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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden:
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin eğitim,
öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri
kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 5/7/1983 tarihli ve 18098 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Kuruluşu : 7 Ekim 1920

İçindekiler 72. Sayfadadır.
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Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) İşletme: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,
b) Rektör: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörünü,
c) Üniversite: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesini,
ç) Yönetim Kurulu: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
d) Yürütme Kurulu: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yönetim Kurulunca
oluşturulan Yürütme Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları,
Harcama Yetkilisi ve Sermaye Limiti
Faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) İşletme; çalışmaları sırasında eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda
bulunan uygulamayı ön planda tutmak ve Üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:
a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel
kişiler tarafından istenilecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetlerde bulunmak,
kurslar ve hizmet içi eğitim programları hazırlamak ve uygulamak, seminer, konferans, sempozyum düzenlemek.
b) Faaliyet alanı ile ilgili her türlü danışmanlık, analiz, sentez, bakım onarım, iş değerlendirmesi ve organizasyonu yapmak, deneyle kurumsal raporlar ve bunlarla ilgili görüş ve
öneriler sunmak, işletme hesapları ve fizibilite raporları hazırlamak.
c) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek birimlerin faaliyet alanları ile sınırlı olmak
üzere iş ve hizmet üretmek, elde edilen ürünleri önceden Rektörün izni alınmak şartıyla pazarlamak ve satımı yapılmak üzere satış ve teşhir yerleri açmak.
ç) Çoklu ortam öğretim materyali geliştirme, eğitim yazlımı hazırlama, elektronik sınav,
merkezi sınav destek hizmetleri ile elektronik içerik yayımcılığı hizmetleri sağlamak.
d) Faaliyet alanı ile ilgili her türlü yayın ve basım işlerini yapmak.
Yönetim organları
MADDE 6 – (1) İşletmenin yönetim organı olan Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim
Kuruludur.
(2) Yönetim Kurulu; İşletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yetkilerini uygun gördüğü ölçüde Yürütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör yardımcısı ile dekanlar, yüksekokul, meslek yüksekokulu
müdürleri ve diğer öğretim üyeleri arasından seçilecek üç kişi ve bir muhasebe yetkilisi olmak
üzere beş kişiden oluşur.
(3) Yürütme Kurulu en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve kararlar üye tam sayısının
salt çoğunluğu ile alınır.
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Harcama yetkilisi
MADDE 7 – (1) İşletmenin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini uygun
gördüğü ölçüde yardımcılarına, dekanlara veya enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu uygulama ve araştırma merkezi müdürlerine devredebilir.
Sermaye limiti
MADDE 8 – (1) İşletmenin sermaye limiti 1.000,00 (Bin) Türk Lirasıdır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Selçuk Üniversitesinden:
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 2/4/2018 tarihli ve 30379 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“u) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan “Onaylı Eğitim Organizasyonu” kapsamında sivil pilot yetiştirmek amacıyla Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı
eğitim programları düzenlemek.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
2/4/2018

30379
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Yüksek İhtisas Üniversitesinden:
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI
EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi Dil ve Konuşma
Bozuklukları Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanları, organları, organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları tanzim etmektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yüksek İhtisas Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına ve yönetim organlarının görevlerine, görevlerin yetki ve sorumluluklarına ilişkin
hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Yüksek İhtisas Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Yüksek İhtisas Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitimi Uygulama
ve Araştırma Merkezi Müdürünü,
c) Rektör: Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Yüksek İhtisas Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Dil ve konuşma bozukluğu nedeniyle başvuran ve sevk edilen vakaları değerlendirmek, bireysel ya da gruplar halinde dil ve konuşma terapisi programları düzenlemek, bu programları uygulayarak dil ve konuşma terapisi yapmak.
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b) Dil ve konuşma bozukluklarının nedenleri ve giderilmesi konularında temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak.
c) Yapılan araştırmalar çerçevesinde dil ve konuşma bozukluklarının giderilebilmesi
için terapi programları geliştirmek ve uygulamak.
ç) Dil ve konuşma bozuklukları ya da terapisi alanında çalışan terapistlere, araştırmacılara ve dil ve konuşma bozuklukları alanında eğitim gören lisans ve lisansüstü öğrencilere
uygulama alanı yaratmak, danışmanlık yapmak.
d) Dil ve konuşma bozuklukları ve terapisi alanlarında kurslar, seminerler düzenlemek.
e) Dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerin yakınlarına yönelik eğitim programları
düzenlemek ve yürütmek, ihtiyaçlarının ve sorunlarının giderilmesi için toplum kaynaklarının
araştırılarak bu kaynakların kullanılmasında danışmanlık yapmak ve bu tür hizmetleri sunan
kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
f) Dil ve konuşma bozuklukları ile ilgili Üniversite içinde ilgili birimler arasında gerekli
iş birliğini sağlamak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 7 – (1) Müdür, Rektör tarafından tercihen Dil ve Konuşma Terapisti, Odyoloji
ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı, KBB Uzmanı, Pediatri Uzmanı, Nöroloji Uzmanı gibi Konuşma Bozuklukları ile ilişkili alanlarda uzmanlık yapan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından üç yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer. Rektör,
Müdürün önerisi üzerine Müdür Yardımcısı görevlendirebilir. Müdür Yardımcısı, Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının
da görevi sona erer.
(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararların ve çalışma programlarının uygulanmasını sağlamak.
c) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek.
ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.
d) Merkezin yıllık çalışma raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.
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Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve ilgili branşlarla ilgili Üniversite öğretim
elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört üyeden oluşur. Yönetim Kurulu
toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev
süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, süreyi
doldurmak üzere yeni üyeler görevlendirilir. Yönetim Kurulunda oylamalar açık yapılır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.
(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması,
katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması
konularında kararlar almak.
b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu
değerlendirmek, Merkezin bütçesini hazırlamak.
c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit
etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.
ç) Eğitim programları ile bu programların sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve
benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Demirbaş ve ekipmanlar
MADDE 9 – (1) Merkezce yapılacak araştırmalar ve hizmet kapsamında alınan veya
Merkeze bağışlanan her türlü alet, cihaz, araç, materyal ve yayınlar Üniversite demirbaşına
kaydedilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 11 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre
devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Yüksek İhtisas Üniversitesinden:
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ RİSKLİ BEBEK TAKİBİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesine bağlı olarak
kurulan Yüksek İhtisas Üniversitesi Riskli Bebek Takibi Uygulama ve Araştırma Merkezinin
amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yüksek İhtisas Üniversitesi Riskli Bebek Takibi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik danışman: Yüksek İhtisas Üniversitesi öğretim elemanlarını,
b) Danışma Kurulu: Merkez Danışma Kurulunu,
c) Koordinatör: Yüksek İhtisas Üniversitesi Riskli Bebek Takibi Uygulama ve Araştırma
Merkezi Koordinatörünü,
ç) Koordinatör Yardımcıları: Yüksek İhtisas Üniversitesi Riskli Bebek Takibi Uygulama
ve Araştırma Merkezi Koordinatör Yardımcılarını,
d) Merkez: Yüksek İhtisas Üniversitesi Riskli Bebek Takibi Uygulama ve Araştırma
Merkezini,
e) Müdür: Merkez Müdürünü,
f) Müdür yardımcıları: Merkezin müdür yardımcılarını,
g) Rektör: Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Üniversite: Yüksek İhtisas Üniversitesini,
h) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

