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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

Bursa Uludağ Üniversitesinden:
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bursa Uludağ Üniversitesi önlisans ve lisans

programlarında bir öğretim yılının güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak uygulanan yaz öğreti-
minde ders alma, eğitim-öğretim ve sınavlarda uygulanacak esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bursa Uludağ Üniversitesinde tüm fakülte, yüksekokul,

konservatuvar veya meslek yüksekokullarında uygulanacak yaz öğretimi hükümlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci, 14 üncü ve ek 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) GANO: Genel Akademik Not Ortalamasını,
c) İlgili birim: Bursa Uludağ Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuvar

veya meslek yüksekokulunu,
ç) Senato: Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Bursa Uludağ Üniversitesini,
e) Yaz öğretimi: Devam etmekte olan eğitim-öğretim döneminin ikinci dönemi ile yeni

başlayacak olan eğitim-öğretim dönemi arasındaki sürede yapılan eğitimi,
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f) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
g) Yönetim Kurulu: Bursa Uludağ Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yaz Öğretiminin Amaçları ve Eğitim-Öğretim Esasları

Yaz öğretiminin amaçları
MADDE 5 – (1) Yaz öğretiminin amaçları şunlardır:
a) Üniversitenin öğretim imkânlarını yaz aylarında da değerlendirerek, eğitim-öğretimin

verimliliğini arttırmak.
b) Öğrencilerin güz ve/veya bahar yarıyıllarında alıp da başarısız oldukları, devam ede-

medikleri, notlarını yükseltmek istedikleri ya da çeşitli nedenlerden dolayı döneminde alama-
dıkları dersleri, yaz döneminde almalarına olanak sağlamak.

c) Diğer üniversitelerin öğrencilerine de Üniversitede açılacak dersleri alma olanağı
vermek.

ç) Yaz aylarında görevlendirme ile yararlanılabilecek diğer üniversitelerdeki öğretim
elemanlarının Üniversiteye katkısını sağlamak.

d) Çift anadal ve yandal lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin de ders almalarına
olanak sağlamak.

e) Başarılı öğrencilerin, üst yarıyıl derslerini alarak, daha kısa sürede mezun olabilme-
lerine olanak sağlamak.

Akademik takvim ve eğitim-öğretim süresi
MADDE 6 – (1) Yaz öğretiminde ders açılması, derslere kayıt, derslerin başlangıç ve

bitişi, sınavlar ve diğer hususlar Senato tarafından belirlenen akademik takvime göre yürütü-
lür.

(2) Yaz öğretimi bahar yarıyılı bütünleme sınavlarının tamamlanmasından sonra başlar
ve bu dönemde yapılacak yarıyıl sonu sınavları hariç en az beş, en fazla yedi hafta olarak plan-
lanır.

(3) Yaz öğretiminde, normal dönemindeki ders saati kadar ders yapılır.
Eğitim-öğretim faaliyeti
MADDE 7 – (1) Yaz öğretiminde eğitim-öğretim faaliyetinin yürütülmesi 24/8/2014

tarihli ve 29098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bursa Uludağ Üniversitesi Önlisans ve
Lisans Öğretim Yönetmeliğinde belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Yaz öğretiminde ders alan öğrenciler, açılan derslerin daha önceden devamını alıp
almadıklarına bakılmaksızın, kuramsal derslerin en az % 70'ine, uygulama ve/veya laboratu-
varların ise en az %80'ine devam etmek zorundadırlar.

Öğretim elemanları
MADDE 8 – (1) Yaz öğretiminde, aynı dersi vermek üzere birden fazla öğretim elemanı

görevlendirilebilir.
(2) Öğretim elemanlarına ödenecek ders ücreti ilgili mevzuat hükümlerine göre Üni-

versite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Derslerin açılması
MADDE 9 – (1) Yaz öğretiminde açılması öngörülen dersler, ilgili birim kurullarının

önerileri doğrultusunda Senato tarafından onaylandıktan sonra öğrencilere duyurulur.
(2) Yaz öğretiminde ders açılabilmesi için, gerekli en az öğrenci sayısı, 10 (on) öğren-

ciden az olmayacak şekilde Senato tarafından belirlenir. Bir derse kayıt yaptıran öğrenci sayısı
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80’den (seksen) fazla ise ilgili birim yönetim kurulu kararı ile şubelere ayrılabilir. Zorunlu hal-
lerde bu sayılar birimlerin yönetim kurulunca artırılabilir. Ancak bireysel olarak yapılan ders-
lerde en az sayı şartı aranmaz.

