olup olmadığı hükümlü veya tutukluya teyit ettirilir. Ziyareti

uygun görülen ziyaretçiye Cumhuriyet başsavcılığınca renkli fotoğraflı bir ziyaret belgesi ve-

rilir. Bu belgenin bir örneği ceza infaz kurumuna da gönderilir. Daha sonraki ziyaretlerinde zi-

yaretçi bu belge ile doğrudan ceza infaz kurumuna giderek hükümlü veya tutukluyu ziyaret

edebilir. Ceza infaz kurumu idaresi tarafından belgenin geçerliliği, belge üzerindeki fotoğrafın

ilgiliye ait olup olmadığı ve ziyaretçinin kimliği denetlenir.

Yukarıdaki fıkralar dışında kalan kişiler; adli suçlardan hükümlü veya tutuklu yabancı

uyrukluları Cumhuriyet başsavcılığının, terör veya örgütlü suçlardan hükümlü veya tutuklu

yabancı uyrukluları ise Bakanlığın yazılı izni ile ziyaret edebilir.

Türk vatandaşı hükümlü veya tutuklular, birinci fıkrada belirtilen kişiler dışında kalan

yabancı uyruklular tarafından Bakanlığın yazılı izni ile ziyaret edilebilir.

Yabancı uyruklu ziyaretçilere öncelikle açık görüş hakkı kullandırılır ve kurumca be-

lirlenen ziyaret günleri dışında da ziyaret yaptırılabilir.
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Yukarıdaki fıkralarda öngörülen usuller, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hüküm-

lüler hakkında 11 ve 12 nci maddelerde belirtilen hususlar dikkate alınarak uygulanır.

Ziyaretlerde çok vatandaşlığa sahip ya da 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatan-

daşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında Mavi Kart sahibi hükümlü, tutuklu veya ziya-

retçiler Türk vatandaşı gibi değerlendirilir. 

Aynı ceza infaz kurumunda ya da birden fazla ceza infaz kurumunun bir arada bulun-

duğu yerleşkedeki farklı kurumlarda barındırılmakta olan ve 9 uncu maddenin birinci fıkrası

kapsamında akrabalık bağları bulunan yabancı hükümlü ve tutuklular, Cumhuriyet başsavcılı-

ğının yazılı emri ile birbirleriyle gerçekleştirecekleri ziyaretler hakkında 9 uncu maddenin

üçüncü fıkrası uygulanır.

Aile fertleri ile yakınlarının hükümlü ve tutukluları ziyaretlerinde, bu Yönetmelikte dü-

zenlenen, açık ve kapalı görüş usulleri uygulanır. Bakanlık tarafından resmî ve dinî bayramlar

ile özel günlerde verilen açık görüş hakkından yabancı uyruklu hükümlü ve tutuklular da ya-

rarlandırılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Yabancı bir ülkenin vatandaşı olmakla birlikte, Türk kökenli olan hükümlü ve tutuk-

luların, konsolosluk memurları tarafından ziyaret edilmek istenmesi halinde, izin verilmeden

önce, ziyaret edilmek istenen kişinin Türk vatandaşlığından çıkıp çıkmadığı, ilgili il nüfus ve

vatandaşlık müdürlüğünden veya Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden araştırılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 29 - Konsoloslukta resmen çalışan din görevlisi, öğretmen, psikolog, tercüman

ve benzeri mesleklerdeki konsolosluk memurlarının yabancı hükümlü ve tutukluları ziyareti

bu Yönetmelik hükümlerine göre Bakanlığın iznine tabidir.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/6/2005 25848

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 28/7/2007 26596

2- 6/11/2009 27398

3- 22/1/2010 27470

4- 3/4/2012 28253

5- 18/8/2016 29805

6- 13/9/2017 30179

7- 13/1/2018 30300
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

BENZİN VE NAFTANIN DEPOLANMASI VE DAĞITILMASINDAN

KAYNAKLANAN UÇUCU ORGANİK BİLEŞİK EMİSYONLARININ

KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, benzin ve naftanın depolanması, dolumu, bir

terminalden diğerine veya bir terminalden akaryakıt istasyonuna nakliyesi ile akaryakıt istas-

yonlarında motorlu taşıtlara yakıt doldurulması sırasında yapılan/kullanılan işlem, tesis ve tan-

kerlerden salınan uçucu organik bileşikleri azaltmak sureti ile hava kirliliği ile mücadele et-

mektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; benzin ve naftanın terminallerde veya akaryakıt is-

tasyonlarında depolanması ve dolumu için kullanılan her türlü düzeneği ve ayrıca benzin ve

naftanın terminaller arası veya bir terminalden akaryakıt istasyonuna taşınması için kullanılan

tankerler ile akaryakıt istasyonlarının kurulumu ve işletimine ilişkin gereklilikleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

a) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa,

b) 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaş-

kanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının

Teşkilat ve Görevlerini düzenleyen 3 üncü bölüm hükümlerine,

c) Avrupa Birliğinin 94/63/EC ve 2009/126/EC sayılı direktiflerine,

dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akaryakıt istasyonu: Dağıtıcı veya bunlarla tek elden satış sözleşmesi yapmış bayi-

lerce ilgili mevzuata uygun (teknik, kalite ve güvenlik) olarak kurulup, bir veya farklı alt baş-

lıktan birer akaryakıt dağıtıcısının tescilli markası altında faaliyette bulunan ve esas itibarıyla

araçların akaryakıt, madeni yağ, otogaz LPG, temizlik ve ihtiyari olarak bakım ile kullanıcıların

tüplü LPG hariç diğer asgari ihtiyaçlarını karşılayacak imkanları sunan yerleri,

b) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

c) Benzin: TS EN 228 standardına uygun, ADN Bölüm 3.2.1, RID Bölüm 3.2 veya

ADR Ek-A Bölüm 3.2.1 Tablo A’nın 1203 numaralı UN maddesine tekabül eden ve motorlu

taşıtlara yönelik yakıt olarak kullanılması planlanan ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

tarafından ilgili mevzuatı uyarınca belirlenen akaryakıtı,

ç) Buhar dengeleme sistemi: Bir depolama tankı veya tankerin dolumu esnasında yer

değiştiren buharları yakalamak için kullanılan gerekli bağlantı sistemini,

5 Aralık 2018 – Sayı : 30616                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 23



d) Buhar geri kazanım (BGK) ünitesi: Benzin ve nafta buharlarının geri kazanımının

yapıldığı ekipmanı,

e) Buhar: Benzin ve naftadan buharlaşan her türlü gaz halindeki uçucu organik bileşiği,

f) Buhar/benzin oranı: Akaryakıt istasyonlarındaki Faz II buhar geri kazanım sistemin-

den geçen benzinin atmosfer basıncındaki hacmi ile motorlu araç depolarına dolumu yapılan

benzinin hacmi arasındaki oranı,

g) Buharların geçici depolanması: Buharların geri kazanılmak üzere bir terminaldeki

sabit tavanlı tank içerisinde depolanmasını,

ğ) Buhar tutma verimi: Akaryakıt istasyonlarında BGK ünitesinin olmaması durumunda

atmosfere salınacak yakıt buharı miktarı ile buhar geri kazanım ünitesiyle tutulacak buhar mik-

tarının bir yüzde olarak oranı,

h) Depolama tesisi: Bir terminalde benzin ve naftanın depolanması amacı ile kullanılan

her türlü sabit tankı,

ı) Dolum adası: Bir terminalde benzin ve naftanın herhangi bir zamanda karayolu tan-

kerine doldurulabildiği herhangi bir yapıyı,

i) Faz I: Benzin ve naftanın terminallerde depolanması, dolumu, bir terminalden diğe-

rine veya terminallerden akaryakıt istasyonlarına dağıtımı esnasında oluşacak uçucu organik

bileşik (UOB) emisyonlarının kontrolü için zorunlulukları,

j) Faz II: Akaryakıt istasyonlarında benzin ve naftanın motorlu taşıt yakıt depolarına

ikmali sırasında oluşacak uçucu organik bileşik (UOB) emisyonlarının kontrolü için zorunlu-

lukları,

k) İşletmeci: Bu Yönetmelik kapsamındaki tesisleri, terminalleri, akaryakıt istasyonla-

rını işleten ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine göre Enerji Piyasası Düzenleme

Kurumu tarafından lisanslandırılmış gerçek veya tüzel kişiyi,

l) Mevcut: Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce; 17/6/2004 tarihli ve 25495

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında lisans almış

olan petrol depolama tesisleri, akaryakıt istasyonları ile 31/12/2018 tarihinden önce imal edil-

miş karayolu tankerlerini ve/veya demiryolu tankerlerini (sarnıç vagonları),

m) Nafta: ADN Bölüm 3.2.1, RID Bölüm 3.2 veya ADR Ek-A Bölüm 3.2.1 Tablo A’nın

1203 numaralı UN maddesine tekabül eden ve motorlu taşıtlara yönelik yakıt olarak kullanıl-

ması planlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından ilgili mevzuatı uyarınca belir-

lenen akaryakıtı,

n) Organik maddelerin kütlesel debisi: Uçucu organik bileşiklerin bir saat süresince sa-

lınan kütlece Toplam Organik Karbon (TOK) olarak miktarını,

o) Otomatik izleme kontrol sistemi: Faz II BGK sisteminin işleyişine ilişkin arızaları

tespit edip ileten sistemi,

ö) Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü (SKHKK) Yönetmeliği: 3/7/2009 tarihli

ve 27277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmeliği,

p) Tanker: Benzin ve naftanın karayolu ve demiryolu ile bir terminalden bir başka ter-

minale veya bir terminalden bir akaryakıt istasyonuna taşınması amacı ile kullanılan her türlü

hareketli tankı,
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r) Terminal: Benzin ve naftanın, depolandığı ve karayolu ile demiryolu tankerlerine do-

lumunun yapıldığı işletme alanını,

s) Uçucu organik bileşik (UOB) emisyonları: Bir tesis tarafından salınan metan hariç

uçucu organik bileşikleri,

ş) Ürün çıktı miktarı: Son üç yıl içerisinde bir terminaldeki depolama tanklarından tan-

kerlere veya tankerlerden akaryakıt istasyonlarındaki depolama tanklarına doldurulan toplam

yıllık en fazla benzin ve nafta miktarını,

t) Yeni: Mevcut tanımı dışında kalan terminal, akaryakıt istasyonu veya tankerleri,

u) Yerleşim yeri: Kendisine ulaşan karayolları üzerinde sınırının başlangıcı ve bitimi

bir işaret levhası ile belirlenmiş olan yerleşme, çalışma ve barınma amacı ile insanların yarar-

landıkları yapı ve tesislerin bir arada bulunduğu ve karayolu trafiğine etkileri tespit edilmiş ve

idari taksimatla belirlenmiş olan il, ilçe, köy veya mezra gibi yerleri,

ü) Yetkilendirilmiş Kurum/Kuruluş: Bu Yönetmeliğe göre kurulması gereken sistem-

lerin uygun olarak çalışır vaziyette olduğunu kontrol eden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tara-

fından yetkilendirilmiş kuruluşu,

v) Yükleme tesisi: Bir terminalde benzin veya naftanın tankere yüklenebileceği bir veya

birden fazla dolum adası içeren herhangi bir tesisi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Tesis Tasarım ve İşletme Gereklilikleri

Terminallerdeki depolama tesisleri

MADDE 5 – (1) Yer üstü depolama tanklarının dış duvarlarının ve tavanının, toplam

radyasyon ısı yansıtma seviyesi RAL kodu referans alınarak %70 veya üzerinde olan renkle

boyanması gereklidir. Bakanlık; devlet tarafından ilan edilen özel alanların korunması için bu

maddeye muafiyet getirebilir.

(2) Sabit tavanlı depolama tanklarının;

a) Tankın zarar görmesinin engellenmesi amacıyla yüksek basınç nefeslikleri ve düşük

basınç nefeslikleri ile donatılmaları,

b) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde tanımlanan gerekliliklere uygun buhar geri ka-

zanım ünitelerine bağlanmaları ve bu tesislerin Tablo 1’de yer alan buhar geri kazanım ünitesi

çıkışındaki UOB emisyonu sınır değerlerini sağlamaları,

gerekir.