Sayfa : 8

RESMÎ GAZETE

24 Mart 2019 – Sayı : 30724

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; disiplinler arası bir yaklaşımla Ülkemizde riskli
bebeklerin tanı ve erken müdahalesi ile izlem süreçlerinde yaşanan mevcut sorunların belirlenmesi, bu sorunlara yönelik beklenti ve çözüm önerilerinin tanımlanması, riskli bebek tanı
ve izlemi için ülkemize uygun modelleme önerisi sunulmasıdır. Bu amaçlar doğrultusunda sırasıyla prenatal, natal ve postnatal dönemdeki sorunlar ve çözüm önerileri, özellikle postnatal
dönemde çok sayıda disiplini ilgilendiren kritik konuların araştırılması ve geliştirilmesi açılarından, ulusal ve uluslararası alanda kuramsal ve uygulamaya yönelik araştırmalar yapmak,
bilgi ve belge toplamak, izlemek, işbirliği yapmak, bilgi ağı oluşturmak ve akademik faaliyetlerde bulunmaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amacı doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Riskli bebek alanını Üniversitede öncelikli çalışma ve uygulama konularından biri
haline getirmek ve riskli bebek erken tanı ve müdahalesine ilişkin ülkemizde mevcut durumun
ve sorunların ortaya konmasını ve çözüm önerileri sunarak farkındalık yaratılmasını hedeflemek.
b) Farklı disiplinlerden riskli bebek konusunda araştırmalar yapan bilim insanları ile
uzmanları bir araya getirerek, ulusal ve/veya uluslararası araştırma/geliştirme projeleri oluşturmak ve yürütülmesini sağlamak.
c) Riskli bebek alanında tanı ve takip için ülkemize uygun modelleme oluşturulması,
raporlamak, prenatal, natal ve postnatal dönemdeki sorunlar ve çözüm önerileri ve önlenmesi
konusunda disiplinler arası çalışma yapmak ve bu çalışma sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlara göndermek.
ç) Riskli bebek alanında veri tabanı oluşturmak.
d) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların bilgi ağına katılmak ve bilgi ağı oluşturmak.
e) Riskli bebeklerin tanı, takip ve rehabilitasyonlarının modellenmesi ve bunun tanıtımı,
yaygınlaştırılması konularında politika oluşturulmasına destek vermek ve kamuoyu oluşturmak.
f) İlgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla riskli bebeklerin tanı,
takip ve rehabilitasyonlarının modellenmesi alanında işbirliği gerçekleştirmek ve danışmanlık
faaliyetlerinde bulunmak.
g) Ulusal ve uluslararası katılımlı kongre, panel, sempozyum ve konferans gibi akademik faaliyetler düzenlemek.
ğ) Kitap, dergi, broşür ve benzeri yayımlar yapmak.
h) Eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek ve ön lisans, lisans ve lisansüstü programlara
akademik destek vermek ve ortak çalışmalar yürütmek.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri
arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Yönetim Kurulu üyeleri arasından en
çok iki müdür yardımcısı görevlendirilebilir. Müdür yardımcıları, Müdür tarafından verilen
görevleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet eder. Müdürün görevi sona
erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkez organlarını toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, toplantı gündemini hazırlamak.
c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak.
ç) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.
d) Merkezin ihtiyaç duyduğu maddi imkânları sağlama konusunda ilgili kişi, kurum ve
kuruluşlar ile işbirliği yapmak.
e) Her eğitim-öğretim yılı sonunda Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporu
hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğün bilgisine sunmak.
f) Merkezin idari işlerini yürütmek.
g) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları, Koordinatör ve Merkezin faaliyet alanlarında çalışma yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından
önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevi sona eren üyeler yeniden
görevlendirilebilir.
(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine en az iki ayda bir defa
toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye
tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile
alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı
oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını
sağlamak.
b) Riskli bebek alanında araştırma, eğitim, uygulama, danışmanlık ve yayım konularındaki talepleri değerlendirip karara bağlamak.
c) Merkezin yapacağı akademik çalışmalar başta olmak üzere her türlü çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak.
ç) Üniversite içinden veya dışından Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik
personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirilmeleri ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.
d) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt
içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek.
e) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporuna görüş bildirmek.
f) Merkezin faaliyetlerini yürütmek için ihtiyaç halinde alt çalışma grupları oluşturmak,
Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak.
g) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite içinden ve dışından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen en fazla on beş kişiden oluşur.
(2) Danışma Kurulu, her yıl olağan olarak kasım ayı içinde, Müdürün daveti üzerine
toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Toplantılar, davete katılmış üyelerle yapılır; toplantı ve karar nisabı aranmaz.
Danışma Kurulunun görevi
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin çalışmalarıyla ilgili dilek, tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Riskli Bebek Aileleri Koordinatörü ve Yardımcıları
Riskli Bebek Aileleri Koordinatörü
MADDE 14 – (1) Riskli Bebek Aileleri Koordinatörü, Müdürün teklifi üzerine; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör
tarafından görevlendirilir.
Riskli Bebek Aileleri Koordinatörünün görevleri
MADDE 15 – (1) Riskli Bebek Aileleri Koordinatörünün görevleri şunlardır:
a) Yüksek İhtisas Üniversitesi Koru Hastanesine kayıtlı riskli bebek ailelerinin listesini
hastane bilgi işlem merkezinden aylık almak.
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b) Yüksek İhtisas Üniversitesi Koru Hastanesine kayıt yaptıran riskli bebek aileleri ile
iletişime geçmek ve ilgili yerleşke koordinatörü hakkında bilgilendirmek.
c) Riskli bebek ailelerinin hastaneye devamlarını, tedavilere katılımlarını ve başarılarını
takip etmek ve Müdürü bilgilendirmek.
ç) Yüksek İhtisas Üniversitesi Koru Hastanesinden ayrılan riskli bebek aileleri ile iletişimi devam ettirmek.
d) Takip ve tedavi durumunda olan riskli bebek ailelerinin tedavi imkân ve alanları ile
ilgili konularda ilgili kurumlarla işbirliği yaparak planlanan program ve etkinliği Müdürün
onayına sunarak etkinliği gerçekleştirmek.
e) Koordinatörlerle birimin faaliyetlerini (proje, konferans, seminer, eğitim ve benzeri)
planlamak ve Müdürün onayına sunmak.
f) Koordinatörlerden gelecek sorunlar doğrultusunda çözüm önerileri geliştirerek Müdüre sunmak.
g) Riskli bebek ailelerinin fiziksel erişilebilirlik ve ulaşılabilirlik ile ilgili sorunlarının
giderilmesi için Üniversite ve il genelinde ilgili birimlerle koordinasyon sağlamak.
Riskli Bebek Aileleri Koordinatör Yardımcıları
MADDE 16 – (1) Riskli Bebek Aileleri Koordinatör Yardımcıları, Müdürün önerisi
üzerine Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite personeli arasından
Rektör tarafından görevlendirilir.
(2) Riskli Bebek Aileleri Koordinatör Yardımcıları, Merkezin amaçları doğrultusunda
çalışmaların yürütülmesinde Müdüre ve Koordinatöre karşı sorumludur.
Riskli Bebek Aileleri Koordinatör Yardımcılarının görevleri
MADDE 17 – (1) Riskli Bebek Aileleri Koordinatör Yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Yüksek İhtisas Üniversitesi Koru Hastanesinde kayıtlı bulunan tüm riskli bebeklere
ait kişisel bilgi dosyaları hazırlamak.
b) Riskli bebek aileleri ile bireysel görüşmeler yaparak bireysel uyarlama mektubunu
doldurmak.
c) Bireysel uyarlama mektubunu ilgili akademik danışmana ileterek sorunlara çözüm
önerileri sunmak ve gerekli düzenlemeleri yapmak.
ç) Riskli bebek akademik başarısını arttırmak için ek hizmetler sunmak.
d) Riskli bebek ihtiyacı doğrultusunda Rehberlik ve Danışmanlık Sosyal Destek Birimi
ile iletişime geçmek.
e) Barınma ve burs ihtiyacı olan riskli bebekler için ilgili birimlerle iletişime geçmek.
f) Merkezin düzenlediği etkinliklerde özel gereksinimi olan riskli bebeklerin aktif olarak
yer almasını sağlamak.
g) Her yarıyıl sonunda yerleşkede yapılan faaliyetler için faaliyet bildirim formu doldurmak ve Koordinatöre sunmak.
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ğ) Koordinatörün ilettiği yeni kayıtlı riskli bebekler için oryantasyon programı hazırlayarak uygulamak.
h) Her yarıyılda en az bir defa riskli bebeklerle toplantı düzenleyerek, riskli bebek memnuniyet anketini yapmak ve değerlendirmek.
ı) Koordinatör tarafından iletilen mezun olacak riskli bebeklerin kariyer planlaması için
KAGEM ile toplantı düzenlemek.
Akademik danışmanlar
MADDE 18 – (1) Akademik danışmanlar, Müdürün ve Koordinatörün önerisiyle Üniversitenin öğretim elemanları veya yardımcıları arasından Rektör tarafından görevlendirilirler.
Akademik danışmanların görevleri
MADDE 19 – (1) Akademik danışmanların görevleri şunlardır:
a) Riskli bebek ailelerinin bireysel uyarlama mektubunu değerlendirmek.
b) Riskli bebek ailelerinin ders aldığı öğretim üyesi ile iletişime geçmek.
c) Koordinatör ve Koordinatör Yardımcıları ile sorunlar üzerine çözümler üretmek.
ç) Riskli bebek ailelerine akademik konularda danışmanlık yapmak.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 20 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanun uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından
karşılanır.
Ulusal ve uluslararası üyelik
MADDE 21 – (1) Merkez, Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayı ile ülke içindeki kuruluşlara ve ilgili mevzuat hükümlerine göre kendi alanındaki diğer uluslararası kuruluşlara üye olabilir.
Demirbaşlar
MADDE 22 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan veya
diğer yollardan temin edilen her türlü alet, donanım ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis
edilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
İstanbul 57. Asliye Ceza Mahkemesinden:

