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YÖNETMELİKLER
Anadolu Üniversitesinden:
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 13/8/2010 tarihli ve 27671 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu
Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Anadolu
Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak
değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı
olarak kurulan Anadolu Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve
çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Anadolu Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin
hükümleri kapsar.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Merkez (AKAUAM): Anadolu Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama
ve Araştırma Merkezini,”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yurt içinde ve yurt dışında kadın ve aileyle ilgili
her alanda araştırma yapmak, kadının değerinin ve durumunun geliştirilmesiyle ilgi çalışmalar
yapan birimlerle işbirliği içinde bulunmak; kongre, sempozyum, panel, atölye çalışmaları ve
kurslar düzenlemek, özel ya da resmi kuruluşlardan gelecek istekler doğrultusunda önerilen
projeler ile araştırma projelerini desteklemek ve yürütmektir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Toplumsal, kültürel, ekonomik, hukuki ve politik konular ile çalışma hayatı, sağlık
konuları, toplumsal cinsiyet, kadın ve aileyle ilgili konularda açık ve uzaktan öğretim sistemini
kullanarak yaşam boyu eğitime katkı sağlamak,”
“c) Yapılan araştırmalar ve Merkezdeki akademik kadronun uzmanlık alanları doğrultusunda, kadın ve aileyle ilgili öneriler geliştirmek ve bu çözüm önerilerini ilgili kurum, kuruluş
ve kamuoyuyla paylaşmak,”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Müdür, Üniversitenin kadın ve aile konusunda çalışmaları bulunan öğretim üyeleri
arasından en az üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün altı aydan daha fazla
süre ile görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden
ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.”
MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
13/8/2010

27671
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Ege Üniversitesinden:
EGE ÜNİVERSİTESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 17/8/2017 tarihli ve 30157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin İkinci Bölüm başlığı “Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları” olarak değiştirilmiş, aynı Yönetmeliğin
5 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversiteye bağlı birimlerde yürütülen ölçme ve değerlendirme uygulamalarının
niteliğini artırmak üzere çalışmalar yapmak.
b) Başta Üniversiteye bağlı birimler olmak üzere, kamu ve özel kurumların talepleri
doğrultusunda eğitim vermek, sınav hazırlamak ve/veya uygulamak, ölçme-değerlendirme ve
danışmanlık hizmetleri sunmak.
c) Araştırma yapmak, araştırmaları desteklemek, ulusal ve uluslararası nitelikte bilimsel
etkinlikler düzenlemek ve/veya desteklemek, Üniversite akademik personelinin bilimsel etkinliklere katılımına destek olmak.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler
eklenmiştir.
“e) Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarına yönelik ölçme-değerlendirme ve sınav hizmeti vermek.
f) Üniversite adına düzenlenecek olan sınav etkinliklerini yerine getirmek veya koordinasyonunu ve kontrolünü üstlenmek.
g) Merkez faaliyetlerinin tanıtılması ve yaygınlaştırılması için internet sitesi kurmak,
sınav katılımcıları ve sınav hazırlayıcılarına yönelik olarak bilgilendirici, açıklayıcı, basılı veya
elektronik kitap, kitapçık, kılavuz, makale ve raporlar hazırlamak.
ğ) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara soru ve/veya test hazırlamak.
h) Bilgisayar ortamında test uygulamalarının yapılabilmesi için sınav salonları oluşturmak, bu salonların güvenliğini sağlamak.
ı) Kamuya yönelik ve talepleri doğrultusunda kamu kurum, kuruluşları ile özel sektör
kuruluşları için sınavlar planlamak, uygulamak, puanlamak, sonuçlarını değerlendirmek ve verilerini çözümlemek.
i) Ulusal ve uluslararası nitelikte kongre, konferans, panel ve benzeri bilimsel etkinlikler
düzenlemek ve/veya desteklemek.
j) Üniversite akademik personelinin bilimsel etkinliklere katılımına destek olmak.
k) Eğitim ve ölçme-değerlendirme alanında bilgisayar ya da web tabanlı yazılımlar geliştirmek.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
17/8/2017

30157
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM
VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 27/7/2017 tarihli ve 30136 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi ve (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“3) Bir ders kurulu sınavında, o kurulda yer alan tüm anabilim ve bilim dalı konularından elde edilen puanların toplamı ile varsa probleme dayalı öğretim (PDÖ), proje dersi ve
mesleki becerilerin değerlendirme notu toplamı, o ders kurulu sınav notunu belirler. O ders
kurullarında yer alan anabilim, bilim dalı konuları ve mesleki beceriler, öğretimde, kendilerine
düşen pay oranında soru ve not ağırlığına sahiptir. Ayrıca Fakülte Kurulu her yılın başında
PDÖ değerlendirme notunun ders kurulu sınav notu içerisindeki ağırlığını belirler. Ders kurulu
sınavı, yılsonu genel sınavı ya da yılsonu bütünleme sınavlarında öğrenci sınav dalları konularından bir veya birkaçının teorik ve pratik sınavlarından ayrı ayrı olmak üzere, % 50’nin altında puan alırsa o dalda elde ettiği puan ile o dalın toplam puanının %50’si arasında kalan
puan farkı, sınav toplam puanından düşülür.”
“ç) Yıl sonu genel sınavından muaf olan öğrencilerin yıl sonu başarı notu, ağırlıklı ders
kurulu notlarının toplamından oluşur. Muafiyet kazanamayan öğrenciler ile muaf olduğu halde
yılsonu sınavına giren öğrencilerin yıl sonu başarı notu; ağırlıklı ders kurulları ortalama notunun
% 60’ı ile yıl sonu genel sınavında alınan notun % 40’ının toplamının verdiği rakama karşılık
olan nottur. Dönem sonu final sınavına girecek öğrenciler dönem sonu final sınavında en az
50 puan almak zorundadırlar. Bütünlemeye kalan öğrencilerin yılsonu başarı notu hesaplanırken, yılsonu genel sınavından alınan not yerine yıl sonu bütünleme sınavından alınan not esas
kabul edilir. Dönem sonu bütünleme sınavında, dönem sonu final sınavındaki hükümler uygulanır. Öğrencinin bir üst sınıfa geçebilmesi için yıl sonu başarı notunun en az 60 olması şarttır.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü
yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
27/7/2017

30136

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
13/7/2018

30477
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinden:

8446

—— • ——
Uzunköprü 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

8421
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
AMBALAJ ATIKLARININ GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRILMASI
İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Kemer Belediye Başkanlığından:
Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve ayrıştırılarak geri dönüşüme
kazandırılması işinin; bedelinin idaremize ödenmesi karşılığında yaptırılması, 2886 sayılı Devlet
İhale Kanununun 35 (a) maddesine göre 5 yıllık 2.508.152,96-TL. muhammen bedel üzerinden
Kapalı teklif (arttırma) usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır:
1 - İdarenin
a) Adresi

: Merkez Mahallesi Yalı Caddesi No: 1

b) Telefon ve faks numarası

: 2428141503 - 2428141107

c) Elektronik Posta Adresi

: ihale@antalya-kemer.bel.tr

07980 Merkez

KEMER/ANTALYA

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

: 1 adet, ambalaj atıklarının geri dönüşüme kazandırılması
işinin;

bedelinin

idaremize

ödenmesi

karşılığında

yaptırılması.
Ayrıntılı bilgiye idarede yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari ve teknik şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer

: Kemer/ANTALYA

c) Süresi

: İşe başlama tarihinden itibaren 5(beş) yıldır

3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Merkez Mahallesi Yalı Caddesi No: 1 07980/Kemer/

b) Tarihi ve saati

: 16/10/2019 - 10:00

ANTALYA
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Kanuni ikametgâhını gösterir Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon
ve varsa KEP adresi, faks numarası ile elektronik posta adresi,
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
Belgesi vermesi,
4.2.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ihale ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içerisinde
bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
4.2.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı
bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, davet veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu
yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
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4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.4. Vergi Dairesine borcu olmadığına dair belge,
4.1.5. Sosyal Sigortalar Kurumuna borcu olmadığına dair belge,
4.1.6. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Çevre İzin ve Lisansının konusu ambalaj atığı
toplama ve ayırma olan ‘‘Çevre İzin ve Lisans Belgesi’’ne sahip olmak.
4.1.7. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.8. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.9. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.10. İsteklinin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi,
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, muhammen bedel üzerinden kapalı teklif
(arttırma) esasına göre belirlenecektir.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1.000 TRY (Türk Lirası) karşılığı
Temizlik İşleri Müdürlüğü (Arslanbucak Mahallesi Çamarası Caddesi, 308 Sokak No: 6 Belediye
Hizmet Alanı 07980 Kemer/ ANTALYA) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, istenilen (ihale dokümanı satın alan isteklilerce sunulması gereken)
belgelerin ihale tarihinden bir önceki iş günü 15/10/2019 saat 16:00 a kadar Kemer Belediyesi
Temizlik İşleri Müdürlüğünce uygunlukları incelenip onayı yapıldıktan sonra ihale tarih ve
saatine kadar Merkez Mahallesi Yalı Caddesi No: 1 07980/Kemer/ANTALYA Kemer Belediyesi
Genel Evrak Servisine alındı belgesi karşılığında elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden kapalı teklif arttırma ile
vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, toplam bedel üzerinden sözleşme
imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10 - İstekliler İşin 5 yıllık toplam muhammen bedelinin % 3’ü olan 75.244,59-TL. den az
olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.
11 - Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.
8385/1-1
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SONDAJ MAKİNASI YEDEĞİ (PDC MATKAP) ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:
İşin Adı : SONDAJ MAKİNASI YEDEĞİ PDC MATKAPLAR alımı 4734 sayılı
kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde
açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası

: 2019 / 476355

Dosya no

: 1922064

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

: Sondaj makinası yedeği PDC matkap : 3 kalem

b) Teslim yeri

: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi İş Sahası
ZONGULDAK

c) Teslim tarihi

: İşe başlanmasını müteakip 90 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

: 16/10/2019 Çarşamba 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;
4.2.1.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, 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 30.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler en geç 16/10/2019 Çarşamba 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 hükümler uygulanır.
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
İlan olunur.

8404/1-1
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OKSİJEN GAZI VE ASETİLEN GAZI TÜPÜ DOLUMU İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
Depo teslimi akaryakıt temini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi kapsamında
açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası

: 2019/478313

1- İdarenin
a) adresi

: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) telefon ve faks numarası

: Tel:0-372 259 47 94 –84 Fax: 0 372-251 19 00 – 253
12 73

c) elektronik posta adresi (varsa) : Satinalma@taskomuru.gov.tr.
2- İhale konusu işin nev’i

Malzemenin Cinsi -

Miktarı:

a) Niteliği, türü ve miktarı

1

Oksijen Gazı Tüpü Dolumu

21.280 m³

2

Asetilen Gazı Tüpü Dolumu

7.470 kg.

b) Teslim yeri

: Oksijen tüpleri Armutcuk, Kozlu, Karadon, Üzülmez
ve Amasra Müesseseleri ile Maden Makinaları
Fabrika İşletme Müdürlüğü işyerinden (FİRMACA
BOŞ
TÜPLERİN
ALINMASI
VE
DOLDURULARAK TESLİMİ HER MÜESSESE
VE MMFİM İŞYERİ İÇİN BELİRLİ TEK
NOKTADAN) alınıp yine aynı işyerine teslim
edilecektir.

c) Teslim süresi

: 365 Takvim gününde teslim edeceklerdir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer

: TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati

: 22.10.2019 Salı – saat 1500

c) Dosya no

: 1918028

4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:
4.1. İsteklilerin İhaleye 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, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
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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, ilgisine 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,
d) Şekli ve içeriği ihale şartnamesinde belirlenen teklif mektubu,
e) İhale şartnamesinde geçici teminat,
f) İhale idari şartnamesinin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş
ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş
ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum
beyannamesi,
i) İhale şartnamesinde 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt
yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,
j) 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.
Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan
durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca
kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler :
4.2.1. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler:
4.2.2. Firmalar muhtelif kurum ve müesseselerden almış oldukları en az dört referansı
teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
4.2.3. Firmalar teklifleri ile birlikte iki takım tanıtıcı broşür verecekler ve marka
belirteceklerdir.
4.2.4. Firmalar, HYB Belgesi ve TURKAK onaylı TS EN ISO 9001-2008 /2015 Kalite
Yönetim Sistemi Sertifikası teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
4.2.5. Firmalar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan alınmış 'Tehlikeli
Madde Faaliyet Belgesi' vereceklerdir.
4.2.6. Firmalar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan alınmış 'Basınçlı Gaz Tüpleri
Dolum Yeterlilik Belgesi' vereceklerdir.
4.2.7. Firmalar dolum yapılan kalibrasyon gazları tüplerinin nakliyesi ADR onaylı araç ve
SRC5 belgeli sürücü tarafından yapılacaktır.
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4.2.8. Dolum yapacak firmalar gazlara ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS)
vereceklerdir.
4.2.9. İstekliler tekliflerini Türk Lirası (TL) olarak vereceklerdir.
4.2.10. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası (TL ) olacaktır.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, tüm kalemlerin toplam tutarı en düşük fiyat
esasına göre belirlenecektir.
6- İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
7- İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No:2 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.
“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale
dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 75,00 TL. İhale
dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu
hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale dokümanı
bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale
dokumanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale
tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla
gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik
olmasından dolayı idaremiz hiçbir sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanı satın almaları zorunludur.
8- Teklifler en geç 22.10.2019 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 bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır. İhalede kısmi teklif verilemez
10- İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda
geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren
isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13- İş bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı kanuna tabi
değildir.
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi
yapılacaktır.
1) Encümen Kayıt No

: 1650

2) Taşınmaza Dair Bilgiler:
a) İli

: İstanbul

b) İlçesi

: Beşiktaş

c) Mahallesi

: Dikilitaş

d) Pafta No

: ---

e) Ada No

: 25

f) Parsel No

: 77

g) Yüzölçümü

: 5.763,63 m²

h) Satılacak Hisse Oranı

: Tamamı

ı) Hâlihazır

: Boş

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı

: Yok

k) İmar Durumu

: Ticaret + Konut Alanı

l) Cinsi

: Arsa

3) Muhammen Bedeli

: 144.205.000.-TL

4) Geçici Teminatı

: 4.326.150.-TL

5) İhale Tarihi ve Saati

: 23 Ekim 2019 - 11:00

6) İhalenin Yapılacağı Yer

: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen
Salonu Saraçhane/İstanbul

7) İhale Usulü

: 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre
Kapalı Teklif Usulü

8) İhale şartnamesi

: Emlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir veya ücretsiz
görülebilir.
Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 3
Bakırköy/İSTANBUL
Tel: 0212 455 33 88 Fax: 0212 449 51 33

9) Şartname Bedeli

: 1.000.-TL

10) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı
zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.
a) Teklif mektubunu havi iç zarf
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b) Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı
olanlar için T.C Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya
“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak
ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
d) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret
Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer
mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline
kayıtlı olduğuna dair belge.
e) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü.
f) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ
tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza
beyannamesi.
g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,
h) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname
i) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan
gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin
verilmesi gerekmektedir.)
11) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye
Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.
12) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.
13) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale
şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en
geç ihale günü (23 Ekim 2019) saat 11:00’e kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Encümen Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri
karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve
postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
14) Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi
kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5