(3) İçten/dıştan yüzer tavanlı depolama tanklarının;

a) Buhar tutma kontrolleri bulunmayan sabit tavanlı tanka kıyasla genel buhar tutma

kapasitesi %95 veya üzeri olacak şekilde tasarlanması ve belgelendirilmesi,

b) Bu amaçla uygun contalar ile donatılması,

gerekir.

(4) Bu Yönetmeliğin Ek-1 maddesinde belirtilen alttan dolum şartlarını sağladığına dair

yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlarca sertifikalandırılan tankerlerin alttan dolumu zorunludur.

Söz konusu tankerler üstten açık doluma alınmaz.
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Terminallerdeki tankerlerin dolumu ve boşaltımı

MADDE 6 – (1) İşletmeci, benzin ve naftanın tankerlere dolum ve boşaltım işlemle-

rinde açığa çıkan uçucu organik buharları, sızdırmaz bir bağlantı hattı vasıtasıyla bir buhar geri

kazanım ünitesine yönlendirmek ve sistemin çalışır vaziyette olmasını sağlamakla yükümlüdür.

(2) İşletmeci, buhar geri kazanım sistemi ile bu sisteme bağlı cihazların, buhar geri ka-

zanımı esnasında güvenlik nedeniyle ortaya çıkan emisyonlar haricinde atmosfere buhar sal-

maması amacıyla, bir iç kilitleme cihazı kullanarak benzin ve naftanın akışının engellenmesini

ve sadece buhar geri kazanım sisteminin bağlı olması durumunda akışa izin verilmesini sağlar.

(3) Buhar geri kazanım ünitesi çıkışındaki UOB emisyonu TOK cinsinden Tablo 1’deki

sınır değerleri aşamaz.

Tablo 1. Buhar geri kazanım ünitesi çıkışındaki UOB emisyonu sınır değerleri

(4) Terminallerde tankerlerin alttan dolumuna imkan veren dolum adaları bulunması

ve çalıştırılması gerekir.

(5) İşletmeci, alttan dolum esnasında bir buhar sızıntısı durumunda dolum adasındaki

tüm dolum işlemlerinin durdurulmasını temin edecek ekipmanları dolum adasında kurdurmalı

ve bir buhar sızıntısı durumunda durdurma işlemlerini sağlar.

(6) Tankerlere üstten dolum yapılmasına izin verildiği geçiş süreleri boyunca, işletmeci,

dolum esnasında sıçramanın engellenmesi için dolum kolu çıkışının tankerin alt bölümüne ya-

kın bir yerde tutulmasını sağlar.

Tankerler

MADDE 7 – (1) Tankerler benzin/naftanın boşaltılmasının ardından kalıntı buharların

tanker içerisinde tutulmasını sağlayacak, terminallerde ve/veya akaryakıt istasyonlarında bu-

lunan depolama tanklarından kaynaklanan buharları alacak ve muhafaza edecek şekilde tasar-

lanır ve çalıştırılır.

(2) Alttan dolumlu karayolu tankerleri, tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin uluslararası

mevzuat kapsamında karayolu tankerlerinin muayene faaliyetlerini yürüten ve Bakanlık tara-

fından yetkilendirilmiş kurum/kuruluş tarafından bu Yönetmeliğin Ek-1’inde belirtilen alttan

dolum özelliğine sahip olduğunun kontrolü amacı ile muayene yapılarak sertifikalandırılır.

(3) Benzin ve nafta taşımacılığında kullanılan ve tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin

uluslararası mevzuatta öngörülen tank koduna göre daha üst teknik seviyede özellikler taşıyan

ve bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen özellikleri sağlayan, yetki-

lendirilmiş kurum/kuruluş tarafından sertifikalandırılan kapalı doluma göre tasarlanmış alttan

dolumlu tankerlerde bu Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan hükümler aranmaz.

(4) Demiryolu tankerleri, tehlikeli maddelerin demiryolu ile taşınmasına ilişkin mev-

zuata uygun olması gerekir.
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Akaryakıt istasyonlarındaki depolama tanklarına yapılan dolum işlemleri

MADDE 8 – (1) Benzin ve naftanın tankerlerden akaryakıt istasyonlarındaki depolama

tanklarına aktarımı esnasında, akaryakıt istasyonundaki depolama tankı ile tanker arasında

açığa çıkan buharların, buhar sızdırmaz bir bağlantı hattı ile tankere geri verilmesi gerekir.

Akaryakıt istasyonları

MADDE 9 – (1) Akaryakıt istasyonları; benzin ve nafta ikmali esnasında araç depo-

sundan yer değiştiren buharın, BGK sistemi ile tutulmasını veya söz konusu buharların akar-

yakıt istasyonunun depolama tankına geri gönderilmesini sağlayacak şekilde faaliyet gösterir.

(2) Akaryakıt istasyonlarındaki buhar tutma sistemlerinin yetkilendirilmiş kurum/ku-

ruluşça TS EN 16321 Standardına göre en az %85 verime sahip olduğuna dair uygunluk belgesi

olmalıdır. Belgenin işletme sahasında saklanması ve talep üzerine Bakanlığa ibraz edilmesi

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İzleme, Kontrol ve Denetim

Ölçüm şartları

MADDE 10 – (1) Tesislerde emisyon ölçüm yerleri Türk Standartlarına, EPA, DIN veya

CEN normlarına uygun, teknik yönden hatasız ve tehlike yaratmayacak biçimde ölçüm yap-

maya uygun, kolayca ulaşılabilir ve ölçüm için gerekli bağlantıları yapmaya imkan verecek

şekilde işletme/tesis yetkililerince hazırlatılır. Emisyon ölçüm yerleri ile ilgili teknik detaylar

Bakanlıkça belirlenir.

İzleme ve kontrol

MADDE 11 – (1) İşletmeci, bu Yönetmeliğin 5, 6, 7 ve 8 inci maddeleri uyarınca buhar

geri kazanım (BGK) ünitesinin buhar dengeleme sistemi ile bir bütün olarak Ek-2’de yer alan

hükümlere göre uygunluğunu, faaliyete geçmeden önce ilk kez ve sonrasında periyodik olarak

her 5 yılda bir TS EN 17020 standardından akredite olmuş ve yetkilendirilmiş kurum/kuruluşa

doğrulatır.

(2) İşletmeci, bağlantı hatları ve boru tesisatlarının sızıntılara karşı düzenli olarak kont-

rol edilmesini sağlar.

(3) İşletmeci, akaryakıt istasyonunun bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesi uyarınca uy-

gunluğunun denetimi ve izlenmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmak, bilgi ve belgeleri

vermek ve her türlü kolaylığı sağlamakla yükümlüdür.

Buhar geri kazanım ünitelerinde emisyon ölçümleri

MADDE 12 – (1) İşletmeci, buhar geri kazanım ünitesinin faaliyete geçmesinden iti-

baren altı ay içerisinde ve sonrasında periyodik olarak iki yılda bir buhar geri kazanım ünitesi

çıkış konsantrasyonlarını Bakanlıktan yeterlilik almış bir ölçüm firmasına ölçtürür.

(2) Organik maddelere ilişkin emisyonların ölçümünde aşağıdaki hükümlere uyulur:

a) Ölçümlerin ulusal ve/veya uluslararası standartlarda belirtilen metodlar ve uygun iz-

leme araçları ile gerçekleştirilmesi gerekir.

b) Kullanılan ekipman, kalibrasyon gazı ve kullanılan yöntem nedeniyle ortaya çıkan

toplam ölçüm hatası ölçülen değerin %10'unu aşamaz. Ölçümlerde kullanılan ekipmanlar en

az 3 g/Nm3 değerini ölçebilir nitelikte olmalıdır. Ölçülen değerin doğruluğu en az %95 güven

aralığında olması gerekir.
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Buhar geri kazanım ünitelerinde raporlama ve denetimlere ilişkin belgeler

MADDE 13 – (1) İşletmecinin, buhar geri kazanım ünitesinin faaliyete geçmesinden

itibaren altı ay içerisinde ve sonrasında periyodik olarak her iki yılda bir ölçüm gerçekleştirmesi

ve SKHKK Yönetmeliği Ek-11’inde yer alan emisyon ölçüm rapor formatına uygun olarak ra-

porlaması gerekir. İşletmecinin bu raporları; çevre izni başvurusu sırasında, denetimlerde ve

Bakanlık tarafından talep edilmesi halinde sunması gerekir.

(2) İşletmeci tarafından; bu Yönetmelik kapsamında istenen tüm sertifikalar ile ölçüm

ve kontrol raporlarının işletme sahasında beş yıl süre ile muhafaza edilmesi gerekir.

(3) Periyodik ölçümler haricinde tesislere ilişkin raporlara yönelik bir nüshanın, ger-

çekleştirilen denetim veya ölçümlerden itibaren 4 hafta içerisinde işletmeci tarafından Bakan-

lığa ibraz edilmesi gerekir. Tankerler söz konusu olduğunda, ilgili raporun aslı veya bir nüshası

talep üzerine Bakanlığa ibraz edilir.

Akaryakıt istasyonlarında denetim

MADDE 14 – (1) İşletmecinin akaryakıt istasyonu faaliyete geçmeden önce yeni akar-

yakıt istasyonuna ilişkin bilgileri Bakanlığa bildirmesi gerekir.

(2) İşletmecinin Faz II buhar geri kazanım sistemi faaliyete geçtikten sonraki ilk 6 hafta

içinde ve her 5 yılda bir uygunluğunu yetkilendirilmiş kurum/kuruluşa onaylatması gerekir.

(3) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesi uyarınca akaryakıt istasyonlarında motorlu taşıt-

lara yakıt ikmali esnasında oluşan buharların geri kazanımı amacıyla kurulan buhar geri kaza-

nım sistemi etkinlik testleri ve doğrulamasının TS EN 16321 Standartlarına uygunluğunun yet-

kilendirilmiş kurum/kuruluş tarafından onaylanması gerekir.

(4) Gerçekleştirilen denetimde uygunsuzluk ortaya çıkması durumunda, işletmeci müm-

kün olan en kısa süre içerisinde uygunsuzluğun giderilmesini temin eder. Denetimi takip eden

6 hafta içerisinde ise yetkilendirilmiş kurum/kuruluş tarafından uygunsuzluğun giderildiğine

ilişkin denetimin tekrar edilmesi gerekir.

Akaryakıt istasyonlarında raporlama

MADDE 15 – (1) Akaryakıt istasyonlarında, yetkilendirilmiş kurum/kuruluş tarafından

gerçekleştirilen denetim sonuç raporlarının, denetimi takip eden 4 hafta içinde Bakanlığa su-

nulması gerekir.

(2) İşletmecinin; bu Yönetmelik kapsamında istenen tüm sertifikalar ile ölçüm ve kont-

rol raporlarını işletme sahasında beş yıl süre ile muhafaza etmesi gerekir.

(3) İşletmecinin; sistemde arıza olması durumunda söz konusu arızaların herhangi bir

gecikmeye mahal verilmeden giderilmesini sağlaması ve izleme ile sistemde gerçekleştirilen

onarım sonuçlarını yetkilendirilmiş kurum/kuruluşa bildirmesi gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer gereklilikler

MADDE 16 – (1) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 24/10/2013 tarihli ve

28801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hak-

kında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat gereğince aksi bir durum oluşturmaması halinde, Ba-
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kanlığın Çevre Kanununa dayalı olarak ve Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönet-

meliğinin 15 inci maddesi ve Ek-9’u gereği tesislerden ek düzenleme veya sürekli tedbir talep

etme hakkı saklıdır. Bakanlık işletmeye ek düzenlemeler için geçiş süresi verir.

(2) Benzin buharı geri kazanım sistemi kurulu akaryakıt istasyonları, benzin dispenser

pompaları üzerinde veya bunların bulunduğu alanda bir buhar geri kazanım sisteminin kulla-

nıldığına dair tüketicileri bilgilendiren bir işaret, bildirim aracı (etiket) bulundurur.

(3) İşletmeciler, bu Yönetmelik kapsamında Bakanlık web sitesi uygulamalar modü-

lünde yer alan “Endüstriyel Uçucu Organik Bileşiklerin Kontrolü” uygulaması üzerinden Ba-

kanlığa raporlama yapmak zorundadır. Bu raporlar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten

iki yıl sonra başlamak üzere bir sonraki yılın 31 Mart tarihine kadar her yıl periyodik olarak

gönderilir.