2837

—— • ——

İstanbul 57. Asliye Ceza Mahkemesinden:

2850
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:

2831/1-1

—— •• ——
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
TOHUMLUK KRAFT TORBA SATIN ALINACAKTIR
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
Genel

Müdürlüğümüze

bağlı

tarım

işletmelerinin

üretimi

olan

tohumlukların

ambalajlanmasında kullanılmak üzere çeşitli ebatlarda toplam 6.416.000 adet buğday, arpa ve fiğ
tohumluğu kraft torbası satın alınacaktır.
Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 100,00 TL
karşılığında temin edilebilir.
İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, isteklilerce teklif tutarının en az % 3’ü oranında
geçici teminat verilecektir.
Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 05.04.2019 Cuma günü saat 15.00’a
kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.
İhale aynı gün ve saatte Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde yapılacaktır.
Geciken teklifler dikkate alınmaz.
Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında
olup, ihale TİGEM alım-Satım ve İhale yönetmeliği esaslarında yapılacaktır.
Adres : TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar / ANKARA
Tel

: (312) 417 84 70 (5 Hat)

Fax

: (312) 417 78 39

2787/1-1
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KÖMÜRÜN TAŞINMASI VE BOŞALTILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:
İşletmemizin ihtiyacı olan 1 adet ihale aşağıda belirtilen tarih de yapılacaktır.
1 - İdarenin:
a) Adresi
: E.L.İ. Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cd. No. 89
45500 Soma/MANİSA
b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) Faks: 612 20 13 - 613 20 13
c) Elektronik posta adresi
: elisatinalma@eli.gov.tr
2 - İhale konusu hizmetin
a)
İhale Tarih
Niteliği - Türü - Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

2019/135442

2019-390

ve Saati

SÜRE

15.04.2019

300

14:00

gün

Dereköy Lavvar Tesisi Ürün Silolarından 750.000
ton +18 mm kömürün, 10-18 mm kömürün ve 0,510 mm kömürün parça, fındık, ve toz kömür stok
sahalarına taşınması ve boşaltılması, Dereköy
1 Lavvar Tesisi Ürün Silolarından 750.000 ton miks,
0,1-0,5 mm kömür ve spiral şistin termik nitelikli
stok sahalarına taşınması ve boşaltılması olmak
üzere toplam 1.500.000 ton kömürün taşınması ve
boşaltılması işi

b) Yapılacağı yer

: TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü (Soma /
MANİSA)’dır.
c) İşin süresi
: Yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.
d) İhale usulü
: Açık ihale
3 - İhalenin Yapılacağı yer
: ELİ Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/MANİSA
4 - İhale dokümanı; ELİ Müdürlüğü 13 Eylül mh. Atatürk cd. No. 89
4550 Soma /
MANİSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 170,00 TL bedel karşılığı aynı adresten temin
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5 - Teklifler, 2. Maddelerde belirtilen ihale tarihi 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 kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az ihale için 60 takvim
günü olmalıdır.
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
2811/1-1
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İKİNCİ EL İMALAT MAKİNESİ VE EKİPMANI SATIŞI YAPILACAKTIR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
RİZE
1 - 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü (Rize - Merkez) ve Eskipazar Üç
Yaprak Çay Fabrikası Müdürlüğünde bulunan 8 Kalem İkinci El İmalat Makinesi ve Ekipmanı
Satış İşlemleri Yönergemizin 10. maddesi kapsamında Açık İhale usulü ile satılacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi
Başkanlığı /RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. İhaleye
teklif verecek olan isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 09.04.2019 tarihi 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’da 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 Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.
9 - İhale kısmi teklife açıktır.
10 - Teşekkülümüz, Satış İşlemleri Yönergemiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya
kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
2788/1-1

—— • ——

MULTİSİKLON FİLTRE SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
RİZE
1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 3 Adet Multisiklon Filtre Sistemi Satınalma ve İhale
Yönetmeliğimizin 9. maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
Başkanlığı/RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 05.04.2019 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’te 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.
2789/1-1
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OCAK LOKOMOTİF VE SHUNTİNG TROLEY YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:
İşin Adı: Ocak lokomotif ve shunting troley yedekleri 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi
kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası

: 2019/135345

Dosya no

: 1924023

1 - İDARENİN:
a) Adres

: Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak
No: 2 67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası

: Tel : 0 372 252 40 00 (70 Hat)
Faks: 0 372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi

:

2 - İHALE KONUSU MALIN:
a) Niteliği, türü ve miktarı

: Ocak lokomotif ve shunting troley yedekleri: 22 kalem

b) Teslim yeri

: TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi
Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü
Tesellüm Şefliği ambarı. ZONGULDAK

c) Teslim tarihi

: İşe başlanmasını müteakip 120 takvim günüdür.