Ders alma
MADDE 10 – (1) Yaz öğretiminde ders alma aşağıdaki esaslara göre yapılır:
a) Yaz öğretiminden ders almak öğrencinin isteğine bağlıdır. Bir öğrenci yaz öğreti-

minde toplam 22 AKTS kredi saati aşmayacak şekilde en çok 4 (dört) ders alabilir. Alabileceği
en fazla ders yükü kadar derse yazılan ancak bölüm veya programdan mezun olabilmesi için
sadece iki dersi kalan öğrenciler bu iki derse de yazılabilirler.

b) GANO’su 1.80’in altında olan öğrenci yeni ders alamaz, sadece başarısız olduğu
dersler ile koşullu geçtiği dersleri alabilir. Yabancı dil hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayan
öğrenciler ise kayıtlı oldukları programın öğretim planında yer alan dersleri normal eğitim-öğ-
retim döneminde almadan yaz öğretimine katılamazlar.

c) Yaz öğretiminde öğrenciler en fazla iki üst yarıyıldan açılan dersleri alabilirler.
ç) Bölüm veya programların açtığı derslere, farklı kodlu, ancak içerikleri aynı olan,

kredi/saatleri aynı veya az olan dersleri alacak öğrenciler ile birinci ve ikinci öğretim öğrencileri
birlikte kayıt yaptırabilirler.

d) İlgili bölüm öğretim planında yer alan mezuniyet AKTS kredisini tamamlayan ve
tüm dersleri başaran, ancak gereken 2.00 GANO’yu sağlayamadıkları için mezun olamayan
öğrenciler de yaz öğretimine katılarak yeterli GANO’yu sağladıkları takdirde mezun olabilir-
ler.

e) Bitirme ödevi, proje, bitirme projesi, araştırma yöntemleri, güncel konular gibi ders-
lerin alınabilmesi için, öğrencilerin bu dersleri yaz öğretiminden önce almış ancak başaramamış
olmaları gerekir. Yaz öğretimi sonunda mezun olacak öğrenciler bu şarttan muaftır.

f) Yaz öğretiminde ders ekleme-çıkarma ve kesin kayıt olunan dersten çekilme işlemleri
uygulanmaz. Ancak, derse kayıt yaptırmasına rağmen o dersin açılamaması durumunda, açık
olan bir başka derse kayıt yaptırmasına olanak verilir. Öğrenci kapanan dersin yerine başka bir
derse kayıt olmak istemezse, bu ders öğrencinin üzerinden silinir ve dersin ücreti öğrenciye
iade edilir. Kesin kayıt olunan dersin sonradan yapılan zorunlu program değişikliği nedeniyle
çakışması durumunda, öğrencinin dersten çıkmasına izin verilir ve ücreti iade edilir. Öğrenciler
bunun dışında kesin kayıt olunan dersten çıkamaz ve ücret iade edilmez.

g) Öğrenciler, kayıtlı olduğu birimin izniyle Üniversitede yaz öğretiminde açılmayan
veya açılamayan dersleri, içerik, ders saatleri ve/veya AKTS kredi saatleri aynı veya daha fazla
olan diğer devlet üniversitelerinin yaz öğretimlerinde açılan derslerden alabilirler. Bu üniver-
siteler tarafından gönderilen başarı notları ilgili birimlerin yönetim kurullarınca onaylandıktan
sonra kayıtlara geçirilir. Vakıf Üniversitelerinden ders alma izni ilgili birim yönetim kurulu ka-
rarı ile verilir.

ğ) Yaz öğretiminde açılan derslere diğer üniversitelerin öğrencileri kontenjan uygun
olduğu takdirde ilgili birim yönetim kurulu kararı ile kabul edilebilir.

h) Yaz öğretiminde önceki yarıyıl sonu itibarıyla, ilgili birim yönetim kurulunun teklifi,
Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin öden-
memesi ve kayıt yenilenmemesi nedeniyle ilişiği kesilme durumuna gelen, staj hariç beşten
fazla dersi olan öğrenciler, bu sürenin sonunda açılacak yaz öğretimine kayıt yaptıramaz.