İstisnalar

MADDE 17 – (1) 10.000 ton/yıldan az ürün çıktı miktarına sahip mevcut terminaller

ile 5.000 ton/yıldan az ürün çıktı miktarına sahip yeni terminallerde bu Yönetmeliğin 5 inci

maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile 6 ncı maddesi uygulanmaz.

(2) Bu Yönetmeliğin yayım tarihinden önce maksimum 35 g/Nm3 emisyon konsant-

rasyonunu sağlayacak şekilde buhar geri kazanım ünitesi kuran terminaller için Tablo 1’deki

sınır değerler uygulanmaz.

(3) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önce imal edilmiş ve üstten dolumlu tan-

kerlerde bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası dışında yer alan hüküm ve sınır de-

ğerleri uygulanmaz.

(4) Yeni motorlu araçların yapımı ve teslimi için kullanılan ve otomotiv tesisleri içinde

kurulu bulunan akaryakıt istasyonları için bu Yönetmeliğin 8 inci ve 9 uncu maddesi uygulan-

maz.

(5) Ürün çıktı miktarı 100 m3'ü aşmayan akaryakıt istasyonları için bu Yönetmeliğin

8 inci ve 9 uncu maddesinde belirtilen hüküm ve sınır değerler uygulanmaz.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik hükmü

MADDE 18 – (1) Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinin Ek-5

Y.1’de yer alan (1.2), (1.4) ve (1.5) alt bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

İdari yaptırımlar

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmeliğe aykırı hareket edenler hakkında Çevre Kanununun

ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırım uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci ve 6 ncı maddesinde belirtilen hüküm ve

sınır değerler;

a) Mevcut terminallerdeki yeni depolama tesisleri ve yeni terminaller için bu Yönet-

meliğin yürürlüğe girdiği tarihte,

b) Ürün çıktı miktarı 50.000 ton/yıldan büyük terminallerin mevcut depolama tesisleri

için bu Yönetmeliğin yürürlüğe girme tarihinden itibaren bir yıl sonra,
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c) Ürün çıktı miktarı 25.000 - 50.000 ton/yıl arasında olan terminallerin mevcut depo-

lama tesisleri için bu Yönetmeliğin yürürlüğe girme tarihinden itibaren iki yıl sonra,

ç) Ürün çıktı miktarı 25.000 ton/yıldan küçük terminallerdeki mevcut depolama tesisleri

için bu Yönetmeliğin yürürlüğe girme tarihinden itibaren üç yıl sonra,

(2) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen hüküm ve sınır değerler; yeni ve mev-

cut alttan dolumlu karayolu tankerlerinde bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte,

(3) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen hükümler;

a) Mevcut üstten dolumlu karayolu tankerlerinde bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği

tarihte,

b) Mevcut ve yeni demiryolu tankerlerinde bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten

itibaren üç yıl sonra,

(4) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen hükümler;

a) İnşaat ruhsatı alınmış, iskanı henüz alınmamış akaryakıt istasyonları için bu Yönet-

meliğin yürürlüğe girdiği tarihte,

b) Yıllık ürün çıktı miktarının, 1.000 m3’ten fazla olduğu veya yıllık ürün çıktı mikta-

rının 100 m3’ün üzerinde olduğu ve yerleşim yerlerinde bulunan mevcut akaryakıt istasyonları

için bu Yönetmeliğin yürürlüğe girme tarihinden bir yıl sonra,

c) Yıllık ürün çıktı miktarı, 500 m3 ile 1.000 m3 arasında olan mevcut akaryakıt istas-

yonları için bu Yönetmeliğin yürürlüğe girme tarihinden iki yıl sonra,

ç) Yıllık ürün çıktı miktarı, 100 m3 ile 500 m3 arasında olan mevcut akaryakıt istas-

yonları için bu Yönetmeliğin yürürlüğe girme tarihinden üç yıl sonra,

(5) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen hüküm ve sınır değerler;

a) Planlanan ürün çıktı miktarı 500 m³/yıldan büyük olan yeni akaryakıt istasyonları

ile ürün çıktı miktarı 100 m³/yıldan büyük olan ve yerleşim yerlerinde bulunan yeni akaryakıt

istasyonları bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte,

b) Ürün çıktı miktarı 3000 m³/yıldan büyük mevcut akaryakıt istasyonları ile ürün çıktı

miktarı 100 m³/yıldan büyük olan ve yerleşim yerlerinde bulunan mevcut akaryakıt istasyon-

larında bu Yönetmeliğin yürürlüğe girme tarihinden itibaren iki yıl sonra,

c) Ürün çıktı miktarı 3000 m³/yıldan büyük mevcut akaryakıt istasyonlarında, büyük

bir tadilat yapılması planlanıyorsa Yönetmelik yürürlüğe girme tarihinden sonra yapılacak ta-

dilatla birlikte,

ç) Bu fıkranın a,b,c bentleri dışındaki diğer mevcut akaryakıt istasyonlarında, bu Yö-

netmeliğin yürürlüğe girme tarihinden itibaren üç yıl sonra,

yürürlüğe girer.

(6) Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesi yayımı tarihinde, diğer hükümleri yayımı tari-

hinden iki yıl sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Hazine ve Maliye Bakanlığından:

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/2/2016 tarihli ve 29615 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel

Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkra-

sında yer alan “sisteminde katılımcıların ya da çalışanların” ibaresi “sistemindeki katılımcıla-

rın” şeklinde değiştirilmiş, “karşılık olarak ödenecek” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya

taahhüt edilecek” ibaresi ve “haksız” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya erken” ibaresi ek-

lenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kanunun

ek 1 inci, ek 2 nci ve geçici 2 nci maddelerine” ibaresi “Kanununa” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan veya Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanını veya Hazine ve Maliye Bakanlı-

ğını,

b) Başlangıç Devlet Katkısı: Kanunun ek 2 nci maddesi uyarınca, çalışanın sisteme gi-

rişinde, başlangıç dönemini müteakip, bir defaya mahsus olmak üzere maktu olarak hesaplanan

ilave devlet katkısını,

c) Başlangıç dönemi: Kanunun ek 2 nci maddesi kapsamında, çalışanın, emeklilik pla-

nına dâhil olduğunun kendisine bildirildiği tarihi izleyen iki aylık süreyi,

ç) Birikim: Devlet katkısı hesabındaki tutarlar hariç, katılımcının bireysel emeklilik he-

sabında bulunan toplam tutarı,

d) Çalışan: Kanunun ek 2 nci ve geçici 2 nci maddeleri kapsamında bir emeklilik pla-

nına dahil edilen katılımcıyı,

e) Devlet katkısı: 4632 sayılı Kanunun ek 1 inci ve ek 2 nci maddelerine göre Devlet

tarafından katılımcının bireysel emeklilik hesabına ödenen veya Kanunun ek 2 nci maddesinin

yedinci fıkrası uyarınca taahhüt edilen tutarları,

f) Devlet katkısı hesabı: Münhasıran devlet katkısına ilişkin tutarların izlendiği, katı-

lımcının bireysel emeklilik hesabı kapsamındaki alt hesap veya taahhüt edilen ve nakden öde-

nen devlet katkısı tutarlarının izlendiği, çalışanın bireysel emeklilik hesabı kapsamındaki alt

hesabı,

g) Ek Devlet Katkısı: Kanunun ek 2 nci maddesi kapsamında emeklilik birikimini en

az on yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana, birikim tutarı

üzerinden nispi olarak hesaplanan devlet katkısını,

ğ) Emeklilik gözetim merkezi: 4632 sayılı Kanuna göre Bakanlıkça emeklilik gözetim

merkezi olarak görevlendirilen tüzel kişiyi,

h) Erken ödenen devlet katkısı: Ödenen katkı payının, şirket hesaplarına nakden intikal

ettiği tarihten önce gerçekleştirilen devlet katkısı hesaplamasına dahil edilmesi nedeniyle ka-

tılımcıya erken ödenen devlet katkısını,
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ı) Fon: Emeklilik yatırım fonunu,

i) Nakit hesabı: Taahhüt edilen devlet katkısı tutarlarının Kanunun ek 1 inci maddesinde

belirtilen hak kazanma oranlarına göre nakden ödenen kısmının izlendiği, çalışanın devlet kat-

kısı hesabı kapsamındaki alt hesabı,

j) Hak kazanılmayan devlet katkısı: Kanunun ek 1 inci maddesine göre, sistemden ay-

rılan katılımcının devlet katkısı hesabındaki, genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere şirketlerce

iade edilmesi gereken tutarı,

k) Haksız devlet katkısı: Ödenmemesi gerekirken ödenmiş olduğu tespit edilen devlet

katkısı tutarını,

l) İşveren: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamın-

daki işveren ve işveren vekillerini,

m) Kanun: 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununu,

n) Katılımcı: Emeklilik sözleşmesine göre ad ve hesabına şirket nezdinde bireysel

emeklilik hesabı açılan gerçek kişiyi,

o) Katkı payı: Emeklilik sözleşmesine göre şirkete ödenen, giriş aidatı hariç, tasarrufa

yönelik tutarı,

ö) Sertifika: Çalışanın dahil edildiği emeklilik planı kapsamında açılan otomatik katılım

sertifikasını,

p) Sözleşme: 4632 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında yapılan emeklilik söz-

leşmesini,

r) Şirket: 4632 sayılı Kanuna göre kurulmuş emeklilik şirketini,

s) Taahhüt hesabı: Kanunun ek 2 nci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, taahhüt edilen

tutarların izlendiği, devlet katkısı hesabı kapsamındaki alt hesabı,

ifade eder.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin dördüncü, altıncı ve yedinci fık-

raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, sekizinci fıkrasının son cümlesi “Ödemelerin devlet kat-

kısı hesaplamasına dahil edilmesi için varsa blokaj süresinin tamamlanmasını müteakip, katkı

payının nakden şirket hesaplarına intikal etmiş olması gerekir.” şeklinde değiştirilmiş ve onuncu

fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(4) Emeklilik gözetim merkezi, kayıt kesinleştirme tarihini takip eden altı iş günü için-

de Bakanlıkça belirlenen kontrol listesinde belirtilenler dahil gerekli tüm kontrolleri yapar ve

şirket ile emeklilik gözetim merkezi arasında, ikinci ve üçüncü fıkraya göre aykırılık tespit

edilmeyen veriler üzerinden bireysel emeklilik sisteminde katılımcının Devlet katkısı hesabına

ödenecek Devlet katkısı tutarına, çalışanın taahhüt hesabına kaydedilecek Devlet katkısı tutar-

larına ve çalışanın hak ettiği Devlet katkısı tutarları ile bu Yönetmeliğin 4/B maddesi kapsa-

mında ödenecek Ek Devlet katkısı tutarına ilişkin üç ayrı mutabakat belgesi, elektronik imza

ya da ıslak imza kullanılarak imzalanır. Bu fıkrada belirtilen süre içinde, ilgili mutabakat bel-

gelerini imzalamayan şirket nezdindeki tahsilatlar için devlet katkısı hesaplanmaz ve katılım-

cının diğer şirketlerde sözleşmesi veya sertifikası var ise devlet katkısı limiti, katılımcının ilgili

sözleşmelerine veya sertifikalarına ödediği katkı payı tutarları için kullanılır. Söz konusu tah-

silatların imzalanan müteakip mutabakat belgelerine konu olması durumunda, bu tahsilatlar il-

gili hesap dönemi için katılımcının kalan limiti dahilinde hesaplamaya dahil edilir. Mutabakat

belgelerinde yer alması gereken asgari hususlar Bakanlıkça belirlenir.”
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“(6) Emeklilik gözetim merkezi, şirketlerle imzaladığı mutabakat belgelerine konu ve-
rileri kullanarak, sözleşme bazında ödenen katkı paylarını Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları
için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarına, 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsa-
mındaki katılımcılar için ilgili kimlik numaralarına göre katılımcı bazında konsolide eder ve
katılımcı bazında ödenen katkı payının yüzde yirmi beşini devlet katkısı olarak hesaplar. 5901
sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamındaki katılımcılar için durumlarını tevsik eden bel-
gelerini şirkete ibraz etmeleri halinde devlet katkısı hesaplanır. Çalışanların devlet katkısı ta-
ahhüt olarak hesaplanır ve bu tutarlar taahhüt hesabında kayıt altına alınır. Taahhüt edilen devlet
katkısının, nakit hesabına nakden ödenecek kısmı, Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında,
sertifikanın sistemde geçirdiği süreye bağlı olarak belirlenen hak kazanma oranlarına göre he-
saplanır. Devlet katkısı hesabında 5 inci maddede yer alan limite kadar olan katkı payı tutarları
dikkate alınır. Bir katılımcının birden fazla sözleşmesi veya sertifikası olması durumunda, söz-
leşme veya sertifika bazında devlet katkısı, ilgili ayda sözleşme veya sertifika başına ödenen
katkı paylarının ağırlığı dikkate alınarak hesaplanır ve toplam devlet katkısı katılımcının söz-
leşmelerine veya sertifikalarına paylaştırılır.