3 - İHALENİN:
a) Yapılacağı yer

: Türkiye

Taşkömürü

Kurumu

Genel

Müdürlüğü

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi
No: 125 - ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati

: 09.04.2019 Salı günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir.
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
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d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
e) Şartnamede belirtilen geçici teminat,
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak
girişim beyannamesi,
h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı
ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler;
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif eş çalışan malzemeler için toplamda en düşük,
diğer malzemelerde en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde
görülebilir ve şartnameler 75,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler en geç 09.04.2019 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu
değildir.
9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır;
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
İlan olunur.

2759/1-1

24 Mart 2019 – Sayı : 30724

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 19

“HASSAS DİKİŞLİ ÇELİK BORU” ALIMI İŞİ AÇIK İHALE
USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
İKN:2019/137259
1 - İdarenin
a) adı
b) adresi
: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü
Mithatpaşa Cad. No: 14 06100-Yenişehir/ANKARA
c) telefon ve faks numarası
: 0312-458 55 00 Faks: 0312-458 58 00
d) elektronik posta adresi
2 - İhale konusu malın
a) niteliği, türü ve miktarı
: Hassas Dikişli Çelik Boru
- 2 kalemde toplam 6.400 Adet (27.800 metre) Tephir ve
Isıtıcı Borusu ile
- 1 kalemde 2.600 Adet (3.250 metre) Vakum Borusu
olmak üzere,
Toplam: 9.000 Adet (31.050 metre) Boru
b) teslim Yeri
: Muhtelif Şeker Fabrikaları.
c) teslim Tarihi
: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama
tarihinden itibaren en geç 90 (Doksan) takvim günüdür.
3 - İhalenin
a) yapılacağı yer
: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü
Mithatpaşa Cad. No: 14 06100-Yenişehir/ANKARA
b) tarihi ve saati
: 05.04.2019 tarihi, saat 14.00
4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5 - İhale dokümanları Mithatpaşa Caddesi No: 14
(06100) Yenişehir/ANKARA
adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve
dokümanlar (KDV Dahil) TL/Tk.100,00 (Yüz Türk Lirası), karşılığında aynı adresten temin
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.
6 - Teklifler, 05.04.2019 tarihi, 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No. 14 (06100)
Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.
2829/1-1
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POLİPROPİLEN DİKİŞ İPLİĞİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE
USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
İKN: 2019/138246
1 - İdarenin
a) Adı

: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Adresi

: Mithatpaşa Cad. No:14 06100-Yenişehir/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası

: Tel: 0 312 458 55 00 Faks: 0 312 458 58 00- 458 58 01

2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

: 10.480 Kg Polipropilen Dikiş İpliği

b) Teslim yeri

: Muhtelif Şeker Fabrikalarına teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

: Polipropilen Dikiş İpliği, en geç 16 Temmuz 2019
tarihine kadar tek partide teslim edilecektir.

3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati

: 05/04/2019 Cuma günü, saat 10:00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5 - İhale dokümanları, Mithatpaşa Caddesi No: 14