ı) Yaz öğretiminde geçen süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.
i) Yaz öğretiminde ders alan öğrenciler, derslerinden arta kalan günlerde staj yapabilir-

ler. Ancak kesintisiz staj uygulaması olan birimlerde yaz öğretimi ve staj aynı anda yapılamaz.
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Yaz öğretimi ücreti
MADDE 11 – (1) Yaz öğretiminde açılacak derslere kesin kayıt yaptıracak öğrenci her

yıl mevzuat hükümlerince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ders saati ücreti başına katkı
payı öder.

(2) Öğrenciler yaz öğretimine ilişkin öğrenim ücretlerini ön kayıt veya kesin kayıt es-
nasında öderler. Örgün öğretim ve ikinci öğretim öğrencileri, yaz öğretimi ile ilgili öğrenim
ücretlerini YÖK tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından alınan
karara göre öderler.

(3) Kesin kayıtta açılan derslerin ücret iadesi yapılmaz.
Sınavlar
MADDE 12 – (1) Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav veya yaz öğretimi

sonu sınavına mazeretleri nedeni ile giremeyen ve bu mazeretleri ilgili birim yönetim kurulla-
rınca kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır.

(2) Yaz öğretiminde alınan dersler için bütünleme sınavı yapılmaz.
Başarının belirlenmesi
MADDE 13 – (1) Yaz öğretiminde öğrencilerin derslerden başarı durumları Bursa Ulu-

dağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir.
(2) Yaz öğretimi derslerinden alınan notlar, transkriptte yaz öğretimi adı altında açılacak

bir bölümde gösterilir. Yaz öğretimi derslerinden alınan notlar GANO’nun hesaplanmasına dâ-
hil edilir.

(3) Yaz öğretimi sonunda, devam şartını yerine getirmiş olduğu halde, mezuniyeti için
en çok iki dersten başarısız olan öğrenciler yaz öğretimi sonunda yapılan ek sınavlara katıla-
bilirler.

(4) Yabancı dil hazırlık sınıfında yaz öğretimi açılması durumunda, yaz öğretimi so-
nunda yapılan yeterlik sınavındaki başarı notu 23/8/2020 tarihli ve 31222 sayılı Resmî Gaze-
te’de yayımlanan Bursa Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Yabancı Dil Eği-
tim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre belirlenir.

(5) Bölüm ya da program başarı sıralaması bahar yarıyılı sonunda oluşan GANO’ya
göre belirlenir. Yaz öğretimi sonunda gerçekleşen GANO;

a) Bölüm ya da program öğrenci başarı sıralamasını değiştirmez, Üniversite mezuniyet
derecelerini etkilemez,

b) Başarı belgesine hak kazanma ile ikinci öğretim ücretinden muafiyet için aranan %10
sıralamasında dikkate alınmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Bursa Uludağ Üni-

versitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato
ve ilgili birim yönetim kurullarının kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 15 – (1) 11/2/2013 tarihli ve 28556 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bursa

Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Yaz Öğretimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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TEBLİĞLER

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

—— • ——
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

—— • ——
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

—— • ——
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 77)

29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci

fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve

Şehircilik Bakanlığınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat mali-

yetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı

değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan 29/2/1972 tarihli ve 7/3995

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi De-

ğerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel ol-

duğu hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, emlak vergisine esas olmak üzere 2021 yılında uygulanacak bina metrekare

normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlı-

ğınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

Tebliğ olunur. 
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Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI

HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1)’DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 4)

MADDE 1 – 18/11/2007 tarihli ve 26704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Transfer
Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’in “1-
Yasal Düzenlemeler” başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1- Yasal düzenlemeler
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun, 6/6/2008 tarihli ve 26898 mükerrer sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda
ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 9/8/2016 tarihli ve 29796 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla değişik 13 üncü maddesinde yer alan düzenleme
aşağıdaki gibidir:

“Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı
Madde 13 – (1) Kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak

tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, ka-
zanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır.
Alım, satım, imalat ve inşaat işlemleri, kiralama ve kiraya verme işlemleri, ödünç para alınması
ve verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler her hal ve şartta mal
veya hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirilir.