(7) Emeklilik gözetim merkezi, kayıt kesinleştirmeyi müteakip on iş günü içinde, ilgi-
sine göre katılımcı veya çalışan bazında hesapladığı devlet katkısı bilgilerini ve 4/B maddesi
kapsamında hesaplanan ek devlet katkısı bilgilerini ilgili şirkete, ayrıca şirket bazında hazırla-
nan bu bilgileri içeren hesap formlarını Bakanlığa gönderir. Devlet katkısı bilgilerinin şirkete
gönderilmesini takip eden iş günü, taahhüt edilen devlet katkısı tutarları şirket tarafından taah-
hüt hesabında kayıt altına alınır. Hesap formlarında yer alacak hususlar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 4/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Çalışanın”
ibaresi “Çalışan için” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “cayma hakkını kullanmaması
halinde, cayma hakkının dolduğu ayı takip eden hesap döneminde,” ibaresi yürürlükten kaldı-
rılmış, aynı fıkrada yer alan “1000 TL tutarında” ibaresi “başlangıç döneminin bitimini takip
eden hesap döneminde” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklen-
miştir.

“(3) Bütün sertifikalarını sonlandırmak suretiyle sistemden ayrılmış olan çalışanın ye-
niden sisteme dahil olması halinde, başlangıç devlet katkısı yeniden hesaplanmaz. Ancak baş-
langıç döneminde cayma hakkını kullanmış olan bir çalışanın sisteme yeniden dahil olması
durumunda, daha önce başlangıç devlet katkısı hiç hesaplanmamış ise bu hüküm uygulanmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 4/B maddesinin birinci fıkrasında yer alan “çalışana,”
ibaresinden sonra gelmek üzere “yıllık gelir sigortası sözleşmesinin akdedildiği tarihi takip
eden devlet katkısı hesaplama döneminde” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “kapsamında”
ibaresi “uyarınca” şeklinde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Vefat veya malûliyet dışındaki bir nedenle, on yıl tamamlanmadan yıllık gelir si-
gortasının sonlandırılması halinde, yapılan ek devlet katkısı ödemesi, Bakanlıkça belirlenen
usul ve esaslara göre, genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Bakanlık hesaplarına ödenir.
Ödenmediği veya eksik ödendiği tespit edilen tutarlar, ödenmesi gereken tarihten itibaren
21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci
maddesinde belirtilen gecikme zammı oranına göre hesaplanan faiziyle birlikte 6183 sayılı Ka-
nun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Bakanlıkça yetkilendirilecek kuruluş tarafından il-
gilinin bağlı olduğu vergi dairesine bildirilir. Tahsil edilen tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilir
ve tahsilata ilişkin bilgi, vergi dairesince Bakanlığa iletilir.”
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü ve dör-

düncü cümleleri yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü

fıkrasında yer alan “ödendiği” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya taahhüt edildiği” ibaresi

eklenmiş, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bir katılımcının sözleşmesini veya sertifikasını sonlandırarak sistemden ayrılması

sonucunda hak edilmeyen devlet katkılarının iade edilmesi ya da taahhüt edilen tutarlarının

hesaptan çıkarılması, aynı takvim yılında yürürlükte olan diğer sözleşmeleri için devlet katkısı

hesaplamasına esas kalan limitini artırmaz. Cayma işlemine konu olan sözleşmeler için bu hü-

küm uygulanmaz.”

“(5) Bir çalışan için ödenecek ek devlet katkısı hesaplamasına esas teşkil eden birikim

toplamı, çalışanın emeklilik hakkını kullandığı ayda geçerli aylık brüt asgari ücret tutarı ile

sistemde kaldığı ay sayısının çarpımını aşamaz.

(6) Aşağıda yer alan devlet katkılarından her birinin limiti ayrı olarak hesaplanır ve

takip edilir:

a) Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında ödenen devlet katkısı,

b) Kanunun ek 2 nci maddesi kapsamında otomatik katılım ile kurulan sertifikalar için

hesaplanan devlet katkısı,

c) Kanunun ek 2 nci maddesi kapsamında maktu olarak hesaplanan başlangıç devlet

katkısı,

ç) Kanunun ek 2 nci maddesi kapsamında ödenen nispi olarak hesaplanan ek devlet

katkısı.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üze-

re aşağıdaki ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralar eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül et-

tirilmiş, mevcut ikinci fıkrasında yer alan “katılımcılara ait” ibaresinden sonra gelmek üzere

“nakden ödenen” ibaresi eklenmiştir.

“(2) Taahhüt edilen devlet katkısı tutarları, çalışanın taahhüt hesabında, taahhüt edilen

tutarların hak kazanma oranlarına göre nakden ödenecek kısımları ise çalışanın nakit hesabında

takip edilir.

(3) Sertifikanın sistemde bulunduğu sürenin;

a) Üçüncü yılı ile altıncı yılı arasında, çalışanın devlet katkısı hesabındaki tutarın yüzde

seksen beşi taahhüt olarak kayıt altına alınır, yüzde on beşi nakit hesabına ödenir,

b) Altıncı yılı ile onuncu yılı arasında, çalışanın devlet katkısı hesabındaki tutarın yüzde

altmış beşi taahhüt olarak kayıt altına alınır, yüzde otuz beşi nakit hesabına ödenir,

c) Onuncu yılından itibaren, çalışanın devlet katkısı hesabındaki tutarın yüzde kırkı

taahhüt olarak kayıt altına alınır, yüzde altmışı nakit hesabına ödenir.

(4) Sertifikanın emeklilik hakkının kullanılarak ya da vefat veya maluliyet nedeniyle

sonlandırılması halinde ise çalışanın devlet katkısı hesabındaki tutarın tamamı nakit hesabına

ödenir. Hesaplamalar, her bir sertifika için ayrı ayrı yapılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “devlet

katkısı” ibarelerinden sonra gelmek üzere “veya nakit” ibareleri ve aynı fıkraya ikinci cümle

olarak “Bu aktarım ile birlikte, devlet katkısına ilişkin tüm veriler de yeni şirkete iletilir.” cüm-

lesi eklenmiştir.
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MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ya da

çalışanın” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, “sözleşmesini” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya

sertifikasını” ibaresi eklenmiş, “hak kazanılan tutarlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya

nakit hesabındaki tutarlar” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçün-

cü fıkrasının son cümlesinde yer alan “talebinin” ibaresi “talebini en geç” şeklinde değiştirilmiş,

beşinci fıkrasında yer alan “ilgili tutarı” ibaresi “nakde dönen tutarları, virgülden sonra yukarı

doğru en yakın iki haneli tutara yuvarlayarak” şeklinde değiştirilmiştir.

“(2) Emeklilik hakkı kazanılmış olmakla birlikte bu hak kullanılmadan ya da vefat veya

malûliyet dışındaki bir nedenle sözleşmenin veya sertifikanın sonlanması halinde, çalışanlara

taahhüt edilen devlet katkısı tutarları şirketlerce devlet katkısı hesabından çıkarılır, Kanunun

ek 1 inci maddesine göre devlet katkısı hesabındaki hak kazanılmayan tutarlar ise genel bütçeye

gelir kaydedilmek üzere aşağıda belirtilen işlemler takip edilerek iade edilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Haksız veya erken yapılan ödemelere ilişkin işlemler

MADDE 9 – (1) Şirketler, devlet katkısına esas teşkil eden katkı paylarının doğru he-

saplanması ve kendi altyapı ve operasyonlarından kaynaklanan hataların önlenmesi için gerekli

tedbirleri alır.

(2) Haksız olarak ödendiği tespit edilen devlet katkısı, ödeme tarihinden itibaren 6183

sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranına göre hesaplanan faiziyle

birlikte 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere emeklilik gözetim merkezi

tarafından ilgili şirketin bağlı olduğu vergi dairesine ve şirkete aylık olarak bildirilir.

(3) Taahhüt edilen devlet katkısının haksız olarak hesaplandığı tespit edilen kısmı, ilgili

hesaptan çıkarılır. Söz konusu tutarların nakit hesabına nakden ödenen kısmına ilişkin olarak

ikinci fıkradaki süreç işletilir.

(4) Şirketler, emeklilik gözetim merkezi tarafından, ikinci fıkra kapsamında vergi dai-

resine bildirilen tutarların vergi dairesine ödenmesine ilişkin bilgileri, aylık olarak emeklilik

gözetim merkezine gönderir.

(5) Kendisine haksız olarak devlet katkısı ödendiği veya taahhüt edildiği tespit edilen

bir katılımcıya ait devlet katkısı, mutabakat belgesi ekinde yer alan veriler uyarınca sözleşme-

sinin veya sertifikasının en son bulunduğu şirket tarafından, ilgili fon payları satılarak katılım-

cının hesabından geri alınır veya taahhüt hesabından çıkarılır.

(6) Haksız ödendiği tespit edilen devlet katkısı tutarlarından, katılımcının devlet katkısı

hesabından geri alınmadan sözleşmenin veya sertifikanın sonlanması durumunda Bakanlığa

ödenmiş olan tutarlar için onuncu maddenin birinci fıkrası kapsamında işlem yapılır.

(7) Erken ödenen devlet katkısı tutarlarına, devlet katkısının Bakanlıkça fiilen ödendiği

tarih ile ödenmesi gereken tarih arasındaki süre için emeklilik gözetim merkezi tarafından

6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranı esas alınarak gecikme

bedeli hesaplanır. Hesaplanan tutar, devlet katkısının Bakanlıkça ödenmesi gereken tarihten

şirketin vergi dairesine ödeme yaptığı tarihe kadar 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde

belirtilen gecikme zammı oranına göre hesaplanan faiziyle birlikte 6183 sayılı Kanun hüküm-

lerine göre tahsil edilmek üzere emeklilik gözetim merkezi tarafından ilgili şirketin bağlı olduğu

vergi dairesine ve şirkete aylık olarak bildirilir.”
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MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Fazla veya yersiz ödemelerin iadesi

MADDE 10 – (1) Bakanlık hesabına şirketlerce yapılan fazla veya yersiz ödemeler Ba-

kanlıkça iade edilir. Bu tutarlar için faiz ödenmez. Bu konudaki esas ve usuller Bakanlıkça be-

lirlenir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “(1) ve (2) numaralı” ibaresi “(2) ve (3) numaralı” şek-

linde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “gerçekleştirilen ters repo” ibaresinden sonra

gelmek üzere “, vaad” ibaresi ve “fon varlıkları” ibaresinden sonra gelmek üzere “Takasbank

ve/veya yurt içi” ibaresi eklenmiş, “piyasasında” ibaresi “piyasası işlemlerinde” olarak değiş-

tirilmiş ve aynı fıkradaki “birini” ibaresi “beşini” şeklinde değiştirilmiş, beşinci fıkrasının (a)

bendinde yer alan “üçünü” ibaresi “altısını” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Şirket, münhasıran devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesi amacıyla aşağıda

belirtilen portföy sınırlamalarına uyan, kendisi tarafından veya başka bir emeklilik şirketince

kurulmuş bir fon tanımlar. Şirket, faiz içermeyen yatırım araçlarına yönelik tercihte bulunan

katılımcılar için ayrı bir fon tanımlayabilir, faiz içermeyen yatırım araçlarına yönelik tercihte

bulunan çalışanlar için ise her halükarda ayrı bir fon tanımlar. Nakden ödenen devlet katkıla-

rının;

a) Asgari yüzde yetmişi, ilgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Ki-

ralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı

senetlerinde veya kira sertifikalarında,

b) Azami yüzde otuzu Türk Lirası cinsinden;

1) Mevduatta, katılma hesabında,

2) Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçlarında,

kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında

veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından

yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler

ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde,

3) BİST 100 endeksinde veya Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım en-

dekslerinde yer alan hisse senetlerinde

değerlendirilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Emek-

lilik sözleşmesinin” ibaresi “Sözleşmenin veya sertifikanın” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkra-

daki “tutarlarının” ibaresi “tutarın” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının birinci cümlesinde

yer alan “emeklilik sözleşmesinin” ibaresi “sözleşmenin” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın

ikinci cümlesinde yer alan “emeklilik sözleşmesi” ibaresi “sözleşme” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “söz-

leşme” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya sertifika” ibaresi eklenmiş, dördüncü fıkrası aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan “kusur” ibaresinden sonra gelmek üzere

“, hata” ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.
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“(4) Bakanlığın ilgili harcama birimi, sadece, devlet katkısının hesap formunda bildi-

rilen tutarının bütçe tertibine uygun olarak ödenmesinden, ödenek üstü ödeme yapılmamasın-

dan ve ödemenin doğru muhasebe hesaplarından yapılmasından sorumludur.”