(06100) Yenişehir/ANKARA

adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve
ihale dokümanı, KDV dahil TL 100,00 (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6 - Teklifler, 05/04/2019 Cuma günü, saat 10:00’a kadar Mithatpaşa Caddesi No: 14
(06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz, Haberleşme ve Arşiv
Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 31.01.2019 tarihli ve 8414-46 sayılı kararı ile,
BAY/939-82/34886 lisans sahibi “No:19 Kıran Köyü Mevkii Kıran Taşköprü Kastamonu”
adresinde mukim Alpgül Petrol İnşaat Nakliyat Otomotiv İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi
tarafından işletilen tesiste 03.09.2018 tarihinde yapılan denetimde lisansı ile tanınan haklar
dışında faaliyet göstererek otomasyon sistemine müdahale edilmesi fiilinin tespit edilmesi
nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 100.521,-TL tutarında idari para cezası
uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut
adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 100.521,-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 TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği
ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine 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.
2828/1/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Asr Akaryakıt İnşaat Taşımacılık Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından
işletilen tesiste lisans almaksızın akaryakıt bayilik faaliyeti yapılması fiili nedeniyle, söz konusu
firma hakkında 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
06.02.2019 tarihli 6851 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve
13.02.2019-255 sayılı Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu
ve savunma istem yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine
tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması gerekmektedir. Talep edilen
yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, hali hazırda mevzuata
aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, aykırılığın devam etmediğini
belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi gerekmekte olup süresi içinde
gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin
birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun
Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici
bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
2828/2/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 03.01.2019 tarihli ve 8366-12 sayılı kararı ile,
BAY/939-82/35240(Söz konusu lisans 15.06.2017 tarihinde sonlandırılmıştır.) lisans sahibi
“No:33 ( Ada:229 , Pafta:K31D15B , Parsel:66 ) Altınkaya Köyü Kale Mevkii Asma Küme
Evleri Merkez Aksaray” adresinde mukim Bağday Petrol Nakliyat İnşaat Gıda Otomotiv Sanayi
Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 13.03.2019 tarihinde yapılan denetimde söz
konusu firmanın belgesiz olarak motorin temin ettiğinin tespit edilmiş olması nedeniyle fiilinin
tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 87.815,-TL tutarında idari para cezası
uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut
adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 87.815,-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 TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği
ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine 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.
2828/3/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 07.02.2019 tarihli ve 8423-50 ve 8423-51 sayılı
kararları ile, BAY/939-82/35509(söz konusu lisans 06.03.2018 tarihinde sonlandırılmıştır.) lisans
sahibi “Horozluhan Mahallesi İstikamet Caddesi No.8 Selçuklu Konya” adresinde mukim
Benzinci Akaryakıt Elektronik İnş.Müh.San.ve Tic.Ltd.Şti. tarafından işletilen tesiste 30.09.2017
tarihinde yapılan denetimde lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet göstererek otomasyon
sistemi sağlıklı çalışmamasına rağmen bayilik faaliyeti yapılması ve dağıtıcısı haricinde akaryakıt
ikmali yapması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında her bir fiil için
87.815,-TL olmak üzere toplam 175.630,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar
verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine
rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam 175.630,-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 TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği
ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine 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.
2828/4/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 24.01.2019 tarihli ve 8397-20 sayılı kararı ile,
BAY/939-82/31950 lisans sahibi “Kozyatağı Mahallesi Bayar Caddesi Gülbahar Sokak No: 16
D:11 Kadıköy İstanbul” adresinde mukim Biroil Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim
Şirketi tarafından işletilen tesiste 24.05.2017 tarihinde yapılan denetimde akaryakıt istasyonunda
otomasyon sisteminin usulune uygun çalışmaması ve Kuruma ayrılıkların bildirilmemesi ve
müdahaleye kayıtsız kalması ve/veya otomasyon sisteminde oluşan arızayı 1240 sayılı Kurul
Kararında belirtilen süre içerisinde gidermemiş olması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse
konu kişi hakkında toplam 1.066.327,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar
verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine
rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 1.066.327,-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 TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği
ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine 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.
2828/5/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 07.02.2019 tarihli ve 8423-74 sayılı kararı ile,
MYĞ/2826-2/28466(Söz konusu lisans 01.02.2018 tarihinde sonladırılmıştır.) lisans sahibi
“Sakyatan Mahallesi Ereğli Caddesi No:159/A Karatay Konya” adresinde mukim Çev-Pet Petrol
Ürünleri Geri Dön.kim.nak Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste 15.03.2018
tarihinde yapılan denetimde lisans almaksızın madeni yağ üretimi faaliyeti yapılması fiilinin tespit
edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 1.436.030,-TL tutarında idari para cezası
uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut
adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 1.436.030,-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 TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği
ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine 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.
2828/6/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 17.01.2019 tarihli ve 8384-55 sayılı kararı ile,
LPG-BAY/941-54/08315 sayılı lisans sahibi Uğur Mumcu Mahallesi 34. Caddesi No:2 Ostim
Yenimahalle-Ankara adresinde mukim Çift Atlı Akaryakıt Ve Petrol Ürünleri İnşaat İletişim
Nakliye Rent A Car Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 27.01.2016
tarihinde yapılan denetimde LPG tüpü dolumuna yarayan teçhizatı istasyon dahilinde
bulundurmak fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 885.192,-TL
tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı
geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle
Kuruma iade edilmiştir.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 885.192,-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 0001 5001 5800 7292 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.
2828/7/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 24.01.2019 tarihli ve 8397-14 sayılı kararı ile,
BAY/939-82/33018 lisans sahibi “Hisar Mahallesi 1709 Sokağı No:1 ( Ada: - , Pafta: - ,
Parsel:5235 ) Tepebaşı Eskişehir” adresinde mukim Çukurhisar Petrol Ürünleri Otomotiv Ve
Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 23.08.2016 tarihinde yapılan
denetimde otomasyon sistemine müdahale ederek ve otomasyon sistemi sağlıklı çalışmadığı halde
akaryakıt hareketine konu eylem gerçekleştirmek fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu
kişi hakkında toplam 84.575,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen
ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 84.575,-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 TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği
ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine 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.
2828/8/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 13.12.2018 tarihli ve 8255-23 sayılı kararı ile,
BAY/939-82/36086(söz konusu lisans 04.02.2016 tarihinde sonlandırılmıştır.) lisans sahibi “Fatih
Mahallesi Atatürk Caddesi No:1 ( Ada:200 , Pafta:3 , Parsel:4 )Tavşanlı Köyü Altınova Yalova”
adresinde mukim Daşdemirler Petrol Madencilik İnşaat Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited
Şirketi tarafından işletilen tesiste 06.01.2016 tarihinde yapılan denetimde istasyonda otomasyon
sisteminin usulüne uygun çalışmaması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında
toplam 84.575,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu
Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ
edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 84.575,-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 TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği
ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine 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.
2828/9/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
BAY/939-82/38127(Söz konusu lisans 24.09.2018 tarihinde sonlandırılmıştır.) lisans
numaralı Der-Pet Akaryakıt Ürünleri Nakliyat İnşaat Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
tarafından işletilen tesiste fiyat ilanı yapılmadan akaryakıt satışı yapılması. fiili nedeniyle, söz
konusu firma hakkında 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
10.12.2018 tarihli 55610 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve
14.01.2019-127 sayılı Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu
ve savunma istem yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine
tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması gerekmektedir. Talep edilen
yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, hali hazırda mevzuata
aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, aykırılığın devam etmediğini
belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi gerekmekte olup süresi içinde
gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin
birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun
Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici
bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
2828/10/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 14.02.2019 tarihli ve 8435-64 sayılı kararı ile,
LPG-BAY/941-54/11234(söz konusu lisans 11.11.2013 tarihinde sonlandırılmıştır.) sayılı lisans
sahibi Yeni Mardin Yolu Üzeri 1. Km. -Diyarbakır adresinde mukim Diclegaz Petrol Ürünleri
Dağıtım İnşaat Nakliye Dış Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 08.09.2017
tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere,mühürlü olmasına rağmen LPG pompasının
altından çekilen hat ile mutfak tüpüne dolum yapmak suretiyle lisanssız LPG ikmal faaliyetinin
yapılması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 459.547,-TL
tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı
geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle
Kuruma iade edilmiştir.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 459.547,-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 0001 5001 5800 7292 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.
2828/11/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
BAY/535-114/14021(Söz konusu lisans 29.05.2018 tarihinde sonlandırılmıştır.) lisans
numaralı Erdoğanlar İnş. Taah. Gıda Akaryakıt Ürü. Turz. Nakl. Tar. Yem Sanayi Ve Ticaret
Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste akaryakıt istasyonunda gizli sabit/seyyar tank, düzenek,
ekipman bulundurma ve lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet göstererek otomasyon sistemine
müdahale edilmesi ve otomasyon sisteminin dogru ve sağlikli veriler içermemesi fiili nedeniyle,
söz konusu firma hakkında 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 27.12.2018 tarihli 59136 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan
soruşturma açılmış ve 31.01.2019-225 sayılı Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz
konusu Soruşturma Raporu ve savunma istem yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine
gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması gerekmektedir. Talep edilen
yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, hali hazırda mevzuata
aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, aykırılığın devam etmediğini
belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi gerekmekte olup süresi içinde
gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin
birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun
Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici
bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
2828/12/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
MYĞ/5900-1/36303(Söz konusu lisans 26.10.2017 tarihinde sonlandırılmıştır.) lisans
numaralı Fulex Petro Kimya İthalat İhracat Sanayi Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste
temin edilen baz yağının madeni yağ üretim faaliyeti haricinde doğrudan ticarete konu edilmesi
fiili nedeniyle, söz konusu firma hakkında 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 14.12.2018 tarihli 56693 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan
soruşturma açılmış ve 04.01.2019-36 sayılı Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu
Soruşturma Raporu ve savunma istem yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine
rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması gerekmektedir. Talep edilen
yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, hali hazırda mevzuata
aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, aykırılığın devam etmediğini
belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi gerekmekte olup süresi içinde
gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin
birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun
Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici
bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
2828/13/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 07.02.2019 tarihli ve 8423-18 sayılı kararı ile,
BAY/939-82/36840 lisans sahibi “Avşar Köyü Merkez Mevkii No:30 ( Ada: - , Pafta: - , Parsel:
Zilliyetlik ) Bolu” adresinde mukim Gülce Grub Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyat Ve Ticaret
Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste 07.03.2017 tarihinde yapılan denetimde istasyon
otomasyon sistemi sağlıklı ve doğru çalışmıyor iken akaryakıt hareketine konu eylem
gerçekleştirmek suretiyle lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterdiği fiilinin tespit edilmesi
nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 87.815,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına
karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine
gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 87.815,-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 TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği
ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine 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.
2828/14/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
BAY/939-82/36840 lisans numaralı Gülce Grub Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyat Ve
Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet
göstererek otomasyon sistemi sağlıklı çalışmamasına rağmen bayilik faaliyeti yapılması ve
dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmali yapılması fiili nedeniyle, söz konusu firma hakkında 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 05.10.2018 tarihli 45802
sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 10.01.2019-112 sayılı
Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu ve savunma istem
yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi
nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması gerekmektedir. Talep edilen
yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, hali hazırda mevzuata
aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, aykırılığın devam etmediğini
belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi gerekmekte olup süresi içinde
gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin
birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun
Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici
bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
2828/15/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 17.01.2019 tarihli ve 8384-48 sayılı kararı ile,
LPG-DAĞ/1146-1/06391(söz konusu lisans 11.08.2016 tarihinde sonlandırılmıştır.) sayılı lisans
sahibi Saray Köyü Soğukkuyu Mevkii Kahramankazan-Ankara adresinde mukim Güvengaz
Petrol Ürünleri Enerji Sistemleri Doğalgaz İnşaat Taahhüt Tekstil Taşımacılık Sanayi Ve Ticaret
Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste 02.01.2014 tarihinde yapılan denetimde ilgili kamu
kurum ve kuruluşlarında gerekli ruhsat,izin ve belgeleri almamış olan istasyonda LPG ikmali
yapmak fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 380.715,-TL tutarında
idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen
kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma
iade edilmiştir.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 380.715,-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 0001 5001 5800 7292 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.
2828/16/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 17.01.2019 tarihli ve 8384-39 sayılı kararı ile,
LPG-DAĞ/1146-1/06391(söz konusu lisans 11.08.2016 tarihinde sonlandırılmıştır.) sayılı lisans
sahibi Saray Köyü Soğukkuyu Mevkii Kahramankazan-Ankara adresinde mukim Güvengaz
Petrol Ürünleri Enerji Sistemleri Doğalgaz İnşaat Taahhüt Tekstil Taşımacılık Sanayi Ve Ticaret
Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste 15.07.2016 tarihinde yapılan denetimde başka
dağıtıcının bayisi olan Akay Gökpınar-Gökpınar Petrol'e LPG ikmalinde bulunması fiilinin tespit
edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 442.596,-TL tutarında idari para cezası
uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut
adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 442.596,-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 0001 5001 5800 7292 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.
2828/17/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
DAĞ/4433-1/32743(söz konusu lisans 09.02.2017 tarihinde iptal edilmiştir.) lisans
numaralı İstanbul Gaz Akaryakıt Dağıtım Ve Petrol Ürünleri Anonim Şirketi tarafından işletilen
tesiste lisansın verdiği haklar dışına çıkarak faaliyet gösterdiğinin ve bununla birlikte kanuna
karşı hile veya gerçek dışı beyanda bulunduğunun tespit edilmesi fiili nedeniyle, söz konusu firma
hakkında 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
10.01.2019 tarihli 1456 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve
15.01.2019-147 sayılı Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu
ve savunma istem yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine
tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması gerekmektedir. Talep edilen
yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, hali hazırda mevzuata
aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, aykırılığın devam etmediğini
belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi gerekmekte olup süresi içinde
gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin
birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun
Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici
bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
2828/18/1-1