(2) İlişkili kişi; kurumların kendi ortakları, kurumların veya ortaklarının ilgili bulunduğu
gerçek kişi veya kurum ile idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı
olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları ifade
eder. Ortakların eşleri, ortakların veya eşlerinin üstsoy ve altsoyu ile üçüncü derece dahil yansoy
hısımları ve kayın hısımları da ilişkili kişi sayılır. Kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin,
Türk vergi sisteminin yarattığı vergilendirme kapasitesi ile aynı düzeyde bir vergilendirme im-
kânı sağlayıp sağlamadığı ve bilgi değişimi hususunun göz önünde bulundurulması suretiyle
Cumhurbaşkanınca ilan edilen ülkelerde veya bölgelerde bulunan kişilerle yapılmış tüm iş-
lemler, ilişkili kişilerle yapılmış sayılır. İlişkinin doğrudan veya dolaylı olarak ortaklık kanalıyla
oluştuğu durumların örtülü kazanç dağıtımı kapsamında sayılması için en az %10 oranında or-
taklık, oy veya kâr payı hakkının olması şartı aranır. Ortaklık ilişkisi olmadan doğrudan veya
dolaylı olarak en az %10 oranında oy veya kâr payı hakkının olduğu durumlarda da taraflar
ilişkili kişi sayılır. İlişkili kişiler açısından bu oranlar topluca dikkate alınır.

(3) Emsallere uygunluk ilkesi, ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da sa-
tımında uygulanan fiyat veya bedelin, aralarında böyle bir ilişkinin bulunmaması durumunda
oluşacak fiyat veya bedele uygun olmasını ifade eder. Emsallere uygunluk ilkesi doğrultusunda
tespit edilen fiyat veya bedellere ilişkin hesaplamalara ait kayıt, cetvel ve belgelerin ispat edici
kâğıtlar olarak saklanması zorunludur.

(4) Kurumlar, ilişkili kişilerle yaptığı işlemlerde uygulayacağı fiyat veya bedelleri, aşa-
ğıdaki yöntemlerden işlemin mahiyetine en uygun olanını kullanarak tespit eder:

a) Karşılaştırılabilir fiyat yöntemi: Bir mükellefin uygulayacağı emsallere uygun satış
fiyatının, karşılaştırılabilir mal veya hizmet alım ya da satımında bulunan ve aralarında herhangi
bir şekilde ilişki bulunmayan gerçek veya tüzel kişilerin birbirleriyle yaptıkları işlemlerde uy-
gulayacağı piyasa fiyatı ile karşılaştırılarak tespit edilmesini ifade eder.

b) Maliyet artı yöntemi: Emsallere uygun fiyatın, ilgili mal veya hizmet maliyetlerinin
makul bir brüt kâr oranı kadar artırılması suretiyle hesaplanmasını ifade eder.
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c) Yeniden satış fiyatı yöntemi: Emsallere uygun fiyatın, işlem konusu mal veya hiz-
metlerin aralarında herhangi bir şekilde ilişki bulunmayan gerçek veya tüzel kişilere yeniden
satılması halinde uygulanacak fiyattan, makul bir brüt satış kârı düşülerek hesaplanmasını ifade
eder.

ç) İşlemsel kâr yöntemleri: Emsallere uygun fiyat veya bedelin tespitinde, ilişkili kişiler
arasındaki işlemden doğan kârı esas alan yöntemleri ifade eder. Bu yöntemler, işleme dayalı
net kâr marjı yöntemi ve kâr bölüşüm yöntemidir. İşleme dayalı net kâr marjı yöntemi, mükel-
lefin kontrol altındaki bir işlemden; maliyetler, satışlar veya varlıklar gibi ilgili ve uygun bir
temele dayanarak tespit ettiği net kâr marjının incelenmesi esasına dayanır. Kâr bölüşüm yön-
temi, ilişkili kişilerin bir veya daha fazla sayıdaki kontrol altındaki işlemlere ilişkin toplam
faaliyet kârı ya da zararının, üstlendikleri işlevler ve yüklendikleri riskler nispetinde ilişkili ki-
şiler arasında emsallere uygun olarak bölüştürülmesi esasına dayanır.

d) Emsallere uygun fiyata yukarıdaki yöntemlerden herhangi birisi ile ulaşma olanağı
yoksa mükellef, işlemin niteliğine uygun olarak kendi belirleyeceği bir yöntemi de kullanabilir.