34134 Fatih/

İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.
15) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve
tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
İLAN OLUNUR.
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SAĞLIK MARKET BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER ÇERÇEVE ANLAŞMASI İLANI
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
T.C. Sağlık Bakanlığı (SB) bağlı kurum ve kuruluşları ile ihtiyaç sahibi diğer kamu
kurum ve kuruluşlarının, sağlık hizmeti sunumlarının yürütülmesinde ihtiyaç duydukları beşeri
tıbbi ürünlerin Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) aracılığıyla ihale yapılmak
suretiyle temini amacıyla “Sağlık Market”te (SM) yer alacak ürün ve firmaların belirlenmesi için
firmalarla 1 yıl süreli “Sağlık Market Beşeri Tıbbi Ürünler Çerçeve Anlaşması” (EK-1)
imzalanacaktır.
Katalogda (Genel Katalog, Tekno Katalog, KOBİ, Cazibe Merkezleri Kataloğu veya
Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması gibi) yer alan firmalar, aranan şartları
sağlamaları halinde ayrıca “Sağlık Market Beşeri Tıbbi Ürünler Çerçeve Anlaşması”
imzalayabileceklerdir.
SM kapsamında temin edilecek olan beşeri tıbbi ürünlerin tavan fiyatları ve diğer bilgileri
“Sağlık Market Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi”nde (EK-2) yer almakta olup, bu listede yer almayan
ürünler için yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. SM kapsamında temin edilecek olan
beşeri tıbbi ürünlerin tavan fiyatları ve bu fiyatlara ilişkin değişiklikler ayrıca DMO web sitesinde
de yayınlanacaktır.
SM kapsamında yer almak üzere teklif edilecek ürünler “Sağlık Market Beşeri Tıbbi
Ürünlere Ait Teknik Şartnameler ve İdari Hususlar”a (EK-3) uygun olacaktır.
Teknik şartname ve idari hususlarda yer alan hükümlere ilişkin itirazlar her zaman
yapılabilecektir. Ancak, itiraz değerlendirmeleri sonuçlanıncaya kadar mevcut teknik şartname ve
idari hususlar geçerli olacaktır.
GENEL ŞARTLAR VE KURALLAR
1- Firmalar, “Sağlık Market Beşeri Tıbbi Ürünler Çerçeve Anlaşması” imzalamak veya
mevcut anlaşmaları kapsamına ürün ilave etmek amacıyla DMO web sitesi üzerinden her zaman
başvuruda bulunabileceklerdir.
2- Bu kapsamdaki ürünler, DMO web sitesinde yayınlanan “Sağlık Market Kapsamındaki
Ürünler İçin Yapılacak Olan Elektronik İhalelerde Uygulanacak Usul ve Esaslar” doğrultusunda
yapılacak ihalelerle temin edilecektir. Ancak bu ürünlerin bir kısmı ihtiyaca göre Ofis
mevzuatındaki diğer satınalma usulleriyle de temin edilebilecektir.
3- Radyofarmasötikler dışında Sağlık Markette yer almak üzere başvuruda bulunacak olan
firmalar, satış yetkileri bulunmak kaydıyla ürünlerini, kendilerinin belirleyeceği iller için teklif
edebilecektir.
4- Sağlık Market Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi’ndeki (EK-2) ürünlerden, 4734 Sayılı
Kamu İhale Kanunu’nun 63 üncü maddesinin (c) bendine göre T.C. Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından oluşturulan ve Kamu İhale Kurumu tarafından ilan edilmiş olan Orta ve
Yüksek Teknolojili Sanayi Ürünleri Listesinde yer alan ve yerli malı belgesi bulunan ürünler ile
teklifte bulunarak anlaşma imzalanan firmalar lehine söz konusu belgenin geçerliliği devam ettiği
süre içerisinde yerli malı belgesi olmayan ürünlerle birlikte yapılacak ihalelerde %15 fiyat
avantajı sağlanacaktır.
5- Sağlık Markette yer almak üzere müracaatta bulunan firmanın 11.02.1959 tarih ve 7201
sayılı Tebligat Kanunu ile “Elektronik Tebligat Yönetmeliği” uyarınca kayıtlı elektronik posta
adresinin (...@.......kep.tr) olması gerekmektedir.
6- Sağlık Markette yer alması uygun görülen firmaların, ihalelere katılmaktan yasaklı olup
olmadığı hususlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
Firmalar, bu kapsamda yapılacak alımlarda, ihaleden yasaklanmayı gerektirecek nitelikte yasak
fiil ve davranışta bulunamazlar.
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7- Çerçeve anlaşma imzalanması kararlaştırılan ve bu amaçla davet edilen firma,
kendisine DMO tarafından KEP adresine gönderilen davet yazısının elektronik adresine ulaştığı
tarihi izleyen beşinci günün sonundaki bildirim tarihinden itibaren gerekli işlemleri tamamlayarak
10 gün içerisinde anlaşmayı imzalamak zorundadır. Bu süre, zaruret halinde sona ermeden önce
isteklinin talep etmesi ve durumun DMO tarafından kabulü halinde uzatılabilir. Aksi takdirde
firmanın başvurusu reddedilecek olup, davet tarihinden itibaren 3 ay boyunca yapacak olduğu
başvurular da kabul edilmeyecektir.
8- Aşağıda sayılanların doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya
başkaları adına yaptıkları müracaatlar hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.
a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer
kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan
yasaklanmış olanlar (yasaklılık süresi boyunca).
b) 12.04.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan,
örgütlü suçlardan veya kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme
suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.
c) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
ç) DMO ihalelerine iştirak ettirilmemesine ve/veya kataloğa başvurmamasına karar
verilenlerden süresi devam edenler.
d) Müracaat tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki
faaliyetten men edilmiş olanlar.
e) Başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerden dolayı yargı kararıyla
hüküm giyenler.
f) İflası ilan edilmiş, zorunlu tasfiye kararı verilmiş, borçlarından dolayı mahkeme idaresi
altına alınmış, konkordato ilan etmiş ve hakkında “iflasın ertelenmesi kararı” verilmiş olanlar.
g) DMO’nun ihale yetkilileri ile satınalma ve katalog komisyonlarında görevli kişiler.
ğ) DMO’nun çerçeve anlaşma konusu ürünleriyle ilgili her türlü ihale, satınalma ve
katalog işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
h) (g) ve (ğ) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci
dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
ı) (g), (ğ) ve (h) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile ortağı oldukları şirketler (bu
kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına
sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).
i) DMO bünyesinde bulunan veya DMO ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun
vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler.
j) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü
tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı
Başkanlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler.
k) 02.10.1981 tarihli ve 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları
İşler Hakkında Kanun uyarınca DMO’da iki yıl görev yapmış olanlardan hangi sebeple olursa
ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten başlayarak üç yıl süreyle görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili
konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak başvuruda bulunamazlar, komisyonculuk ve
temsilcilik yapamazlar.
Buna rağmen SM’de yer almak üzere müracaat eden firmaların talepleri reddedilir.
Ayrıca, bu durumda olduğunun anlaşma yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde anlaşmanın
feshine ilişkin hükümleri uygulanır.
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ÇERÇEVE ANLAŞMA BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
Başvurular, DMO web sitesi (www.dmo.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek olup,
firmaların aşağıda belirtilen gerekli bilgi ve belgeleri yüklemeleri gerekmektedir.
1- a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve
Sanatkâr Odası tarafından müracaat tarihi esas alınmak üzere en geç bir ay önceki tarihte firma
adına düzenlenmiş olan mesleki faaliyetten men edilmediğine dair belge (Başvuru sayfasına .pdf
formatında yüklenecektir).
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret veya Sanayi Odası tarafından müracaat
tarihi esas alınmak üzere en geç bir ay önceki tarihte firma adına düzenlenmiş olan mesleki
faaliyetten men edilmediğine dair belge (Başvuru sayfasına .pdf formatında yüklenecektir).
c) İflası ilan edilmiş, zorunlu tasfiye kararı verilmiş, borçlarından dolayı mahkeme idaresi
altına alınmış, konkordato ilan etmiş ve hakkında “iflasın ertelenmesi kararı” verilmiş durumda
olmadıklarına dair belge (Başvuru sayfasına .pdf formatında yüklenecektir).
2- Başvuruda bulunacak olan firmanın teklif edeceği ürünle ilgili olarak;
a) Üretici (imalatçı) olması halinde, T.C. Sağlık Bakanlığından alınmış Üretim Yeri İzin
Belgesi ve/veya İmalatçı Belgesi (Başvuru sayfasına .pdf formatında yüklenecektir),
b) İthalatçı olması halinde, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
İthal Ruhsat Belgesi (Başvuru sayfasına .pdf formatında yüklenecektir),
c) Ecza deposu olması halinde, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu kayıtlarında “Ecza
Deposu” olarak kayıtlı olması kaydıyla T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ilaç satmaya
yetkili olduğunu gösterir Sağlık Bakanlığı Ecza Deposu Ruhsatnamesi (Başvuru sayfasına .pdf
formatında yüklenecektir),
ç) Teknik şartnamesi ve idari hususlarında firmaya ilişkin olarak belirtilen diğer belgeler.
3- Teklif edilecek beşeri tıbbi ürünlere ilişkin olarak “Sağlık Market Beşeri Tıbbi
Ürünlere Ait Teknik Şartnameler ve İdari Hususlar”da (EK-3) belirtilen belgeler (Başvuru
sayfasına .pdf formatında yüklenecektir).
4- Olması halinde yerli malı belgesi (Başvuru sayfasına .pdf formatında yüklenecektir).
5- Teklif edilecek beşeri tıbbi ürünler (Radyofarmasötik ilaçlar hariç);
a) T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği eki “Bedeli Ödenecek İlaçlar
Listesi (Ek/4-A)”nde,
b) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayınlanan “Ruhsatlı Ürünler
Listesi”nde
yer almalıdır (Bu hususlar DMO yetkililerince sorgulanacaktır).
6- Firmalar başvuruda bulunmakla, teklif ettikleri ürünlerle ilgili “Sağlık Market Beşeri
Tıbbi Ürünlere Ait Teknik Şartnameler ve İdari Hususlar”ın (EK-3) tamamını kabul, beyan ve
taahhüt etmiş sayılacaktır.
7- Teklif edilecek ürünün özelliği dolayısıyla kanuni bir zorunluluk olarak kullanımına ve
satışına ilişkin bulundurulması ya da alınması zorunlu diğer belgeler (Gerekmesi halinde Başvuru
sayfasına .pdf formatında yüklenilmesi istenecektir).
ÇERÇEVE ANLAŞMA İMZALANMA AŞAMASI:
Başvurusu uygun görülenler yüklemiş oldukları belgelerin aslı veya noter onaylı
suretlerini, teklif etmiş olduğu her bir ürün için 100 TL katılım bedeli yatırdığını belirten dekont
ve aşağıdaki belgeler ile birlikte anlaşmaya davet edildiği sırada tevdi etmek zorundadır.
1- Temsil Belgeleri;
a) Tüzel kişiliklerde tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olunduğuna ilişkin müstenidatın
da yer aldığı noter tasdikli imza sirküleri.
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b) Gerçek kişilerde noter tasdikli imza beyannamesi.
c) Vekâleten katılma halinde, noter onaylı vekâletname ile vekâleten katılanın noter
onaylı imza beyannamesi.
2- Teminat; Anlaşma imzalanma aşamasında 50.000 TL tutarında kati ve süresiz teminat
tevdi edilecektir. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır.
a) Tedavüldeki Türk parası,
b) Mevduat veya katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları,
c) T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu
senetler yerine düzenlenen belgeler.
(c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal
değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat
olarak kabul edilir.
İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların
düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri
kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların
düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.
Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
Her ne suretle olursa olsun Ofisçe alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati
tedbir konulamaz.
3- Firmaya ilişkin iletişim, ortaklık ve diğer gerekli bilgilerin yer aldığı Tedarikçi Formu
(Bu form DMO personelince başvuru sayfası üzerinden alınarak firmaya çerçeve anlaşma
imzalama aşamasında imzalatılacaktır).
4- Başvuruda bulunulan ürünlere ilişkin çerçeve anlaşma için gerekli olan bilgi ve
taahhütleri içeren Ürün Formu (Bu form DMO personelince başvuru sayfası üzerinden alınarak
firmaya çerçeve anlaşma imzalama aşamasında imzalatılacaktır).
5- Firmanın e-ihalelere e-teklif verecek olan yetkilisine ait bilgilerin yer aldığı E-Teklif
Yetkilisi Bildirim Formu (Bu form DMO personelince başvuru sayfası üzerinden alınarak firmaya
çerçeve anlaşma imzalama aşamasında imzalatılacaktır).
6- Anlaşma imzalanması aşamasında firmanın kesinleşmiş ve vadesi geçmiş sigorta prim
ve vergi borçlarının bulunmaması gerekmektedir (Bu hususlar DMO yetkililerince sorgulanacak
olup SGK prim borcunun ve vergi borcunun KİK Genel Tebliğinde belirtilen sınırın üzerinde
olmaması gerekmektedir).
7- Gerçek veya tüzel kişilikte, temsile yetkili olanların ayrı ayrı, hileli iflas etmediklerine,
12.04.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya
örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet
verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmadıklarına, ilan tarihinden önceki beş yıl içinde,
mesleki faaliyetlerden dolayı yargı kararıyla hüküm giymediğine dair adli sicil kaydı (Bu husus
DMO yetkililerince sorgulanacaktır).
DMO Hesap Numaraları (Ürün Katılım Bedeli İçin):
1) EK-1 Sağlık Market Beşeri Tıbbi Ürünler Çerçeve Anlaşması
2) EK-2 Sağlık Market Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi
3) EK-3 Sağlık Market Beşeri Tıbbi Ürünlere Ait Teknik Şartnameler ve İdari Hususlar
8456/1-1
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1 ADET TRANSKRANİAL MAGNETİK STİMULASYON CİHAZI VE
1 ADET KELEBEK COİL MODÜLÜ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:
Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü
maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki
esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt No
: 2019 /477540
1 ADET TRANSKRANİAL MAGNETİK STİMULASYON
CİHAZI ve 1 ADET KELEBEK COİL MODÜLÜ ALIMI