“(7) 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamındaki katılımcılar için şirketin devlet

katkısına ilişkin sorumluluğu, ilgililerin durumlarını tevsik eden belgelerini şirkete ibraz ettiği

tarih itibarıyla başlar.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “te-

yid” ibaresi “teyit” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddedeki “veya çalışana” ve “veya çalışanın”

ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Fazla veya yersiz ödenen tutarların iadesi

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 1/1/2013 ile bu maddenin yürürlük tarihi arasında, Bakanlık

hesabına şirketlerce yapılan ödemelerden, emeklilik gözetim merkezi tarafından, şirketlerce

iletilen veri üzerinden, yapılan incelemenin sonucunda fazla veya yersiz ödendiği tespit edi-

lenler, söz konusu incelemenin sonucu ile birlikte şirketlerce Bakanlığa başvuruda bulunulması

halinde bir defaya mahsus olmak üzere tek seferde Bakanlıkça iade edilir. Bu ödemeler, söz

konusu iade ödemeleri için Bakanlık bütçesine ayrıca konulan bütçe tertibindeki ödenekten

karşılanır. Fazladan ödenen tutarlar için faiz ödenmez. Bu konudaki esas ve usuller Bakanlıkça

belirlenir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşa-

ğıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Erken ödenen devlet katkısı tutarları

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) 1/1/2013 - 27/1/2017 tarihleri arasında, erken ödenen devlet

katkısı tutarları için de 9 uncu madde kapsamında işlem yapılır.

(2) 1/1/2013 - 27/1/2017 tarihleri arasında, erken ödenen devlet katkısı tutarlarından,

haksız olarak ödenen devlet katkısı kapsamında vergi dairesine ödenenler için ayrıca bir işlem

yapılmaz.

Başlangıç devlet katkısı

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden önce, başlangıç döneminde

cayma hakkını kullanmış ve sonradan yeniden sisteme dahil olmuş bir çalışan için daha önce

başlangıç devlet katkısı hiç hesaplanmamış ise bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden

üçüncü devlet katkısı hesaplama döneminde, madde 4/A kapsamında, başlangıç devlet katkısı

hesaplanır.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.”

MADDE 20 – Bu Yönetmelikte yer alan “Müsteşarlıkça” ibareleri “Bakanlıkça”, “Müs-

teşarlık” ibareleri “Bakanlık”, “Müsteşarlığa” ibareleri “Bakanlığa” ve “Müsteşarlığın” ibareleri

“Bakanlığın” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 21 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 22 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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İçişleri Bakanlığından:

EMNİYET TEŞKİLATI PERSONELİ KİMLİK KARTLARI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 26/12/2015 tarihli ve 29574 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet

Teşkilatı Personeli Kimlik Kartları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik kapsamında;

a) Emniyet hizmetleri sınıfı personelinden Sınıf Üstü Emniyet Müdürü, Birinci Sınıf

Emniyet Müdürü, İkinci Sınıf Emniyet Müdürü, Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü, Dördüncü

Sınıf Emniyet Müdürü ve emeklilerine verilen kimlik kartlarının şekil, içerik ve ölçüleri

EK-1’de,

b) Emniyet hizmetleri sınıfı personelinden Emniyet Amiri, Başkomiser, Komiser, Ko-

miser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis Memuru, Polis Memuru rütbesindeki

personele ve emeklilerine verilen kimlik kartlarının şekil, içerik ve ölçüleri  EK-2’de,

c) Emniyet hizmetleri sınıfı personelinden çarşı ve mahalle bekçisi unvanında bulunan

personele ve emeklilerine verilen kimlik kartlarının şekil, içerik ve ölçüleri EK-3’te,

ç) Diğer hizmet sınıflarındaki personele ve emeklilerine verilen kimlik kartlarının şekil,

içerik ve ölçüleri EK-4’te 

gösterilmiştir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Emniyet hizmetleri sınıfı personelinden idari polis olmalarına karar verilenlerin

kimlik kartlarının rütbesi hanesine rütbesi ile birlikte “İdari” ibaresi yazılarak kimlik kartı dü-

zenlenir. Bunlara hangi sınıf ve ünvanda olursa olsun, çalıştıkları müddetçe ayrıca emekli kim-

lik kartı düzenlenmez. Vazife malulü olarak emekli olan personelin kimlik kartına ise rütbesi

ile birlikte “Vazife Malulü” ibaresi yazılır. Vazife malulü olarak emekliye ayrıldıktan sonra,

çalışmaya devam eden personelden istifa edenlere son rütbe/unvanları gözetilerek emekli kim-

lik kartı düzenlenir. Vazife malulü olduktan sonra hizmet sınıfı değişerek Emniyet Teşkilatında

çalışmaya devam edenlerden istifa edenlere ise Emniyet Hizmetleri Sınıfındaki en son rütbesi

esas alınarak emekli kimlik kartı düzenlenir.”

“(5) 17/3/1989 tarihli ve 20111 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Emniyet Hizmetleri

Sınıfı Personeline Görevlerinde Kullanılmak Üzere Bedeli Mukabili Zati Demirbaş Tabanca

Satışına Dair Yönetmelik çerçevesinde verilen tabancanın markası, modeli, çapı ve seri numarası

personelin kimlik kartına işlenir. Ayrıca bu kimlik kartı silah taşıma ruhsatı yerine geçer.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(3) Başkanlıkça hazırlanan personel kimlik kartlarının dağıtımı, personelden sorumlu

birimlere posta (kargo) yoluyla yapılabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan

“23/3/1979 tarihli ve 7/17339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Emniyet

Teşkilatı Disiplin Tüzüğünün” ibaresi “31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin

Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun” şek-

linde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
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“(3) Yeni emekliye ayrılan veya daha önceden emekliye ayrılmış personelden kimlik

kartını değiştirme talebinde bulunanlara yeni emekli kimlik kartı verilirken, üzerinde bulunan

eski kimlik kartını çeşitli gerekçelerle vermemesi veya kaybettiğini beyan ettiği halde bu kimlik

kartının üzerinde olduğunun tespit edilmesi halinde, bu kişilere emekli kimlik kartı verilmez.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c)  bendinin so-

nuna aşağıdaki cümle eklenmiş, üçüncü ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve

aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“Ancak, PBS üzerinden kaydı bulunan ve daha önce emekli kimlik kartı düzenlenmiş personel

için bu husus uygulanmaz.” 

“(3) Meslekten veya memuriyetten çıkarma cezalarını gerektiren bir suçtan veya 657

sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (5) nu-

maralı alt bendinde belirtilen suçlardan dolayı;

a) Hakkında adli veya idari soruşturma/kovuşturma açılan personelin,

b) Tutuklu veya hükümlü bulunan personelin,

c) Hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilen personelin,

emekli olması durumunda, 12 nci maddenin ikinci fıkrasındaki hüküm saklı kalmak

kaydıyla, emekli kimlik kartı verilmez. Ancak, bu personele idari yönden meslekten veya me-

muriyetten çıkarma cezası verilmemesi, adli yönden ise memurluğa engel olmayacak bir ceza

alması veya beraat etmesi halinde emekli kimlik kartı verilir.”

“(5) Hizmet süresini doldurmak suretiyle istifa ederek emekliliği hak ediş yaşını bek-

leyen personelin kimlik kartı görev yaptığı birim tarafından teslim alınarak imha edilir. Ancak,

bu personele emekli kimlik kartı, sigortalı olarak çalıştığına bakılmaksızın emeklilik yaşını

doldurarak, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca Genel Müdürlükten “Emeklilik veya İk-

ramiye Oluru” alınmasının istenmesi üzerine ve Genel Müdürlükçe emeklilik işlemi yapıldıktan

sonra verilir.”

“(10) Emniyet Teşkilatından müstafi sayılarak (memuriyetten çekilen) ayrılan personel,

emeklilik için gerekli olan yaşını doldurduktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından

açıktan isteğiyle emekli olsa dahi, emekli personel kimlik kartı düzenlenmez.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Emniyet

Teşkilatı Disiplin Tüzüğünün” ibaresi “Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun

Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin eklerinde yer alan EK-1, EK-2, EK-3, EK-4 ekteki

şekliyle değiştirilmiş ve EK-5, EK-6, EK-7, EK-8 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici üçüncü madde eklenmiştir.

“Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce düzenlenmiş ve

dağıtılmış bulunan personel kimlik kartları bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki

yıl süreyle geçerlidir.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 10486/1-1 

—— •• —— 

İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

DOSYA NO : 2016/243 Esas 

KARAR NO : 2018/554 

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 

27/09/2018 tarihli ilamı ile 86/2 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. 

NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Nıkola ve Barbara kızı, 1987 

UKRAYNA doğumlu OLHA SHAKALSKA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli 

karar tebliğ edilememiştir. 

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

GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE, 

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

verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 10482 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

“17 KISIM 94 KALEM” TIBBİ CİHAZ VE DEMİRBAŞ MALZEMESİ 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Gaziantep Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Abdulkadir YÜKSEL 

(Perilikaya) Devlet Hastanesi ihtiyacı “"17 Kısım 94 Kalem" Tıbbi Cihaz ve Demirbaş 

Malzemesi”, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik 

şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

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

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

verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis 

banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.  

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

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

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

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

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

bulunacaktır. 

3) Teklifler, 20/12/2018 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) İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5) İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

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

belirtilecektir. 

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. 10597/1-1 
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“7 KISIM 30 SET CERRAHİ EL ALETLERİ” SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Gaziantep Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü ihtiyacı “7 Kısım 30 Set Cerrahi 

El Aletleri”, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik 

şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

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

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

verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis 

banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.  

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

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

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

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

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

bulunacaktır. 

3) Teklifler, 19/12/2018 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) İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5) İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

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

belirtilecektir. 

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. 10594/1-1 
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“8 KISIM 43 KALEM” CERRAHİ EL ALETİ ”SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Gaziantep Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü ihtiyacı “ "8 Kısım 43 Kalem" 

Cerrahi El Aleti ”, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik 

şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satınalınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

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

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

verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis 

banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.  

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

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

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

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

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

bulunacaktır. 

3) Teklifler, 21/12/2018 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) İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5) İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

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

belirtilecektir. 

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. 10593/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DONANIM MALZEMESİ 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

 
 10589/1-1 
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125 GR. TOMURCUK ÇAYI TENEKE KUTUSU SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
                                                          RİZE 
1 - Teşekkülümüze ait 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 

3.500.000 Adet 125 gr. Tomurcuk Çayı Teneke Kutusu, %20 artar-azalır opsiyonlu olarak 
Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile satın 
alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 
Başkanlığından (RİZE) 150,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 17.12.2018 günü saat 14:00’a kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9 - İhale kısmi teklife kapalıdır. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 10421/1-1 

—— • —— 
400-500 Gr. SİYAH ÇAY İÇ POŞETİ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
                                                          RİZE 
1 - Teşekkülümüze ait 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü (Rize) ihtiyacı 

2.000.000 adet 400-500 gr. Siyah Çay İç Poşeti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve 
ihale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı 
/RİZE adresinden 75,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 24.12.2018 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez.  