Sayfa : 30

RESMÎ GAZETE

24 Mart 2019 – Sayı : 30724

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
BAY/939-82/32219(Söz konusu lisans 05.04.2018 tarihinde sonlandırılmıştır.) lisans
numaralı Kardelen Petrolcülük Demirçelik İnşaat İletişim Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited
Şirketi tarafından işletilen tesiste lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet göstererek otomasyon
sistemi sağlıklı çalışmamasına rağmen bayilik faaliyeti yapılması fiili nedeniyle, söz konusu firma
hakkında 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
24.12.2018 tarihli 58287 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve
29.01.2019-213 sayılı Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu
ve savunma istem yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine
tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması gerekmektedir. Talep edilen
yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, hali hazırda mevzuata
aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, aykırılığın devam etmediğini
belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi gerekmekte olup süresi içinde
gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin
birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun
Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici
bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
2828/19/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 24.01.2019 tarihli ve 8398-1 sayılı kararı ile,
DAĞ/5702-2/35811 lisans sahibi Kas Petrol Ürünleri Ve Kimyevi Maddeler Sanayi Ticaret
Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste 2018 tarihinde yapılan denetimde E-7 bildiriminde yer
alan wep adresi bilgisi ile sistemine erişim sağlamaması ve uzaktan erişim sistemini Kuruma
açma yükümlülüğünü ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslar dahilinde yerine getirmemesi
fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, 11/01/2018 tarihli ve 7642-8 sayılı Kurul Karar ile alınan 30
günlük geçici durdurma yaptırımı sonunda lisans sahibinin söz konusu mevzuata aykırı durumunu
devam ettirdiği anlaşılmış olup 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 21 nci maddesinin üçüncü fıkrası
uyarınca sahip olduğu DAĞ/5702-2/35811 sayılı lisansın iptal edilmesine karar verildiği hususu
7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.
2828/20/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 17.01.2019 tarihli ve 8384-18 sayılı kararı ile,
BAY/939-82/32198(söz konusu lisans 27.04.2018 tarihinde sonlandırılmıştır.) lisans sahibi
“Eskişehir Caddesi Caddesi No:No: 284 ( Ada:2573 , Pafta: - , Parsel:23 )Yukarı Kirazca Köyü
Arifiye Sakarya” adresinde mukim Kirazca Akaryakıt Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
tarafından işletilen tesiste a) 04.08.2016 tarihli denetimde otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı
veriler içermemesine rağmen bayilik faaliyetinin yapılması sebebiyle lisansı ile tanınan haklar
dışında faaliyet göstermek b) 26.12.2016 tarihli denetimde otomasyon sisteminin doğru ve
sağlıklı veriler içermemesine rağmen bayilik faaliyetinin yapılması sebebiyle lisansı ile tanınan
haklar dışında faaliyet göstermek c) 26.12.2016 tarihli yapılan denetimde dağıtıcısı dışında
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akaryakıt ikmal etmesi fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam
253.725,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul
Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi
nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 253.725,-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 TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği
ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine 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.
2828/21/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 03.01.2019 tarihli ve 8367-3 sayılı kararı ile,
DAĞ/4385-1/32551 lisans sahibi“Barbaros Mahallesi Deluxia Palas Kat:6 Daire:170 Ataşehirİstanbul”adresinde mukim Krn Enerji Petrol İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından
işletilen tesiste yapılan denetimde mezkur lisans sahibinin 2014 yılı içerisinde Kuruma
Bildirimde bulunmaması ve 5015 sayılı kanuna göre yaptığı işlemlerinde Kanuna karşı hile veya
gerçek dışı beyanda bulunduğunun tespiti nedeniyle, 11/01/2018 tarihli ve 7642-8 sayılı Kurul
Karar ile alınan 30 günlük geçici durdurma yaptırımı sonunda lisans sahibinin söz konusu
mevzuata aykırı durumunu devam ettirdiği anlaşılmış olup bahse konu kişi hakkında toplam
363.755,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına ve dağıtıcı lisansının 5015 sayılı 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 21 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca sahip olduğu DAĞ/43851/32551 sayılı lisansın iptal edilmesine karar verilmiştir.Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı
geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle
Kuruma iade edilmiştir.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 363.755,-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 TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği
ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine 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.
2828/22/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
BAY/939-82/31931(Söz konusu lisans 05.12.2017 tarihinde sonlandırılmıştır.) lisans
numaralı Mhm Akaryakıt Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste lisansı ile tanınan
haklar dışında faaliyet göstererek otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı veriler içermemesi fiili
nedeniyle, söz konusu firma hakkında 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 02.10.2018 tarihli 44910 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan
soruşturma açılmış ve 08.01.2019-98 sayılı Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu
Soruşturma Raporu ve savunma istem yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine
rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması gerekmektedir. Talep edilen
yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, hali hazırda mevzuata
aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, aykırılığın devam etmediğini
belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi gerekmekte olup süresi içinde
gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin
birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun
Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici
bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
2828/23/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 07.02.2019 tarihli ve 8423-25 sayılı kararı ile,
DAĞ/4385-5/32550(söz konusu dağıtıcı lisansı 31.12.2018 tarihinde iptal edilmiştir.) lisans sahibi
“Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı 36 Ada Ata 2/3 Blok Kat:3 Daire:31 Ataşehir İstanbul” adresinde
mukim Mimag Petrol Akaryakıt Dağıtım Ve Depolama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından
işletilen tesiste 2018 tarihinde yapılan denetimde Ocak-Nisan-Mayıs-Haziran aylarında izin bedeli
yatırmadan ve izin almadan dağıtıcılar arası akaryakıt satış işlemi yaptığı fiilinin tespit edilmesi
nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 1.220.624,-TL tutarında idari para cezası
uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut
adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 1.220.624,-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 TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği
ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine 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.
2828/24/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 07.02.2019 tarihli ve 8423-60 sayılı kararı ile,
DAĞ/4385-5/32550(söz konusu dağıtıcı lisansı 31.12.2018 tarihinde iptal edilmiştir.) lisans sahibi
“Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı 36 Ada Ata 2/3 Blok Kat:3 Daire:31 Ataşehir İstanbul” adresinde
mukim Mimag Petrol Akaryakıt Dağıtım Ve Depolama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından
işletilen tesiste 26.09.2016 tarihinde yapılan denetimde bayisinin akaryakıt istasyonunda gizli
sabit/seyyar tank,düzenek,ekipman bulundurma fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi
hakkında toplam 302.057,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak,
söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine
tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 302.057,-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 TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği
ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine 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.
2828/25/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 24.01.2019 tarihli ve 8397-33 sayılı kararı ile,
DAĞ/4385-5/32550(söz konusu dağıtıcı lisansı 31.12.2018 tarihinde iptal edilmiştir.) lisans sahibi
“Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı 36 Ada Ata 2/3 Blok Kat:3 Daire:31 Ataşehir İstanbul” adresinde
mukim Mimag Petrol Akaryakıt Dağıtım Ve Depolama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından
işletilen tesiste 10.06.2018 tarihinde yapılan denetimde uzaktan erişim sistemini Kurama açma
yükümlülüğü yerine getirmeme fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında
toplam 1.220.624,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz
konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ
edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 1.220.624,-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 TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği
ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine 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.
2828/26/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 14.02.2019 tarihli ve 8435-17 sayılı kararı ile,
“Eşme M. D.100 Karayolu Üzeri /896 Kartepe Kocaeli” adresinde mukim Mmy Lojistik Petrol
Ürünleri İnşaat Turizm Otomotiv Nakliye Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen
tesiste 19.02.2018 tarihinde yapılan denetimde lisans almaksızın akaryakıt bayilik faaliyeti
yapılması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 100.521,-TL
tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı
geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle
Kuruma iade edilmiştir.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 100.521,-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 TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği
ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine 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.
2828/27/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 24.01.2019 tarih ve 8398-3 sayılı kararı ile,
DAĞ/4433-1/32743(Söz konusu lisans 20.04.2017 tarihinde iptal edilmiştir.) lisans
sahibi“Barbaros Hayrettin Paşa Mah. Nazım Hikmet Blv. Newista Residence C Blok Kat:5
Daire:44 Esenyurt- İstanbul” adresinde mukim Mypet Akaryakıt Ve Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret
Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste mezkur lisans sahibinin 2014 yılı içerisinde yapılan
denetimde çeşitli firmalarla aralarında gerçek bir akaryakıt alışverişi olmaksızın yasal olmayan
yollarla temin edilen akaryakıt ürünlerine alış faturası temin etmek maksadı ile sahte ve
muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyerek ve/veya kullanarak lisansın verdiği haklar
dışında faaliyet göstermesi fiilinin tespit edilmesi nedeniyle,11/01/2018 tarihli ve 7642-8 sayılı
Kurul Karar ile alınan 30 günlük geçici durdurma yaptırımı sonunda lisans sahibinin söz konusu
mevzuata aykırı durumunu devam ettirdiği anlaşılmış olup bahse konu kişi hakkında toplam
363.755,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına ve dağıtıcı lisansının 5015 sayılı 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 21 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca sahip olduğu DAĞ/44331/32743 sayılı lisansın iptal edilmesine karar verilmiştir.Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı
geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle
Kuruma iade edilmiştir.
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Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 363.755,-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 TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği
ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine 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.
2828/28/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 07.02.2019 tarihli ve 8423-55 sayılı kararı ile,
BAY/939-82/28823(söz konusu lisans 25.05.2016 tarihinde sonlandırılmıştır.) lisans sahibi “Ulus
Mahallesi Ankara Caddesi No:76 Kartepe Kocaeli” adresinde mukim Nehir Madeni Yağ Ve
Akaryakıt Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 29.11.2017 tarihinde yapılan
denetimde lisans almaksızın akaryakıt bayilik faaliyeti yapılması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle,
bahse konu kişi hakkında toplam 87.815,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar
verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine
rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 87.815,-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 TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği
ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine 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.
2828/29/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 27.12.2018 tarihli ve 8313-13 sayılı kararı ile,
BAY/851-88/19108(söz konusu lisans 22.05.2017 tarihinde sonlandırılmıştır) lisans sahibi “Poyra
Köyü Bozüyük Bilecik” adresinde mukim Ntb Gıda Turizm Inşaat Petrol Ve Taşımacılık Sanayi
Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste 22.05.2017 tarihinde yapılan denetimde
dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmali yapılması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi
hakkında toplam 87.815,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak,
söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine
tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
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Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 87.815,-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 TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği
ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine 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.
2828/30/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 14.02.2019 tarihli ve 8435-19 sayılı kararı ile,
BAY/939-82/35979 lisans sahibi “Maltepe Mahallesi Bestekar Medeni Aziz Efendi Sokağı
No:2/30 Zeytinburnu İstanbul” adresinde mukim Olimpiyat Akaryakıt Anonim Şirketi tarafından
işletilen tesiste 16.03.2017 tarihinde yapılan denetimde dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmali
yapılması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 87.815,-TL tutarında
idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen
kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma
iade edilmiştir.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 87.815,-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 TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği
ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine 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.
2828/31/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 24.01.2019 tarihli ve 8397-62 sayılı kararı ile,
LPG-BAY/708-9/01412(söz konusu lisans 03.01.2019 tarihinde sonlandırılmıştır.) sayılı lisans
sahibi Zorlar Mahallesi Çevreyolu Caddesi No:44 Seydikemer-MUĞLA adresinde mukim OrhanLar Turizm Petrol Otomotiv Madencilik Gıda Orman Ürünleri Pazarlama Ticaret Ve Sanayi
Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 23.08.2016 tarihinde yapılan denetimde lisans
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kapsamında yürütülen faaliyetler için Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atıklar Zorunlu Mali
Sorumruluk Sigortası yaptırmamak fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında
toplam 1.766,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu
Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ
edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 1.766,-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 0001 5001 5800 7292 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.
2828/32/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 24.01.2019 tarihli ve 8397-75 sayılı kararı ile,
LPG-DAĞ/4366-1/13794(söz konusu lisans iptal adilmiştir.) sayılı lisans sahibi Mustafa Akyol
Sokak Grup Center Kule İş Merkezi No:11-1 Kat 7 Daire 175 Pendik-İstanbul adresinde mukim
Ozan İlkgaz Lpg Petrol Akaryakıt Dağıtım Maden Nakliye İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
tarafından işletilen tesiste 05.11.2017 tarihinde yapılan denetimde ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarında gerekli ruhsat,izin ve belgeleri almamış olan istasyonda LPG ikmali yapmak
fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 459.547,-TL tutarında idari
para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin
mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade
edilmiştir.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 459.547,-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 0001 5001 5800 7292 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.
2828/33/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
“Birlik Mahallesi Mehmet Altınsoy Sokağı No:1 Altınkaya Köyü Merkez-Aksaray”
adresinde mukim LPG-BAY/941-54/19512 lisans numaralı Özatalar Akaryakıt Taşımacılık İnşaat
Tarım Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste İstasyonda LPG
Yetkili İşletme Personeli Sertifikası olmayan personel çalıştırılması fiilinin tespit edilmesi
nedeniyle, söz konusu firma hakkında 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış
Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda
Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca
26.12.2018 tarihli ve 58946 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve
28.12.2018-2158 sayılı Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu
ve savunma istem yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine
tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları
(LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması
gerekmektedir. Talep edilen yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde,
hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle,
aykırılığın devam etmediğini belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi
gerekmekte olup süresi içinde gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5307
sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün
içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda,
yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın
doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
2828/34/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 07.02.2019 tarihli ve 8423-67 sayılı kararı ile,
DAĞ/4286-2/32224(söz konusu lisans 12.10.2018 tarihinde sonlandırılmıştır.) lisans sahibi
“Çamlık Mahallesi İkbal Caddesi Dinç Sokak No:4 Muyar Plaza Kat:8 D:54 Ümraniye İstanbul”
adresinde mukim Petsa Petrolcülük Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste 31.07.2016
tarihinde yapılan denetimde bayisinin otomasyon sistemine ilişkin verileri mevzuatta belirtilen
süre içerisinde Kuruma sunmama fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında
toplam 1.026.994,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz
konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ
edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 1.026.994,-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 TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği
ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine 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.
2828/35/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
BAY/939-82/32257(Söz konusu lisans 28.12.2018 tarihinde sonlandırılmıştır.) lisans
numaralı Tantaoğlu Uluslararası Taşımacılık İnşaat Ve Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi Ticaret
Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet göstererek
otomasyon sistemine müdahale edilmesi ve otomasyon sisteminin doğru ve sağlikli veriler
içermemesi fiili nedeniyle, söz konusu firma hakkında 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 19.12.2018 tarihli 57547 sayılı Başkanlık
Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 15.01.2019-139 sayılı Soruşturma Raporu
hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu ve savunma istem yazısı adı geçen kişinin
mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade
edilmiştir.
Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması gerekmektedir. Talep edilen
yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, hali hazırda mevzuata
aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, aykırılığın devam etmediğini
belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi gerekmekte olup süresi içinde
gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin
birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun
Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici
bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
2828/36/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 07.02.2019 tarihli ve 8423-76 sayılı kararı ile,
MYĞ/4794-2/33620 lisans sahibi “Kemalpaşa Osb Mahallesi 21.Sok. NO:13 Kemalpaşa İzmir”
adresinde mukim Tudors Makina İnşaat Taahhüt Petrol Ve Petrol Ürünleri İthalat İhracat Nakliyat
Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 01.03.2016 tarihinde yapılan
denetimde temin edilen baz yağının madeni yağ üretim faaliyeti haricinde doğrudan ticarete konu
edilmesi fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 422.879,-TL tutarında
idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen
kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma
iade edilmiştir.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 422.879,-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 TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği
ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine 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.
2828/37/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 13.12.2018 tarihli ve 8255-50 sayılı kararı ile,
BAY/939-82/33522(söz konusu lisans 27.11.2018 tarihinde sonlandırılmıştır.) lisans sahibi
“Susurluk-balıkesir Yolu 14.km, Kapı No:376 Demirkapı Köyü Susurluk Balıkesir” adresinde
mukim Uspark Enerji Akaryakıt Gıda İnşaat İletişim Nakliye Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
tarafından işletilen tesiste 15.07.2018 tarihinde yapılan denetimde lisansı ile tanınan haklar
dışında faaliyet göstererek otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı veriler içermemesi fiilinin
tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 100.521,-TL tutarında idari para
cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut
adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 100.521,-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 TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği
ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine 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.
2828/38/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 28.11.2018 tarihli ve 8213-12 sayılı kararı ile,
BAY/939-82/33522(söz konusu lisans 27.11.2018 tarihinde sonlandırılmıştır.) lisans sahibi
“Susurluk-Balıkesir Yolu 14.Km, Kapı No:376 (Ada:- , Pafta:İ20A.17C , Parsel:142) Demirkapı
Köyü Susurluk Balıkesir” adresinde mukim Uspark Enerji Akaryakıt Gıda İnşaat İletişim Nakliye
Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste 27.01.2016 tarihinde yapılan
denetimde otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmaması ve bayinin otomasyon sistemi sağlıklı
çalışmazken akaryakıta konu eylem gerçekleştirmesi fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu
kişi hakkında toplam 84.575,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen
ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 84.575,-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 TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği
ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine 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.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 28.11.2018 tarihli ve 8213-14 sayılı kararı ile,
BAY/939-82/33522(söz konusu lisans 27.11.2018 tarihinde sonlandırılmıştır.) lisans sahibi
“Susurluk-Balıkesir Yolu 14.Km, Kapı No:376 (Ada:- , Pafta:İ20A.17C , Parsel:142) Demirkapı
Köyü Susurluk Balıkesir” adresinde mukim Uspark Enerji Akaryakıt Gıda İnşaat İletişim Nakliye
Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste 17.03.2016 tarihinde yapılan
denetimde otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmaması ve bayinin otomasyon sistemi sağlıklı
çalışmazken akaryakıta konu eylem gerçekleştirmesi fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu
kişi hakkında toplam 84.575,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen
ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 84.575,-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 TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği
ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine 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.
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Adalet Bakanlığı Edirne Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:
Hakkınızda 5237 sayılı TCK’nın 191/2. maddesi gereğince tedavi ve denetimli serbestlik
tedbirine hükmedilmiştir.
Mahkeme kararının yerine getirilmesi için birinci tebligata rağmen müracaat etmediğiniz
anlaşılmıştır. İkinci kez yapılan bu çağrının size tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde
aşağıda açık adresi verilen müdürlüğümüze müracaat etmeniz gerekmektedir.
İkinci kez yapılan bu tebligata rağmen haklı, geçerli ve gerektiğinde belgelendirilebilen
bir mazeretiniz olmaksızın belirtilen süre içerisinde müdürlüğümüze başvurmamanız halinde
yüklenen yükümlülüklere ve uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakla ISRAR
etmiş sayılarak, tekrar bir uyarı yapılmadan, hakkınızda verilen kararın HAPİS CEZASINA
çevrilmesi talebiyle dosyanız mahkemeye gönderilecektir.
İlanen tebliğ olunur.
S. No Dosya No Savcılık No
Adı Soyadı
1
2019/65 DS 2018/9498 MUHAMMED AHMED
2
2019/66 DS 2018/9498 CHAVKI KARTOUS
3
2019/67 DS 2018/9498 OSMAN BINZEY

Cezası
Tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri
Tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri
Tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri

Müracaat Edilmesi Gereken Adres: Edirne Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Hakim
Çağlar Işık Cad. Yeni Adliye Binası Kat: 1 Edirne Telefon:0 (284) 212 71 08
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
–– Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi
Yönetmeliği

1

–– Selçuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

3

–– Yüksek İhtisas Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitimi Uygulama
ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

4

–– Yüksek İhtisas Üniversitesi Riskli Bebek Takibi Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği

7

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları

13

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

14

c - Çeşitli İlânlar

21

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
Günlük Değerleri

60

DUYURU
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,
Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.