1 - İdarenin:
a) Adı
b) Adres
c) Telefon
ç) Belgegeçer
d) E- posta
2 - İhale Konusu malın:
a) Adı

: Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire
Başkanlığı
: Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire
Başkanlığı Bornova/İZMİR
: 232 311 21 66 / 232 311 42 62
: 232 388 10 74
: idari@mail.ege.edu.tr
: 1 ADET TRANSKRANİAL MAGNETİK STİMULASYON
CİHAZI ve 1 ADET KELEBEK COİL MODÜLÜ ALIMI

b) Niteliği, Türü ve Miktarı
c) Teslim Yeri
d) Teslim Tarihi
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları - Tıbbi Cihaz
Alımları - 1 Adet
: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
: 60 (Altmış) takvim günüdür.

: Ege Üniversite Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire
Başkanlığı İhale Salonu
b) Tarihi ve Saati
: 11.10.2019 Cuma günü - saat 10:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
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4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini
ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe
olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “…marka… model… cihazı
teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına
yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin
hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi
işaretlenmiş olacaktır.
4.3.2. Teklif edilen ürün veya parça T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na
(TITUBB) İthalatçı, üretici, imalatçı veya bayii olarak kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından
onaylı olmalıdır. İstekli firmalar söz konusu belgeleri, onaylı ürün barkod numarasıyla birlikte
teklif dosyasında belgelemelidir.
4.3.3. İhaleye teklif veren istekli firmalar üretici veya yetkili satıcı olduğunu gösteren
yetki belgesini ihale teklif dosyasında belgelemek zorundadır.
4.3.4. İhaleye teklif veren istekli firmalar teklif edilen cihazın markasıyla TSE den "Satış
sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi'ne" sahip olmalı ve bunu teklif dosyasında belgelemek
zorundadır.
5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu
oluşan) en düşük olanıdır.
6 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:
6.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak girişim yapan
yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1
(bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları
teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli
oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif
eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli malı
belgesini sunması zorunludur.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.1. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
adresinde görülebilir ve 100,00 TRY karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.1.2.İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adresine
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.
9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü
olmalıdır.
11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
12 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003
tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık
usulü ile ihale edilecektir.
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Milli Eğitim Bakanlığından:
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Milli Eğitim Bakanlığından:
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TCDD 2. Bölge Müdürlüğünden:
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TCDD 2. Bölge Müdürlüğünden:
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Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversite Adı:

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

Duyuru Başlama Tarihi:

02.10.2019

Fakülte Adı:

İşletme

Son Başvuru Tarihi:

16.10.2019

Bölüm Adı:

Yönetim Bilişim Sistemleri

Ön Değerlendirme Tarihi: 21.10.2019

Anabilim Dalı:

-

Giriş Sınav Tarihi:

23.10.2019

Kadro Tipi:

Araştırma Görevlisi

Sonuç Açıklama Tarihi:

25.10.2019

Kadro Sayısı:

1 (Bir)

Kadro Derecesi: -

247 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmi gazetede yayımlanan
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak
Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca
Kadir Has Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nde
görevlendirilmek üzere 1 (Bir) Araştırma Görevlisi alınacaktır.
Aranan Koşullar:
1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmî Gazete’de
yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda
Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik”
te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak,
2. Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Elektrik/Elektronik
Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme Enformatiği alanlarından birinde tezli yüksek
lisans ve/veya doktora yapıyor olmak.
Başvuruda İstenen Belgeler:
1. Başvuru Dilekçesi, (Öğr. Elemanı Başvuru Dilekçesi)
2. Özgeçmiş,
3. 2 adet fotoğraf
4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
5. Öğrenim Belgeleri (Diplomalar, Transkript, Yabancı Yükseköğretim Kurumu
mezunlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)
6. ALES belgesi (en az 75 puan)
7. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından (en az
80 puan) ve/ veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge,
8. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
Başvuru Yeri:
Kadir Has Üniversitesi Kadir Has Kampüsü, İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Cibali/Fatih/
İSTANBUL adresine şahsen ya da posta yolu ile başvuruda bulunulacaktır. Süresi içinde
yapılmayan ve eksik başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son
başvuru tarihine kadar İnsan Kaynakları Direktörlüğüne ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki
gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
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İstanbul Sabahattin Zaim Ünivesitesi Rektörlüğünden:
ÜNİVERSİTEMİZE “ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ” ALINACAKTIR
Üniversitemizin Aşağıda Belirtilen Fakülte ve Bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri
uyarınca Araştırma Görevlisi Alınacaktır.