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9 - İhale kısmi teklife kapalıdır. 
10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 10422/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 
İşletmemiz ihtiyacı olan Hizmet alımı ihalesi aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır. 

1 - İdarenin Adresi : Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No: 111 
45500 Soma/MANİSA 

a) Telefon ve Faks Numarası : (236) 613 23 26 (4 hat)   Fax:  612 20 13 - 613 20 13 

b) Elektronik Posta Adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 
2 - İhale Konusu Hizmetin 
 

a) Niteliği - Türü - Miktarı İKN Dosya No 
İhale Tarihi 

ve Saati 
İşin 

Süresi 

1 

Kontrol Şube Müdürlüğü Eynez 
Yeraltı Kontrol Başmühendisliğine 
bağlı stok sahalarından 450.000 ton 

kömürün yüklenmesi, Soma B Termik 
Santrali 1 - 4 ve 5-6 üniteleri kamyon 
bunkerlerine veya stok sahalarına 

taşınması ve boşaltılması işi 

2018/624162 2018/1768 
21/12/2018 
Saat: 14:00 

120 gün 

 
b) Yapılacağı Yer : Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Soma/Manisa 

c) İşin Süresi : İhale süresi takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir. 
d) İhale Usulü : Açık ihale 
3 - İhalenin Yapılacağı Yer : Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Komisyon odası 

Soma/Manisa 
4 - İhale dokümanı; Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111 45500 

Soma/Manisa adresinde görülebilir ve 170,00 TL bedelle aynı adresten temin edilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
5 - Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 
6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat 

vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 gündür. 
8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

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

tabi değildir.  
9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 10530/1-1 
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YOLVERİCİ ÜNİTESİ RÖLE KUTUSU VE YOLVERİCİ ÜNİTESİ İLE VAKUMLU 
KONTAKTÖR ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 
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 10459/1-1 
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3D LAPAROSKOPİ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 
Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden: 
1 Kalem Mamul Mal Alımları (3D Laparoskopi Sistemi 1 Adet) alımı işi 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak 
hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi 
uyarınca yerli ve yabancı isteklilerden tedarik edilmek üzere Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. 
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2018/602490 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/Gaziantep 
b) Telefon ve faks numarası : (342)360 11 85 - (342)360 17 01 
c) Elektronik posta adresi : arsfon@gantep.edu.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
     İnternet adresi (varsa) : http://bap.gantep.edu.tr 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kalem Mamul Mal Alımları(3D Laparoskopi 

Sistemi 1 Adet)) 
b) Teslim [yeri/yerleri] : Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Proje 

Yürütücüsünün göstereceği yere 
c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Sözleşme imzalanmasını müteakip 180 (Yüzseksen) 

takvim günüdür. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Yönetim Birimi Toplantı Salonu Şehitkamil/ 
Gaziantep 

b) Tarihi ve saati : 19/12/2018 Çarşamba günü saat:10:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.1’ den görülebilir. 
4.2-Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.4’ den görülebilir 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.5’ den görülebilir. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  
4.4.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.6’ dan görülebilir. 
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5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - Bu İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, İdarenin http://bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir ve 50 TL Türk 

Lirası bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk Bankası Gaziantep 
Üniversite şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba yatırabilirler..  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje 

Yönetimi Birimi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/GAZİANTEP/TÜRKİYE adresine elden 
teslim edilecektir.  

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif 
edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim 
günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 10534/1-1 

—— • —— 
HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 
İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Camikebir mahallesinde kayıtlı taşınmaz üzerine inşaat yapımı 

için imar durumuna uygun mimari, statik, mekanik ve elektrik projelerinin hazırlanarak ilgili 
kurum ve/veya kuruluşlardan onaylanması ve ihale dokümanlarının hazırlanması işi yaptırılacaktır. 

1 - İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Camikebir Mahallesi, 1089 Ada, 10 Parselde kayıtlı 
taşınmaz üzerine inşaat yapımı için imar durumuna uygun mimari, statik, mekanik ve elektrik 
projelerinin hazırlanarak ilgili kurum ve/veya kuruluşlardan onaylanması ve ihale dokümanlarının 
hazırlanması işi yaptırılacaktır. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 
birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Şubesi TR94 0001 0025 
3339 0090 2627 67 IBAN numaralı hesaba yatırılan 100,00 TL karşılığında “ Ataç 1 Sok. No: 32 
Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mahallesi Halk Caddesi 
Esvapçı Sokak No: 8 Üsküdar/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL 
karşılığında temin edilebilecektir.  

4 - İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
5 - Firmaların ihale zarflarını en geç 27.12.2018 günü saat 10:00’a kadar “Türk Kızılayı 

Genel Müdürlüğü Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 
6 - 2 nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 28.12.2018 saat 14:00’ da Genel Müdürlüğümüz 

toplantı salonunda açılacaktır. 
7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
8 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
9 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 10533/1-1 
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İKİNCİ EL HURDA TEKSTİL MALZEMESİ SATILACAKTIR 
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

 
S.NO MALZEME CİNSİ BİRİMİ MİKTAR 

1 İKİNCİ EL HURDA TEKSTİL MALZEMESİ KG En Fazla 
365.000,00 

 
1- Türk Kızılay Barınma Sistemleri Direktörlüğü tarafından aşağıdaki tabloda cinsi ve 

miktarı belirtilen ‘İkinci El Hurda Tekstil Malzemesinin “ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif 
toplama ve aynı gün açık artırma yapılması yöntemiyle” satışı yapılacaktır. 

2- Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az % 3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 
birlikte vereceklerdir. 

3- İdari şartnameye www.kizilay.org.tr /ihale ilanları adresinden ulaşılabilecek ve temin 
edilebilecektir. 

4- İhale öncesi satışı yapılacak Hurda Tekstil Malzemesi “ Türk Kızılayı Caddesi No: 3/E 
Etimesgut/ANKARA adresindeki Türk Kızılay Barınma Sistemleri Direktörlüğü’nde 
görülebilecektir 

5- Firmaların kapalı tekliflerini en geç 27 ARALIK 2018 günü saat 10;00’a kadar “Ataç 1 
Sokak No:32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Evrak Servisine 
ulaşacak şekilde vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

6- İhale Zarfı 27 ARALIK 2018 tarih ve saat 14:00’ da Türk Kızılayı Cad. No: 3/E 
Etimesgut/ANKARA adresindeki Tedarik Zinciri Yönetimi Müdürlüğü Toplantı Salonunda 
açılacaktır.  

7- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
8- Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  
9 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 10598/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Işık Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 
 10529/1-1 
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İstanbul Arel Üniversitesinden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirlenen Fakülte/Yüksekokul bölüm/programlarına 2547 Sayılı 
Kanun'un ilgili maddelerine göre öğretim üyeleri alınacaktır. 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan “Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve 
Atanma Yönetmelik” hükümlerinde yer alan koşulları yerine getirmiş ve Üniversitenin aramış 
olduğu niteliklere sahip öğretim elemanlarından; 

Profesör kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine, 
YÖK formatında özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim 
belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 
kapsayan 6 adet dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır. 

Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine, 
YÖK formatında özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim 
belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 
adet dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat 
dilekçelerine (kadronun ilan edildiği fakülte/yüksekokula hitaben yazılacaktır), YÖK formatında 
özgeçmişleri,1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, 
yüksek lisans, doktora) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek 
Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır. 

- Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 
olması gerekmektedir. 

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Müracaatlar elden veya 
posta yoluyla, Tepekent Yerleşke adresimiz "İstanbul Arel Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 
Türkoba Mahallesi Erguvan Sokak No: 26/K Tepekent Büyükçekmece/İSTANBUL" yapılacaktır. 
Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

İlan Başlangıç Tarihi : 05/12/2018 
İlan Bitiş Tarihi : 19/12/2018  

Birimi Bölüm 

Kadro Unvanı 

Aranan Nitelikler Profesör Doçent 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

Fen - Edebiyat 
Fakültesi 

Psikoloji 

 1  

"Ruh Sağlığı ve Hastalıkları" 
Anabilim Dalında Doktorasını 
yapmış ve "Psikiyatri" Bilim 
Dalında Doçentliğini almış olmak. 

  2 
"Psikoloji" Anabilim Dalında 
(Klinik Psikoloji) doktora mezunu 
olmak 

  1 
"Psikoloji" Anabilim Dalında 
(Gelişim Psikolojisi) doktora 
mezunu olmak 

Moleküler 
Biyoloji ve 

Genetik 
1   

"Kimya" Anabilim Dalında 
Doktorasını yapmış ve "Kimya/ 
Analitik Kimya" Bilim Dalında 
Doçentliğini almış olmak, İngilizce 
dil şartını sağlamış olmak. 

 
 
 

İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 

 
 
 

İşletme (Türkçe) 

1   

"Muhasebe-Finansman" Anabilim 
Dalında Doktora yapmış ve 
"Muhasebe" Bilim Dalında 
Doçentliğini almış olmak. 

  1 

"İşletme" bölümünden lisans 
mezunu olup, "Muhasebe" Anabilim 
Dalında Yüksek Lisans ve Doktora 
yapmış olmak. 
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İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 

Uluslararası 
Ticaret ve Finans 

(İngilizce) 
1   

"Pazarlama" Anabilim Dalında 
Doktorasını yapmış ve aynı Bilim 
Dalında Doçentliğini almış olmak, 
İngilizce dil şartını sağlamış olmak. 

Mühendislik-
Mimarlık Fakültesi 

Endüstri 
Mühendisliği 

(İngilizce) 

 
1 

 

"Endüstri Mühendisliği" veya 
"İşletme Mühendisliği" Bilim 
Dallarından birinde Doçentliğini 
almış ve İngilizce dil şartını sağlamış 
olmak. 

  3 

"Endüstri Mühendisliği", "İşletme 
Mühendisliği", "Mühendislik 
Yönetimi", "Yöneylem Araştırması" 
veya "Modelleme/Simülasyon" 
Anabilim Dallarından birinde 
Doktora yapmış ve İngilizce dil 
şartını sağlamış olmak. 

Güzel Sanatlar 
Fakültesi 

Grafik Tasarımı 1 1 
 

"Grafik Tasarımı" veya "Görsel 
İletişim Tasarımı" Anabilim/Anasanat 
dallarından birinde Doktora / Sanatta 
Yeterliğini yapmış ve aynı Bilim/ 
Sanat dallarından birinde Doçentliğini 
almış olmak. 

Moda ve Tekstil 
Tasarımı 

1 1 
 

"Moda Tasarımı", Moda ve Tekstil 
Tasarımı" veya "Tekstil Tasarımı" 
Anabilim/Anasanat dallarından birinde 
Doktora/Sanatta Yeterliğini ve aynı 
Bilim/Sanat dallarından birinde 
Doçentliğini almış olmak. 

  1 

"Moda Tasarımı", "Moda ve Tekstil 
Tasarımı" veya "Tekstil Tasarımı" 
Anabilim/Anasanat dallarından birinde 
Doktora/Sanatta Yeterliğini yapmış 
olmak. 

Sağlık Bilimleri 
Yüksekokulu 

Beslenme ve 
Diyetetik 

1 
  

"Beslenme ve Diyetetik" Anabilim 
Dalında Doktorasını yapmış ve aynı 
Bilim Dalında Doçentliğini almış 
olmak. 

Sağlık Yönetimi 1 
  

"Hastane ve Sağlık Kuruluşları 
Yönetimi" Anabilim Dalında 
Doktorasını yapmış ve aynı Bilim 
Dalında Doçentliğini almış olmak. 

Sosyal Hizmet 2 
  

"Sosyal Hizmet" Anabilim Dalında 
Doktorasını yapmış ve aynı Bilim 
Dalında Doçentliğini almış olmak. 

Meslek 
Yüksekokulu 

Anestezi 
  

1 

Tıp Fakültesi'nden mezun olup, 
Uzmanlığını "Anesteziyoloji ve 
Reanimasyon" Bilim Dalında almış 
olmak. 