FAKÜLTE

BÖLÜM

Unvan

Sayı

Aranan Şartlar

YDS

ALES

Puanı

Puanı

50

70

50

70

Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar
Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği,
Mühendislik
ve Doğa
Bilimleri

Mekatronik Mühendisliği veya
Yazılım

Araştırma

Mühendisliği Görevlisi

1

Elektrik- Elektronik Mühendisliği
Lisans mezunu olup Bilgisayar
Mühendisliği veya Yazılım
Mühendisliği alanında Tezli Yüksek
Lisans yapıyor olmak.

Eğitim

Özel Eğitim

Araştırma

Fakültesi

Bölümü

Görevlisi

Özel Eğitim Lisans mezunu olup, Özel
1

Eğitim alanında Tezli Yüksek lisans
veya Doktora yapıyor olmak.

Başvurular ilgili Fakülte Sekreterliğine şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde
yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların
son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
Duyuru Başlama/İlk Başvuru Tarihi

: 03 Ekim 2019

Son Başvuru Tarihi

: 18 Ekim 2019

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi

: 24 Ekim 2019

Giriş Sınavı Tarihi

: 30 Ekim 2019

Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih

: 05 Kasım 2019

İstenen belgelere http://www.izu.edu.tr web adresinden ulaşabilirsiniz. Ön değerlendirme
sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin http://www.izu.edu.tr web adresinde yayınlanacak
olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
- İdare gerekli gördüğü takdirde ilanı her aşamasında iptal edebilir.
Başvuru Adresi:
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Halkalı-Küçükçekmece / İSTANBUL
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğünden:
"ÖĞRETİM ÜYESİ" ALIMI İLANI
Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili
hükümleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve
Yürürlükteki Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve
Yükseltilme Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alımı yapılacaktır.
Başvuru bilgilerine ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.ebyu.edu.tr adresinden
ulaşılabilecektir.
Müracaat edecek adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde
belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.
Not: İlanın her aşamasında kadronun iptal edilme hakkı Üniversitemize aittir.
NOT: Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Uygulama Esaslarında Yer Alan
Performans Değerlendirme Sitemindeki Puanlama Tablosu Kullanılacaktır.
Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Süresi, Resmi Gazete ’de yayınlandığı tarihten itibaren 15
(on beş) gündür.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALI

K.
UNVANI

ADEDİ

DERECE

ELEKTRONİK MANYETİK
ALANLAR VE MANYETİK
DALGA TEKNİĞİ ANABİLİM

AÇIKLAMA
Elektronik Burun Sistemi ve

PROFESÖR

1

1

Metal Oksit Gaz Sensörleri
Konularında Çalışmış

DALI

Olmak.
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Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:
İPTAL İLANI
- Üniversitemize “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacağına ilişkin 20.09.2019 tarih ve
30894 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve son başvuru tarihi 04.10.2019 Cuma günü olan
ilanımızda yer alan ve aşağıda belirtilen kadro Rektörlüğümüzce İPTAL edilmiştir.
- Söz konusu kadroya başvuran adaylara duyurulur.

BİRİM

BÖLÜM

ABD/PROGRAM

KADRO

KADRO

KADRO

ADEDİ

DERECESİ

ÜNVANI

AÇIKLAMA

ÖĞRETİM

Fakültesi

İletişim
BÜRO
ORHANELİ

HİZMETLERİ

MYO

VE
SEKRETERLİK

ÇAĞRI
MERKEZİ
HİZMETLERİ

1

GÖREVLİSİ

mezunu ve

(DERS

alanında tezli

3
VERECEK)

yüksek lisans
yapmış olmak.
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İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:
İPTAL İLANI
11.09.2019 tarihli 30885 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Görevlisi ve
Araştırma Görevlisi kadrolarına ait ilanımız, ilan edilen kadrolara ait özel şartlar ile genel
şartlarda belirtilen koşulların, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin aşağıda paylaşılan hususlardaki Danıştay Sekizinci Dairesinin yürütmeyi durdurma
ve iptal kararlarına aykırı olması nedeniyle iptal edilmiştir.
(1) Danıştay Sekizinci Dairesinin 17/05/2019 tarihli ve Esas No: 2018/6942 sayılı kararı ile
Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü. ve dördüncü fıkrasında yer alan “…en az tezli” ibaresinin
yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.
(2) Danıştay Sekizinci Dairesinin 11/07/2019 tarihli ve Esas No: 2015/14240, Karar No:
2019/6854 sayılı kararı ile Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Araştırma
görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını
doldurmamış olmak gerekir.” İbaresinin iptaline karar verilmiştir.
8497/1-1
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Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığından:
MERKEZ TEŞKİLATI BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU UZMAN YARDIMCISI ALIMI
Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere sınavla, merkez teşkilatına
20 adet Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı alınacaktır.
Şartları sağlayan adayların, Devlet Personel Başkanlığı (www.dpb.gov.tr) ve Türkiye
İstatistik Kurumu Başkanlığı (www.tuik.gov.tr) internet sitelerinde bulunan sınav ilanını
inceleyerek, başvurularını Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı
Devlet Mah. Necatibey Cad. No: 114 06420 Çankaya/ANKARA adresine şahsen veya posta
yoluyla yapmaları gerekmektedir.
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU UZMAN YARDIMCISI ALIMI
ÇALIŞTIRILACAĞI İL
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
TOPLAM