Optisyenlik   1 
Tıp Fakültesi'nden mezun olup, 
Uzmanlığını "Göz Hastalıkları" 
Bilim Dalında almış olmak. 

 10535/1-1 
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Ufuk Üniversitesinden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve 

Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı 

ile öğretim üyesi alınacaktır. (Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu 

hükümlerine tabi olmak üzere)  

Profesör, Dr.Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların Fakülte/Bölüm/Anabilim Dalını 

belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim 

durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesör 6 takım, 

Dr. Öğretim Üyesi 4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir.  

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 

Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir.  

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr 

adresinden ulaşılabilir. 
 

Birimi Anabilim Dalı 

Kadro 

Unvanı Adedi Açıklama 

Tıp Fakültesi 

Çocuk Cerrahisi Profesör 1 

Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve 

Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve 

Değerlendirilmesi Mevzuatı kapsamında 

çalışmalar yapmış olmak. 

Üroloji Profesör 1 
İnfertilite alanında kök hücre konusunda 

çalışmalar yapmış olmak. 

Deri ve Zührevi 

Hastalıkları 
Profesör 1 

Tırnak Hastalıkları Tanı ve Tedavisinde 

ulusal ve uluslararası çalışma, yayın, 

kurs veya patent sahibi olmak. 

Ortopedi ve 

Travmatoloji 
Profesör 1 

Menisküs Transplantasyonu konusunda 

çalışmalar yapmış olmak. 

Plastik ,Rekonstrüktif 

ve Estetik Cerrahi 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Avrupa Plastik Cerrahi Board 

Sertifikası (EBOPRAS) sahibi olmak. 

Uzmanlık Eğitimi sonrasında 

Yükseköğretim Kurumlarında 1 yıl 

çalışmış olmak. 

Nefroloji 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Renal Transplantasyon ve Herediter 

Böbrek hastalıkları konusunda çalışmalar 

yapmış olmak. 

 10531/1-1 
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Ufuk Üniversitesinden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 

Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavına İlişkin 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile 
öğretim elemanı alınacaktır. (Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine 
tabi olmak üzere)  

Öğretim Elemanı kadrosuna başvuracak adayların Fakülte/Bölüm belirtir bir dilekçe 
ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 1 adet fotoğraf, özgeçmişleri, öğrenim belgeleri ve Lisans Not 
Ortalamasını gösterir belge, ALES ve Yabancı Dil Belgelerinin fotokopileri ile birlikte ilanın 
Resmi Gazetede yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile Rektörlük 
Personel Müdürlüğüne (Ufuk Üniversitesi Personel Müdürlüğü İncek Şehit Savcı Mehmet Selim 
Kiraz Bulvarı No: 129 PK: 06836 Gölbaşı/ANKARA adresine) teslim edilecektir.  

İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 
 

BİRİMİ 
Bölüm/ 

Anabilim Dalı 
Kadro 
Unvanı Adedi Açıklamaları 

Hukuk Fakültesi 
Kamu Hukuku 

Bölümü/Genel Kamu 
Hukuku Anabilim Dalı 

Öğretim 
Görevlisi 

1 

ALES’ten alanındaki puan 
türünden en az 70 puan, yabancı dil 
sınavından en az 80 puan almış 
olmak. Kamu Hukukunda Doktora 
yapıyor ve tez safhasında olmak. 

İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 

Yönetim Bilişim 
Sistemleri 

Araştırma 
Görevlisi 

1 

ALES’ten alanındaki puan 
türünden en az 70 puan, yabancı dil 
sınavından en az 50 puan almış 
olmak. 
Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim 
Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği, 
Yazılım Mühendisliği, Bilişim 
Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar 
ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, 
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, 
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim 
Sistemleri alanından Lisans 
mezunu olmak. 
Yönetim Bilişim Sistemleri, 
Bilişim Sistemleri, Bilgisayar 
Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, 
Bilişim Sistemleri Mühendisliği, 
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, 
Yazılım Mühendisliği, Bilgi 
Teknolojileri, Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri Eğitimi alanında 
Tezli Yüksek Lisans ve Doktora 
eğitimine devam ediyor olmak. 
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Tıp Fakültesi 
Kadın Hastalıkları ve 

Doğum 

Öğretim 

Görevlisi 
1 

Kadın hastalıkları ve doğum 

alanında tıpta uzmanlık belgesine 

sahip olmak. ALES’ten alanındaki 

puan türünden en az 70 puan, 

yabancı dil sınavından en az 50 

puan almış olmak. 

Fen - Edebiyat 
Fakültesi 

Psikoloji 
Öğretim 

Görevlisi 
1 

ALES’ten alanındaki puan türünden 

en az 70 puan, yabancı dil 

sınavından en az 80 puan almış 

olmak. Psikoloji alanında Lisans ve 

yüksek lisansını tamamlamış olmak. 

Lisansüstü eğitimi sonrasında 

Yükseköğretim Kurumlarında 3 yıl 

çalışmış olmak. Psikoloji alanında 

Doktora yeterliliğini tamamlamış 

olmak. 
 
*ALES: Doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış olanlar ile Yükseköğretim 

Kurumalarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES’ten muaf 

olup, muafiyetten yararlanmayı talep edenler bu durumlarını dilekçe eki ile belgelendirmek 

kaydıyla.  

**YABANCI DİL SINAV PUANI: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 

merkezi yabancı dil sınavından (YÖKDİL–YDS-KPDS-ÜDS) veya ÖSYM’ce eşdeğerliliği kabul 

edilen Uluslararası Yabancı Dil Sınavından (TOEFL-FCE-CPE-CAE) puan muadili bir puan 

almış olmak.  

SINAV TAKVİMİ 
 

Duyuru Başlama 

Tarihi Son Başvuru Tarihi 

Ön 

Değerlendirme 

Sonuç Tarihi 

Yazılı Sınav 

Giriş Tarihi 

Sınav Giriş 

Yeri/Saati 

Sonuç açıklama 

“Nihai 

Değerlendirme” 

tarihi 

İlanın Resmi 

Gazete'de 

yayımlandığı 

tarih 

İlanın Resmi 

Gazete’de yayım 

tarihi izleyen 

15’inci gün mesai 

bitimi. 

07.01.2019 14.01.2019 
İlgili Fakülte 

Saat 10:00 
28.01.2019 

 10532/1-1 
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Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden: 
5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca 

Üniversitemize aşağıda adedi ve kadro derecesi belirtilen İÇ DENETÇİ alınacaktır. 
Başvuru Başlangıç Tarihi: 05/12/2018 Son Başvuru Tarihi: 21/12/2018 

UNVANI KADRO DERECE ADET 

İÇ DENETÇİ 1 1 

I- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR: 
- 657 sayılı Kanunim 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
- Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Kamu İç 

Denetçi Sertifikasına sahip olmak. 
- Herhangi bir kurumda iç denetçi olarak görev yapıyor olmak veya bir kamu kurumunda 

çalışmakta olup iç denetçi sertifikasına sahip olmak. 
II- BAŞVURU ŞEKLİ: 
Adayların belirtilen başvuru tarihleri arasında 05/12/2018-21/12/2018 tarihleri arasında 

(mesai bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla 
başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

Adres : Personel Daire Başkanlığı Kezer Yerleşkesi Pınarca Köyü Veysel Karani Mah. 
Üniversite Cad. 56100 Merkez SİİRT Telefon : 0 484 212 11 11 - 3402 

III- BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR: 
İlan edilen kadro sayısından fazla müracaat olması halinde sıralama hizmet süresi fazla 

olana göre değerlendirme yapılacaktır. Değerlendirme neticesinde atanmaya hak kazanan aday 
www.siirt.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca 
tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayın ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde 
gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen 
teslim etmesi gerekmektedir. Belgelerin tesliminden sonra güvenlik soruşturması ve arşiv 
araştırmasına müteakip atama işlemleri yapılır. Atamanın adaya yazılı olarak bildirilmesinden 
itibaren 15 gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayan 
hakkını kaybederler. 

IV- BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER: 
- Nüfus Kimlik Fotokopisi 
- Özgeçmiş 
- Mezuniyet belgesinin aslı veya Onaylı sureti (Ancak istenilen belgenin aslının 

getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca 
tasdik edilecek ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.) 

- Erkek adaylar için Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge. 
- Kamu İç Denetçi Sertifikası aslı veya onaylı sureti (Ancak istenilen belgenin aslının 

getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca 
tasdik edilecek ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.) 

- Hizmet belgesi 
- 2 adet Fotoğraf 
- Adli Sicil Belgesi (En geç 1 (bir) aylık) 10359/1-1 
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TÜVASAŞ Genel Müdürlüğünden: 
MİLLİ TREN PROJESİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ 

MÜHENDİS ALIMI GİRİŞ SINAV DUYURUSU 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurul’un 07/06/2018 tarihli ve 7890-22 sayılı Kararı ile, 19.05.2010 tarihli ve DAĞ/2559-

8/27699 sayılı dağıtıcı lisansı kapsamında faaliyet gösteren Birleşik Petrol A.Ş.'nin, bayisi olan 
03.12.2014 tarih ve BAY/939-82/34906 sayılı bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Beylerbeyi 
Akaryakıt Tarım Ürünleri Nakliye San. Tic. Ltd. Şti.'nin akaryakıt istasyonunda, 09.09.2016 
tarihinde yapılan denetimde bayisinin kurumsal kimlik çalışmalarını süresi içerisinde 
tamamlamadığının tespit edilmesi ile ilgili olarak, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun "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 ilgili lisans sahibi nezdinde 16/01/2018 tarihli ve 2607 sayılı 
Başkanlık Olur'u gereğince yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 25/01/2018-152 sayılı 
Soruşturma Raporu ve istenen yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ve yazılı 
savunmaya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup lisans sahibi hakkında; 

Bayisi Beylerbeyi Akaryakıt Tarım Ürünleri Nakliye San. Tic. Ltd. Şti.'nin akaryakıt 
istasyonunda kurumsal kimlik çalışmalarını süresi içerisinde tamamlamaması sebebiyle 5015 
sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve “5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 
Uncu Maddesi Uyarınca 2016 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca 
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 
uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare 
Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın 
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması 
halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 
tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para 
cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili 
vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin ve bu fiil için verilen idari para cezasına karşı yargı 
yoluna başvurulmasının 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil 
işlemlerini durdurmayacağının bilinmesi hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen 
tebliğ edilir. 10548/1/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
"Demirkapı Mahallesi Okul Sokağı No:10 Karahalil Köyü Babaeski/Kırklareli" adresinde 

31.12.2014 tarih ve BAY/939-82/35033 sayılı bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Erzurum Petrol 
Tarım Ve Hayvancılık Ticaret A.Ş.'nin, Tokat T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teknik düzenlemelere 
aykırı akaryakıt ikmal ettiğinin tespit edilmesi ile ilgili olarak, 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun "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 ilgili lisans sahibi nezdinde 24/07/2018 tarihli 
ve 35692 sayılı Başkanlık Olur'u kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Ayrıca 
piyasa faaliyetinin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesi gerekmekte olup, aksi halde 5015 
sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ile Petrol Piyasasında Yapılacak 
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
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Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Daire Başkanlığınca, hakkında 
soruşturma açılan gerçek veya tüzel kişiye başlatılan soruşturma bildirilerek, varsa ilgili mevzuat 
hükümlerine aykırılığın …" hükümleri uygulama alanı bulacaktır. 

Bu kapsamda soruşturma sonucu düzenlenen 10/08/2018-1155 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine 
rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin 
Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki 
Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate 
alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  

 10548/2/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurul 04.10.2018 tarihli ve 8113-5 sayılı kararı ile; “İç Tesisat ve Servis Hatları 

Sertifikası” sahibi Mehmet Akif Demir-Kombi Market firmasının dağıtım şirketinin tadilat proje 
onayı olmadan bir binada doğal gaz iç tesisat imalatı yapması, gazlı hatta müdahalede bulunması 
ile ilgili olarak konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun 
tespiti amacıyla, 4646 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak 
Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 15 inci maddesi ve 12/01/2017 tarih ve 6864-2 sayılı Kurul Kararı ve 05/07/2018-
32426 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında düzenlenen 09/07/2018-1046 sayılı Soruşturma Raporu 
ve lisans sahibinden istenen yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin 
görüşünün Kurul tarafından değerlendirilmiş olup sertifika sahibi hakkında 4646 sayılı Doğal Gaz 
Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca, bundan böyle mevzuata uygun 
hareket etmesi hususunda ihtar edilmesine ve sertifika sahibinin, faaliyet göstermekte olduğu 
dağıtım bölgesi içindeki yeni adresinin 15 gün içerisinde Dağıtım şirketine ve Kuruma 
bildirmesine karar verilmiştir. 