OKUL BÖLÜMÜ
İKTİSAT
EKONOMETRİ
BİLGİSAYAR VE YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ

—— • ——

ADEDİ
2
2
10
2
4
20
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
Malkara Eğitim ve Kültür Vakfı, Malkara Asliye Hukuk Mahkemesinin 14.06.2019
tarihinde kesinleşen, 12.12.2018 tarihli ve E: 2015/300, K: 2018/279 sayılı kararı ile dağılmıştır.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Sarıtaş Antalya Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1407841,
1387756, 1389472, 1389485, 1389498 ve 1389517 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi
Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Sarıtaş Antalya Yapı
Denetim A.Ş.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu
denetim elemanı Ali ULUKÖY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6903, Oda
Sicil No:58125),
Sarıtaş Antalya Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1387756,
1389472 ve 1389485 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki
hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Sarıtaş Antalya Yapı Denetim A.Ş.’ne Kanunun
8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Hamza
ALTAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16044, Oda Sicil No: 15008), Vehbi
ÇEVİK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16825, Oda Sicil No: 13079)
Sarıtaş Antalya Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1389472,
1389485 ve 1389498 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki
hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Sarıtaş Antalya Yapı Denetim A.Ş.’ne Kanunun
8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı İbrahim
BAYDOĞAN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:769, Oda Sicil No:
4833), Taner TUNALI (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6487, Oda
Sicil No: 6541),
Dinç Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 902427 YİBF nolu ve
Güzelhisar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1156942 ve 1300705
YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda
denetlemediği anlaşılan Dinç Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Güzelhisar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne
Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı
Güner AKDAĞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3193, Oda Sicil No:5253),
Statik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 845936, 845937 ve
1157828 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler
doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Statik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi
uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Mehmet Hakan
ÖNAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17403, Oda Sicil No:32530),
Özege Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 843619 YİBF nolu
ve Güzelhisar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1061129 ve 1300705
YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda
denetlemediği anlaşılan Özege Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Güzelhisar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne
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Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı
Namık KOCABIYIK (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2468, Oda
Sicil No:8638),
Murat Erdoğan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1371312,
1113376 ve 1253718 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki
hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Murat Erdoğan Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne
Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı
Murat ERDOĞAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:25830, Oda
Sicil No:41873),
Murat Erdoğan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1371312,
1113376, 1253718, 1253728, 1283142 ve 1283154 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi
Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Murat Erdoğan Yapı
Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan
sorumlu denetim elemanı Yüksel ÇELEBİ’nin (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:25655, Oda Sicil No:17356),
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 8. fıkrası uyarınca denetçi
belgesinin iptal edilmesi ve üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda
idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun
ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması;
Sarıtaş Antalya Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1387756,
1389498 ve 1389517 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki
hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Sarıtaş Antalya Yapı Denetim A.Ş.’ne Kanunun
8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Muhsin
İbrahim TOPAL (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 100396),
Sarıtaş Antalya Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1407841,
1389472 ve 1389485 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki
hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Sarıtaş Antalya Yapı Denetim A.Ş.’ne Kanunun
8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Murat
Onuralp DEMİRCİ’nin (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 118079),
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 9. fıkrası uyarınca üç yıl
süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev
almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için
Bakanlıkça kayıtlarının tutulması;
Bakanlık Makamının 26.09.2019 tarihli ve 225159 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 08.08.2019 tarihli ve 8786-21 sayılı kararı ile
BAY/939-82/36815 lisans sahibi “Elmalık Köyü Ömertepe Köy Sok. No:99 Merkez Bolu”
adresinde mukim Abantpark Enerji Akaryakıt Nakliyat İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
tarafından işletilen tesiste 15.03.2017 tarihinde yapılan denetimde lisansı ile tanınan haklar
dışında faaliyet göstererek otomasyon sistemi sağlıklı çalışmamasına rağmen bayilik faaliyeti
yapılması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 87.814, - 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; 87.814, -TL tutarındaki idari para
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar
gereği yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara
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,
5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine idari para
cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil işlemlerini
durdurmayacağı, 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 1 aylık
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.
8435/1/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 11.07.2019 tarihli ve 8723-8 sayılı Kararı ile; 12
numaralı İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Ahmet Denli-Sistem Doğalgaz ve
Mühendislik (2920638522) tarafından işlenen dağıtım şirketinin izni olmadan gazlı hatlara
müdahale bulunulması fiiline yönelik yapılan değerlendirme neticesinde, kişi hakkında bundan
böyle ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmesi hususunda ihtarda bulunulmasına ve
yürütülen soruşturmanın sonlandırılmasına karar verilmiştir. Ancak söz konusu Kurul Kararı,
tebliğ edilmek üzere kişinin bilinen/tespit edilen adresine gönderilmesine rağmen ilgili kişiye
tebliğ edilememiştir.
Söz konusu Kurul Kararı, ayrıca 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 10 uncu
maddesi uyarınca söz konusu Karar aleyhine tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde yetkili
idare mahkemesinde dava açma hakkının bulunduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu
uyarınca ilanen tebliğ olunur.
8435/2/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 08.08.2019 tarihli ve 8786-33 sayılı kararı ile,
BAY/939-82/35682 lisans sahibi “Gerede-mengen Yolu 4. Km Eskiçağa Köyü Yeniçağa Bolu”
adresinde mukim Aklen Petrol İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste
10.10.2017 tarihinde yapılan denetimde lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet göstererek
otomasyon sistemi sağlıklı çalışmamasına rağmen bayilik faaliyeti yapılması fiilinin tespit
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edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 87.814, -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; 87.814, -TL tutarındaki idari para
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar
gereği yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara
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,
5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine idari para
cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil işlemlerini
durdurmayacağı, 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 1 aylık
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.
8435/3/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Peyas Mahallesi 466. Sokak Yılmaz-2004 Sitesi No:2-4 Kayapınar-Diyarbakır adresinde
29/06/2017 ve BAY/939-82/38700 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Altunlar
Demir Çelik İnşaat Petrol Ürünleri Nakliye Sanayi İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin, 2018
yılı aralık ayı tarihinde dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmali yapılması ve Kurulu otomasyon
sistemine müdahale etmek ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari
yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma
ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi
hükümleri uyarınca Altunlar Demir Çelik İnşaat Petrol Ürünleri Nakliye Sanayi İç Ve Dış Ticaret
Limited Şirketi nezdinde 18/07/2019 tarihli ve 33067 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında
doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
Soruşturma sonucu düzenlenen 26/07/2019 tarihli ve 762 sayılı Soruşturma Raporu,
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez
adresi olan Peyas Mahallesi 466. Sokak Yılmaz-2004 Sitesi No:2-4 Kayapınar-Diyarbakır
adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu
savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi
No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi
takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
8435/4/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
İTS/DERG/0175 numaralı İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Artı Bir Doğalgaz
Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (0850409814, ) tarafından işlenen Dağıtım
şirketinin proje onayı olmadan iç tesisat imalatı yapılması, dağıtım şirketinin izni olmadan gazlı
hatlara müdahale bulunulması, şebekeye/sayaca/tesisata müdahale ederek müşterinin kaçak doğal
gaz kullanımına neden olunulması fiillerin doğal gaz piyasası ilgili mevzuatı hükümlerine aykırı
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olduğu değerlendirildiğinden, konunun ayrıntılı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat
karşısındaki durumunun tespiti amacıyla kişi hakkında açılan doğrudan soruşturma kapsamında
hazırlanmış olan 07.08.2019 tarihli ve 787 sayılı Soruşturma Raporu, yazılı savunma alınmak
üzere kişinin bilinen/tespit edilen adresine gönderilmesine rağmen ilgili kişiye tebliğ
edilememiştir.
Söz konusu Rapor’da belirtilen hususlarla ilgili olarak kişinin yapacağı yazılı savunmanın
işbu ilanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerektiği
ve süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat
Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.
8435/5/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 11.07.2019 tarihli ve 8723-28 sayılı kararı ile,
BAY/939-82/32251 lisans sahibi “Akköprü Mahallesi No:190 Özalp Yolu Üzeri 5. Km. Merkez
Van” adresinde mukim Atilla Özğan tarafından işletilen tesiste 28.02.2017 tarihinde yapılan
denetimde Akaryakıt istasyonunda gizli sabit/seyyar tank, düzenek, ekipman bulundurma fiilinin
tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 1.000.000, -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; 1.000.000, -TL tutarındaki idari
para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili
mevzuatlar gereği yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası
Ankara 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, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine
idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil
işlemlerini durdurmayacağı, 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 1 aylık 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.
8435/6/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Atatürk Mahallesi Vedat Günyol Caddesi Yakut Sitesi 2.blok No:44/b Daire:16
Ataşehir/İstanbul adresinde 22/02/2018 ve DAĞ/7702-1/39704 sayılı bayilik lisansı kapsamında
faaliyet gösteren Avrasya Grup Petrolcülük Dağıtım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin,
16/11/2018 tarihinde Bayisinin otomasyon sisteminin doğru ve tutarlı veriler içermemesi ve
bayide tespit edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Avrasya Grup Petrolcülük Dağıtım Sanayi Ve
Ticaret Anonim Şirketi nezdinde 30/07/2019 tarihli ve 35356 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında
doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
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Soruşturma sonucu düzenlenen 08/08/2019 tarihli ve 791 sayılı Soruşturma Raporu,
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez
adresi olan Atatürk Mahallesi Vedat Günyol Caddesi Yakut Sitesi 2.blok No:44/b Daire:16
Ataşehir / İstanbul adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu
kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi
Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki
Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın
dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
8435/7/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Kurul’un 08.08.2019 tarihli ve 8786-3 sayılı Kararı ile; EÜ/5440-3/03224 numaralı üretim
lisansı sahibi Biosun Bilecik Katı Atık İşleme Enerji ve Çevre Sanayi Ticaret A.Ş.'nin ilerleme
raporlarını sunma yükümlülüğünü yerine getirmemesinin 6446 sayılı Elektrik Piyasası
Kanunu’nun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendine ve Elektrik Piyasası Lisans
Yönetmeliği'nin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi ile 52 nci maddesinin ikinci
fıkrasına aykırılık teşkil ettiği ve söz konusu aykırılığın daha sonradan giderildiği anlaşıldığından,
mezkur lisans sahibinin 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 16 ncı maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi gereğince bundan böyle konu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket
edilmesi hususunda ihtar edilmesine ve lisans sahibi hakkında yürütülen soruşturmanın
sonlandırılmasına karar verildiği ve ayrıca lisans sahibinin 4628 sayılı Kanunun 12 nci maddesi
uyarınca Kararın tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare
Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca
ilanen tebliğ edilir.
8435/8/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Sağlık Mahallesi Beyşehir Caddesi No:84 Meram/Konya adresinde 19/10/2015 ve
BAY/939-82/36077 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Çi-As Kimyevi Madde Ve
Boya Petrol Ürünleri Plastik Makine İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin,
12/12/2017 tarihinde Kurulu otomasyon sistemine yansımayan akaryakıt satışı veya dolumu
yapılması ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20
nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda
Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca ÇiAs Kimyevi Madde Ve Boya Petrol Ürünleri Plastik Makine İthalat İhracat Sanayi Ticaret
Limited Şirketi nezdinde 11/07/2019 tarihli ve 32247 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında
doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
Soruşturma sonucu düzenlenen 30/07/2019 tarihli ve 773 sayılı Soruşturma Raporu,
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez
adresi olan Sağlık Mahallesi Beyşehir Caddesi No:84/1 Meram/Konya adresine gönderilmesine
rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz)
gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530
Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi
içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat
Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
8435/9/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 20.06.2019 tarihli ve 8670-5 sayılı Kararı ile;
12031302 numaralı İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi DERYA ÜSTÜNER
(52348258018) tarafından işlenen dağıtım şirketinde kayıtları bulunan sigortalı personelinin işten
çıkmış olmasına rağmen durumu dağıtım şirketine bildirmeksizin faaliyetlerine devam etmesi
fiiline yönelik yapılan değerlendirme neticesinde, kişi hakkında bundan böyle ilgili mevzuat
hükümlerine uygun hareket etmesi hususunda ihtarda bulunulmasına ve yürütülen soruşturmanın
sonlandırılmasına karar verilmiştir. Ancak söz konusu Kurul Kararı, tebliğ edilmek üzere kişinin
bilinen/tespit edilen adresine gönderilmesine rağmen ilgili kişiye tebliğ edilememiştir.
Söz konusu Kurul Kararı, ayrıca 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 10 uncu
maddesi uyarınca söz konusu Karar aleyhine tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde yetkili
idare mahkemesinde dava açma hakkının bulunduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu
uyarınca ilanen tebliğ olunur.
8435/10/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Arapçeşme Mahallesi Kavak Caddesi No:10/5 Gebze/Kocaeli adresinde 12/12/2013 ve
DAĞ/4754-2/33544 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Doğal Kaynaklar
Akaryakıt Dağıtım Ve Gaz İşletmeleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, 2018 tarihinde
Ulusal petrol stok yükümlülüğünün yerine getirilmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Doğal Kaynaklar Akaryakıt Dağıtım Ve Gaz
İşletmeleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi nezdinde 25/04/2019 tarihli ve 19817 sayılı
Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
Soruşturma sonucu düzenlenen 07/08/2019 tarihli ve 789 sayılı Soruşturma Raporu,
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez
adresi olan Halil Rıfat Paşa Mah. Yüzer Havuz Sk. Perpa Ticaret Merkezi A Blok Apt No:1
A/1324 Şİşli-İstanbul adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu
kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi
Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki
Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın
dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
8435/11/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 11.07.2019 tarihli ve 8723-26 sayılı kararı ile,
BAY/535-114/14021 lisans sahibi “Yüreğir Adana-kozan Yolu Kılıçlı Köyü Mevkii Yüreğir
Adana” adresinde mukim Erdoğanlar İnş. Taah. Gıda Akaryakıt Ürü. Turz. Nakl. Tar. Yem
Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 06.03.2018 tarihinde yapılan
denetimde Akaryakıt istasyonunda gizli sabit/seyyar tank, düzenek, ekipman bulundurma fiilinin
tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 1.000.000, -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; 1.000.000, -TL tutarındaki idari
para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili
mevzuatlar gereği yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası
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Ankara 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, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine
idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil
işlemlerini durdurmayacağı, 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 1 aylık 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.
8435/12/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
“Samsun İstanbul E-80 Devlet Karayolu Çerkeş-Çankırı” adresinde mukim LPGDAĞ/5237-1/15442 lisans numaralı Esgaz Lpg Dağıtım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
tarafından işletilen tesiste lisansın verdiği haklar dışında faliyette bulunması 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 19.02.2019 tarihli ve 9038 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan
soruşturma açılmış ve 02.08.2019 tarihli ve 778 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.
8435/13/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 18.07.2019 tarihli ve 8740-22 sayılı kararı ile,
BAY/939-82/28410 lisans sahibi “Karaoğlan Mahallesi Serpmeleri No:232 Gölbaşı Ankara”
adresinde mukim Fomsad Petrol İnşaat Nakliye Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
tarafından işletilen tesiste 20.02.2011 tarihinde yapılan denetimde yeterli şart ve seviyede ulusal
marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi fiilinin tespit
edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 147.933, -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.