4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 10 uncu maddesi uyarınca, söz konusu 
Kararın ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare 
Mahkemesinde dava açma hakkınız hususunda 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 
edilir. 10548/3/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Kurul’un 04.10.2018 tarihli ve 8113-20 sayılı Kararı ile “Sinan Can Petrol Ürünleri 

Lojistik Tarım Gıda İnşaat Yakıt Limited Şirketi” hakkında, 5307 sayılı Kanunun “İdari para 
cezaları” başlıklı 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile “2016 Yılında Uygulanacak 
Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 88.517,-TL tutarında idari para cezası 
uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 88.517,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 
Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve 5307 sayılı Kanunun 18 inci 
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 
numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde 
dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 
olunur. 10548/4/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Belpınar Mahallesi Belpınar Sokağı No: 156 Çifteler/ESKİŞEHİR” adresinde 

04.08.2015 tarih ve BAY/939-82/35831 numaralı akaryakıt bayilik lisansı ile faaliyette bulunan 
İntegrar Petrol Endüstriyel Hırdavat Tekstil Dış Ticaret Limited Şirketi’ ne (Şirket) ait istasyonda 
22.08.2016 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere 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 44326 
sayılı Başkanlık Makamı Oluru kapsamında doğrudan soruşturmaya başlanmış ve Yönetmeliğin 
23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 05.10.2018 tarih ve 1463 numaralı Soruşturma Raporu 
yazılı savunma alınmak üzere Şirketin yapılan araştırmalar neticesinde tespit edilen en son adresi 
olan “Belpınar Mahallesi Belpınar Sokağı No: 156 Çifteler/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.  10548/5/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Eskişehir Ankara Karayolu 34. Km. Yenikapan Köyü Mevkii Odunpazarı Eskişehir” 

adresinde 03.02.2005 tarih ve BAY/432-140/01070 numaralı akaryakıt bayilik lisansı ile 
faaliyette bulunan Kim-Nak Nakliyat Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi’ ne (Şirket) ait istasyonda 
08.12.2016 tarihinde ve 09.12.2016 tarihinde yapılan denetimde alınan numunelerin yeterli şart ve 
seviyede ulusal marker içermediğinin ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı olduğunun, bunun yanı 
sıra söz konusu numunelerin solvent ve yağ içerdiğinin TÜBİTAK MAM' ın 1620P00161001, 
1620P00161002, 1620P00161003 ve 1620P00161004 sayılı analiz raporları ile tespit edilmesi, 
istasyonda bulunan 1 numaralı akaryakıt tankının probe’ unda metal kelepçe, 4 numaralı akaryakıt 
tankının probe’ unda plastik kelepçe bulunduğunun dolayısıyla otomasyon sistemine müdahale 
edildiği halde faaliyette bulunulduğunun tespit edilmesi 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 14.09.2016 tarih ve 42524 sayılı Başkanlık Makamı Oluru 
kapsamında doğrudan soruşturmaya başlanmış ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince 
düzenlenen 20.09.2018 tarih ve 1335 Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirketin 
yapılan araştırmalar neticesinde tespit edilen en son adresi olan “Eskişehir Ankara Karayolu 34. 
Km. Yenikapan Köyü Mevkii Odunpazarı Eskişehir” 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.  10548/6/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
İSTANBUL YOLU 10. KM, KARAÇAY KÖYÜ, YAVŞANLIK MEVKİİ OSMANCIK 

ÇORUM adresinde İPEKÇİ MAH. 30 AĞUSTOS CAD. NO: 63 KARAPINAR- KONYA 
adresinde faaliyette bulunmak üzere 25.08.2011 tarihli ve LPG-BAY/941-54/12015 sayılı otogaz 
bayilik lisansı sahibi KÜPELİ PETROL ÜRÜNLERİ GIDA MADDELERİ VE NAKLİYE 
TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait tesiste 21.07.2015 tarihinde yapılan denetimde 
tespit edildiği üzere, mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmaması 
nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 İnci 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 ve 03.04.2018 tarih 
ve 16781 sayılı Başkanlık Oluru uyarınca yapılan soruşturma raporu sonucunda tanzim edilen 
20.09.2018 tarihli ve 8076-53 sayılı Kurul Kararı; ilgilisine usulüne uygun olarak gönderilmesine 
rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam; 83,839,-TL tutarındaki idari para cezasının 
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 
gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu'na ait TR06 0001500 1580 07292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 
5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim 
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma 
hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 
30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden 
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 
günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 
tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 10548/7/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Akpınar Mevkii Ankara Asfaltı 6.km ( Ada: - , Pafta: İ32C10A, Parsel: 1740) YERKÖY-

YOZGAT adresinde 18.04.2014 tarih ve LPG-BAY/941-54/14964 (İPTAL/SONLANDIRMA 
30.06.2017) sayılı istasyonlu bayilik lisansıyla faaliyet gösteren ONUR GRUP ENERJİ PETROL 
ÜRÜNLERİ NAKLİYE İNŞAAT TURİZM GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'nin işlettiği LPG otogaz istasyonunda 27.07.2016 tarihinde 
yapılan denetimde (TUTANAK NO: B- 120183), sorumlu müdür belgesinin ibraz edilememesi, 
dolayısıyla denetim tarihi itibariyle mevzuatlarda belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür 
çalıştırmaması ile ilgili olarak, lisans sahibi hakkında, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 
17 İnci 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 ONUR GRUP ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYE İNŞAAT 
TURİZM GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ nezdinde 
28/06/2018 tarih ve 31309 sayılı Başkanlık Olur'u ve 29/06/2018 tarih ve 31413 sayılı Soruşturma 
Görevlendirmesi kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 
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Bu kapsamda mevzuata aykırılık ile ilgili olarak Başkanlık Makamı Oluru, yukarıda 
anılan Kanunun 17 nci maddesi uyarınca yazımız ekinde sunulmuştur.. 

Söz konusu aykırılıklarla ilgili olarak 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 29/06/2018 tarih ve 31413 sayılı görevlendirme kapsamındaki 
soruşturma gereği, Yönetmeliğin 22 inci maddesi gereğince düzenlenen 04/07/2018-1022 sayılı 
Soruşturma Raporu ekte sunulmuştur.  

Ancak, Lisans sahibinin Lisans Adresine, Ticaret Sicil Adresine, Mernis adresine tebligat 
yapılamamıştır. Bunun üzerine emniyet güçleri vasıtasıyla tebligat yapılması istenmiş ancak yine 
tebligat yapılamamıştır. 

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 
Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın 
yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip 
giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle (Varsa denetim tarihi öncesi ve sonrasında alınan 
Sorumlu Müdür belgeleriyle birlikte) Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde 
gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası 
uyarınca ilanen tebliğ olunur. 10548/8/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
20/06/2016 tarih ve BAY/939-82/37039 sayılı bayilik lisansı (03/03/2017 tarihinde 

sonlandırılmıştır.) ile "E-90 Karayolu Üzeri, Ereğli Makası 13. Km Tepeköy Karaağaç Mevkii 
Ulukışla-Niğde" adresinde Saygınlar Akaryakıt Dağıtım İnşaat Nakliyat Maden Enerji Sanayi ve 
Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda Niğde Bilim Sanayi ve 
Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından 11/08/2016 tarihinde yapılan denetimde, istasyonda dağıtıcı 
firmaya ait kurumsal kimlik öğelerinin bulunmadığının, başka dağıtıcıya ait kurumsal kimlik 
öğelerinin bulunduğunun, lisans başlangıç tarihinden denetim anına kadar yapılan hiçbir satışın 
otomasyon sistemine yansımadığının tespit edilmesi nedeniyle alınan 14/08/2018 tarih ve 39051 
sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonucu hazırlanan 20/09/2018 tarih ve 
1338 sayılı Soruşturma Raporu, adı geçen lisans sahibinin Ticaret Sicil adresi ile birlikte 
Kurumumuz kayıtlarında yer alan lisans adreslerine 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. 

 10548/9/1-1 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

 
 10596/1-1 

—— • —— 
Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İzmir Hastaneler Vakfı, İzmir 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09/11/2018 tarihinde 

kesinleşen, 12/04/2018 tarih ve E: 2017/125, K: 2018/185 sayılı kararına istinaden dağılmıştır. 
Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilan olunur. 10591/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, 3263 ada, 12 parsel üzerindeki 1224457 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Doğa HG Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi 
Mehmet Fatih TUNÇALAN (Denetçi No: 18942, Oda Sicil No: 9032) tarafından, Ankara 4. İdare 
Mahkemesinin 2017/982 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 04.10.2018 tarihli 
ve E.2017/982-K.2018/2271 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 
04.12.2016 tarihli ve 29908 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Mehmet Fatih TUNÇALAN hakkında 
tesis edilmiş olan idarî işlemin sebebiyet kaydı ile ilgili olan kısmı 28.11.2018 tarihli ve 219445 
sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 10595/1-1 
—— • —— 

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden: 
03.12.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan sürekli işçi alım ilanımızda; 
• Başvuru Şartları bölümünde yer alan “Bilgisayar Mühendisi için ilan edilen kadroya 

başvuran adaylar;” ifadesi; 
“Bilgisayar Programcısı için ilan edilen kadroya başvuran adaylar;” olarak düzeltilmiştir.  
• Genel Açıklamalar Bölümü 4.maddesine; 
“Kamu kurum ve kuruluşlarınca; Güvenlik ve Koruma Hizmetlerinde çalıştırılacak 

işçilerle ilgili listeler, başvuranlar arasından çekilecek kura ile belirlenir.” cümlesi eklenmiştir. 
İlgililere duyurulur. 10592/1-1 
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Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2018/399008 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı/Türkiye Elektrik İletim 

Anonim Şirketi 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğü İl/İlçe Kastamonu/Merkez 

Adresi 
İnönü Mah. Alparslan Türkeş 

Bulvarı No: 118/B 
Tel-Faks 0 366 215 39 00 - 0 366 214 44 22 

Posta Kodu 37100 E-Mail 22grupmd@teias.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Nova Yapı Müşavirlik San. ve Tic. Ltd. Şti. Mehmet Emin KULAKOĞLU 

Adresi 
Ön Cebeci Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi 

No: 68/A Çankaya/ANKARA 

Ön Cebeci Mahallesi Ziya Gökalp 

Caddesi No: 68/A Çankaya/ 

ANKARA 

T.C. Kimlik No.  61078362834 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6320208873  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
169398  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 10528/1-1 
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Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 
 10588/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
 10599/1-1 

  



Sayfa : 120 RESMÎ GAZETE 5 Aralık 2018 – Sayı : 30616 

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
 10602/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10518/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10520/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Orman Genel Müdürlüğünden: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN
7151 Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Çanakkale İli, Çan İlçesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 406)

–– Konya İli, Selçuklu İlçesinde Yürütülen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi
İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 407)

–– Ankara İli, Sincan İlçesi Sınırları İçerisinde Yürütülen Kentsel Dönüşüm ve
Gelişim Projesi Kapsamında Yer Alan Bazı Taşınmazların Sincan Belediye
Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 408)

–– Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Diş
Hekimliği Fakültesi Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 409)

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin
Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı
Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar
Kurulu Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 410)

–– Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında
Karar (Karar Sayısı: 411)

YÖNETMELİKLER
–– Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Benzin ve Naftanın Depolanması ve Dağıtılmasından Kaynaklanan Uçucu

Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliği
–– Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Emniyet Teşkilatı Personeli Kimlik Kartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 30/10/2018 Tarihli ve 2015/1232 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 30/10/2018 Tarihli ve 2015/3640 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 15/11/2018 Tarihli ve 2015/18638 Başvuru Numaralı Kararı

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
–– Yüksek Seçim Kurulunun 28/11/2018 Tarihli ve 1079 Sayılı Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri
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