2 Ekim 2019 – Sayı : 30906

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 41

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 147.933, -TL tutarındaki idari para
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar
gereği yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara
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,
5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine idari para
cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil işlemlerini
durdurmayacağı, 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 1 aylık
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.
8435/14/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
“Kalederesi Mevkii E-90 Karayolu Üzeri (Ada:155, Pafta:M33d-24a03/2, Parsel: -)
Koçak Köyü Ulukışla-Niğde” adresinde mukim LPG-BAY/941-54/16978 lisans numaralı Ht
Akaryakıt Ürünleri Nakliyat İnşaat Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen
tesiste sözleşmeli dağıtıcısı dışında LPG ikmali yapmak 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 18.12.2018 tarihli ve
57186 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış, 19.12.2018 tarihli ve
2125 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.
8435/15/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 20.06.2019 tarihli ve 8670-25 sayılı kararı ile,
BAY/939-82/32219 lisans sahibi “Niğde Kayseri Karayolu Üzeri 33.km. Caddesi Köyiçi Mevkii
Merkez Niğde” adresinde mukim Kardelen Petrolcülük Demirçelik İnşaat İletişim Nakliye Sanayi
Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 25.08.2019 tarihinde yapılan denetimde
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lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet göstererek otomasyon sistemi sağlıklı çalışmamasına
rağmen bayilik faaliyeti yapılması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında
toplam 87.814, -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; 87.814, -TL tutarındaki idari para
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar
gereği yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara
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,
5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine idari para
cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil işlemlerini
durdurmayacağı, 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 1 aylık
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.
8435/16/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 01.08.2019 tarihli ve 8774-4 sayılı Kararı ile;
DİH/2838-2/224 numaralı doğal gaz iharacat lisansı sahibi (6080492627) vergi numaralı
Liquefied Natural Gas İhracat Ticaret Limited Şirketi’nin tarafından işlenen mevzuatta belirlenen
süre içerisinde kayıtlı elektronik posta adresini Kuruma bildirmemesinin fiiline yönelik yapılan
değerlendirme neticesinde, kişi hakkında bundan böyle ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket
etmesi hususunda ihtarda bulunulmasına ve yürütülen soruşturmanın sonlandırılmasına karar
verilmiştir. Ancak söz konusu Kurul Kararı, tebliğ edilmek üzere kişinin bilinen/tespit edilen
adresine gönderilmesine rağmen ilgili kişiye tebliğ edilememiştir.
Söz konusu Kurul Kararı, ayrıca 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 10 uncu
maddesi uyarınca söz konusu Karar aleyhine tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde yetkili
idare mahkemesinde dava açma hakkının bulunduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu
uyarınca ilanen tebliğ olunur.
8435/17/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 25.07.2019 tarihli ve 8758-7 sayılı kararı ile,
DAĞ/7220-5/38846 lisans sahibi “Cevizli Mahallesi Zuhal Caddesi No:44 Daire:22 Maltepe
İstanbul” adresinde mukim Maxi Enerji Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste 10.10.2018
tarihinde yapılan denetimde bayisinin otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı veriler içermemesi
ve bayide tespit edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi 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 yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası
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Ankara 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, 5015 sayılı Kanunun 19 uncumaddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine
idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil
işlemlerini durdurmayacağı, 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 1 aylık 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.
8435/18/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
No:70/2 Gürleyik Mahallesi Kurupınar Uzun Kavak Küme Evleri Osmancık / Çorum
adresinde 16/05/2017 ve BAY/939-82/38504 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren
Mrt Oil Petrol Akaryakıt Ve Ürünleri Turizm İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin,
16/07/2018 tarihinde kurulu otomasyon sistemine yansımayan akaryakıt satışı veya dolumu
yapılması ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20
nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda
Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Mrt
Oil Petrol Akaryakıt Ve Ürünleri Turizm İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi nezdinde
14/06/2019 tarihli ve 27226 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına
karar verilmiştir.
Soruşturma sonucu düzenlenen 04/07/2019 tarihli ve 722 sayılı Soruşturma Raporu,
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez
adresi olan İstanbul Yolu 10.Km Karaçay Köyü Yavşanlık Mevkii Osmancık/Çorum adresine
gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma
yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C
06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi
içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat
Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
8435/19/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı No:2 Ayport İş Merkezi Kapı No:4B B Blok Girişi
Kat:3 Daire:21 Pendik İstanbul adresinde 16/06/2008 ve BAY/939-82/24615 sayılı bayilik lisansı
kapsamında faaliyet gösteren Poil Petrol Ürünleri Dağıtım İşletmeleri Anonim Şirketi(Pasifik
Liman İşletmeciliği Petrolcülük Tic.A.Ş.)’nin, 20/06/2016 tarihinde bayilik faaliyeti yapması,
otomasyon sistemine müdahale etmesi sebebiyle lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet
göstermesi ve dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Poil Petrol Ürünleri Dağıtım İşletmeleri
Anonim Şirketi(Pasifik Liman İşletmeciliği Petrolcülük Tic.A.Ş.) nezdinde 14/09/2018 tarihli ve
42489 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
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Soruşturma sonucu düzenlenen 28/11/2018 tarihli ve 1796 sayılı Soruşturma Raporu,
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez
adresi olan Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı No:2 Ayport İş Merkezi Kapı No:4B B Blok
Girişi Kat:3 Daire:21 Pendik İstanbul adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ
edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, İşçi Blokları
Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki
Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın
dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
8435/20/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Osmangazi Mahallesi Dumlupınar Caddesi No: 156/19 Bayraklı İzmir adresinde
11/12/2012 ve MYĞ/4160-2/31870 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Saralan
Madeni Atık Yağ Geri Kazanım İç Ve Dış Ticaret- Shahram Rezaei Saralan’nin, 12/03/2017
tarihinde yurt içinden temini için Kurumdan uygunluk yazısı alınması gereken akaryakıt harici
ürünü uygunluk yazısı almadan temin etme ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun
“İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu
maddesi hükümleri uyarınca Saralan Madeni Atık Yağ Geri Kazanım İç Ve Dış Ticaret- Shahram
Rezaei Saralan nezdinde 24/06/2019 tarihli ve 28826 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında
doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
Soruşturma sonucu düzenlenen 02/07/2019 tarihli ve 703 sayılı Soruşturma Raporu,
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez
adresi olan Kemalpaşa Osb. Mah. İzmir Ankara Yolu (Ansızca Köyü) Kapı No:360 Daire No:A
Kemalpaşa / İzmir adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu
kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi
Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki
Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın
dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
8435/21/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 13.06.2019 tarihli ve 8660-43 sayılı kararı ile,
BAY/939-82/37039 lisans sahibi “E-90 Karayolu Üzeri, Ereğli Makası 13. Km, Tepeköy
Karaağaç Mevkii ( Ada:134, Pafta:M32c-13a, Parsel:10 ) Ulukışla Niğde” adresinde mukim
Saygınlar Akaryakıt Dağıtım İnşaat Nakliyat Maden Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
tarafından işletilen tesiste 11.08.2016 tarihinde yapılan denetimde istasyonda dağıtıcı firmaya ait
kurumsal kimlik öğelerinin bulunmadığının, başka dağıtıcıya ait kurumsal kimlik öğelerinin
bulunduğunun, lisans başlangıç tarihinden denetim anına kadar yapılan hiçbir satışın otomasyon
sistemine yansımadığının tespit edilmes 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 yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara
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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,
5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine idari para
cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil işlemlerini
durdurmayacağı, 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 1 aylık
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.
8435/22/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 27.06.2019 tarihli ve 8685-13 sayılı kararı ile,
lisans sahibi “E-90 Karayolu Üzeri Ereğli Makası 13.km Tepeköy Karaağaç Mevkii Ulukışla
Niğde” adresinde mukim Saygınlar Akaryakıt Dağıtım İnşaat Nakliyat Maden Enerji Sanayi Ve
Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste 14.03.2018 tarihinde yapılan denetimde lisansı
ile tanınan haklar dışında faaliyet göstererek otomasyon sistemi sağlıklı çalışmamasına rağmen
bayilik faaliyeti yapılması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam
100.520, -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; 100.520, -TL tutarındaki idari para
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar
gereği yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara
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,
5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine idari para
cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil işlemlerini
durdurmayacağı, 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 1 aylık
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.
8435/23/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 25.07.2019 tarihli ve 8758-6 sayılı Kararı ile; numaralı Lisanssız/Sertifikasız sahibi (4150448280, 33227157752) numaralı Serkan Gülbahar
tarafından işlenen sertifikasız yapım/hizmet faaliyetinde bulunulması fiiline yönelik yapılan
değerlendirme neticesinde, kişi hakkında 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu
maddesinin birinci fıkrası uyarınca, bundan böyle mevzuata uygun hareket etmesi hususunda ihtar
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edilmesine ve hakkında yürütülen soruşturmanın sonlandırılmasına karar verilmiştir. Ancak söz
konusu Kurul Kararı, tebliğ edilmek üzere kişinin bilinen/tespit edilen adresine gönderilmesine
rağmen ilgili kişiye tebliğ edilememiştir.
Ayrıca 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 10 uncu maddesi uyarınca söz konusu
Karar aleyhine tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde yetkili idare mahkemesinde dava açma
hakkının bulunduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.
8435/24/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Belpınar Mahallesi Belpınar Sokağı No:156 Çifteler / Eskişehir adresinde 24/02/2017 ve
BAY/939-82/38059 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Titan Akaryakıt
Gayrimenkul Otomotiv Nakliye Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi’nin, 17/08/2018 tarihinde
yeniden satış amaçlı akaryakıt satılması ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun
“İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu
maddesi hükümleri uyarınca Titan Akaryakıt Gayrimenkul Otomotiv Nakliye Dış Ticaret Sanayi
Limited Şirketi nezdinde 15/05/2019 tarihli ve 23018 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında
doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
Soruşturma sonucu düzenlenen 22/07/2019 tarihli ve 755 sayılı Soruşturma Raporu,
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez
adresi olan İstiklal Mah. Reşadiye Esnafı Sok. No:1/Z002 Odunpazarı / Eskişehir adresine
gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma
yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C
06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi
içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat
Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
8435/25/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Taşköprü Köyü E-5 Mahallesi No:53/5 Merkez/Düzce adresinde 15/05/2017 ve
BAY/939-82/38497 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Tuzoıl Petrol Nakliyat
Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 17/08/2018 tarihinde yeniden satış amaçlı akaryakıt
satılması ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci
maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Tuzoıl
Petrol Nakliyat Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 15/05/2019 tarihli ve 23018
sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
Soruşturma sonucu düzenlenen 22/07/2019 tarihli ve 756 sayılı Soruşturma Raporu,
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez
adresi olan Orhanlı Mah. Demokrasi Cad. Kapı No:109/C Daire No:8 Tuzla / İstanbul adresine
gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma
yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C
06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi
içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat
Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
8435/26/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 27.06.2019 tarihli ve 8685-17 sayılı kararı ile,
BAY/939-8237318 lisans sahibi “Kütahya Eskişehir Karayolu 17.km Merkez Kütahya” adresinde
mukim Uspark Enerji Akaryakıt Gıda İnşaat İletişim Nakliye Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
tarafından işletilen tesiste 05.11.2018 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 100.520, -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; 100.520, -TL tutarındaki idari para
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar
gereği yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara
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,
5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine idari para
cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil işlemlerini
durdurmayacağı, 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 1 aylık
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.
8435/27/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 20.06.2019 tarihli ve 8670-7 sayılı kararı ile,
BAY/939-82/37318 lisans sahibi “Kütahya Eskişehir Karayolu 17.km, ( Ada: -, Pafta:08,
Parsel:979 ) Merkez Kütahya” adresinde mukim Uspark Enerji Akaryakıt Gıda İnşaat İletişim
Nakliye Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste 03.05.2018 tarihinde yapılan
denetimde otomasyona yansımayan akaryakıt hareketlerinin varlığının tespit edilmesi fiilinin
tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 100.520, -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; 100.520, -TL tutarındaki idari para
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar
gereği yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara
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,
5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine idari para
cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil işlemlerini
durdurmayacağı, 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 1 aylık
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.
8435/28/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 27.06.2019 tarihli ve 8685-18 sayılı kararı ile,
BAY/939-82/37318 lisans sahibi “Kütahya Eskişehir Karayolu 17.km, Merkez Kütahya”
adresinde mukim Uspark Enerji Akaryakıt Gıda İnşaat İletişim Nakliye Sanayi Ve Ticaret
Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste 15.10.2018 tarihinde yapılan denetimde lisansı ile
tanınan haklar dışında faaliyet göstererek otomasyon sistemine yansımayan akaryakıt satışı ve
dolumu yapmak fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 100.520, - 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; 100.520, -TL tutarındaki idari para
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar
gereği yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara
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,
5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine idari para
cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil işlemlerini
durdurmayacağı, 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 1 aylık
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.
8435/29/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Bayraktepe Mahallesi No:160/A Yalova Bursa Yolu Merkez/Yalova adresinde
13/03/2014 ve BAY/939-82/33911 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Uspark
Enerji Akaryakıt Gıda İnşaat İletişim Nakliye Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, 07/03/2017
tarihinde dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Uspark Enerji Akaryakıt Gıda İnşaat İletişim
Nakliye Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi nezdinde 18/02/2019 tarihli ve 8933 sayılı Başkanlık
Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
Soruşturma sonucu düzenlenen 07/03/2019 tarihli ve 313 sayılı Soruşturma Raporu,
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez
adresi olan Anadolu Mah. İnegöl Bursa Yolu Üzeri Cerrah San Sitesi No:6 İnegöl/Bursa adresine
gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma
yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C
06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi
içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat
Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
8435/30/1-1
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci
Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin
Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere % 2 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 1592)
–– Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik
Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1593)
–– Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine
İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1594)
YÖNETMELİKLER
–– Anadolu Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri

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.
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