(5) İlişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanacak fiyat
veya bedelin tespitine ilişkin yöntemler, mükellefin talebi üzerine Maliye Bakanlığı ile anlaşı-
larak belirlenebilir. Bu şekilde belirlenen yöntem, üç yılı aşmamak üzere anlaşmada tespit edilen
süre ve şartlar dahilinde kesinlik taşır. Mükellef ve Bakanlık, belirlenen yöntemin zamanaşımına
uğramamış geçmiş vergilendirme dönemlerine de tatbik edilmesini, Vergi Usul Kanununun
pişmanlık ve ıslah hükümlerinin uygulanmasının mümkün olması ile anlaşma koşullarının bu
dönemlerde de geçerli olması hâlinde, anlaşma kapsamına almak suretiyle sağlayabilir. Bu du-
rumda, imzalanan anlaşma söz konusu hükümlerde yer alan haber verme dilekçesi yerine geçer,
beyan ve ödeme işlemleri buna göre tekemmül ettirilir. Anlaşmanın geçmiş vergilendirme dö-
nemlerine uygulanması sebebiyle daha önceden ödenen vergiler ret ve iade edilmez.

(6) Tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan ka-
zanç, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarının uygulamasında, bu maddedeki şartların gerçek-
leştiği hesap döneminin son günü itibarıyla dağıtılmış kâr payı veya dar mükellefler için ana
merkeze aktarılan tutar sayılır. Daha önce yapılan vergilendirme işlemleri, taraf olan mükel-
lefler nezdinde buna göre düzeltilir. Şu kadar ki, bu düzeltmenin yapılması için örtülü kazanç
dağıtan kurum adına tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması şarttır.

(7) Tam mükellef kurumlar ile yabancı kurumların Türkiye’deki işyeri veya daimi tem-
silcilerinin aralarında ilişkili kişi kapsamında gerçekleştirdikleri yurt içindeki işlemler nedeniyle
kazancın örtülü olarak dağıtıldığının kabulü Hazine zararının doğması şartına bağlıdır. Hazine
zararından kasıt, emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen fiyat ve bedeller nede-
niyle kurum ve ilişkili kişiler adına tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü vergi toplamının
eksik veya geç tahakkuk ettirilmesidir.

(8) Transfer fiyatlandırmasına ilişkin belgelendirme yükümlülüklerinin tam ve zama-
nında yerine getirilmiş olması kaydıyla, örtülü olarak dağıtılan kazanç nedeniyle zamanında
tahakkuk ettirilmemiş veya eksik tahakkuk ettirilmiş vergiler için vergi ziyaı cezası (Vergi Usul
Kanununun 359 uncu maddesinde yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi hali hariç)
%50 indirimli olarak uygulanır.

(9) Cumhurbaşkanı; ikinci fıkrada yer alan oranları, gerçek kişiler, kurumlar, doğrudan
veya dolaylı ortaklar itibarıyla ya da ortaklık payının edinim şekline göre topluca veya ayrı
ayrı %1’e kadar indirmeye, %25’e kadar çıkarmaya, oran şartını kaldırmaya; beşinci fıkrada
yer alan süreyi beş yıla kadar artırmaya, belgelendirme yükümlülükleri ve bu yükümlülükler
kapsamına, uluslararası anlaşmalar doğrultusunda, yurt dışında yer alan ilişkili kişilerin faali-
yetlerine ilişkin bilgilerin dâhil edilmesi zorunluluğu getirmeye; bu bilgilerin uluslararası an-
laşmalar çerçevesinde diğer ülkelerle karşılıklı olarak paylaşılmasına ilişkin usullerle transfer
fiyatlandırması ile ilgili diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”
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Aynı Kanunun “Kabul edilmeyen indirimler” başlıklı 11 inci maddesinin birinci fıkra-
sının (c) bendinde, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançların kurum
kazancının tespitinde indiriminin kabul edilmediği hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 5615 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun “Gider kabul edilmeyen
ödemeler” başlıklı 41 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (5) numaralı bentte yapılan dü-
zenleme aşağıdaki gibidir:

“5. Bu fıkranın 1 ilâ 4 numaralı bentlerinde yazılı olan işlemler hariç olmak üzere, te-
şebbüs sahibinin, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen bedel
veya fiyatlar üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunması halinde, emsallere
uygun bedel veya fiyatlar ile teşebbüs sahibince uygulanmış bedel veya fiyat arasındaki işletme
aleyhine oluşan farklar işletmeden çekilmiş sayılır.

Teşebbüs sahibinin eşi, üstsoy ve altsoyu, üçüncü derece dahil yansoy ve kayın hısımları
ile doğrudan veya dolaylı ortağı bulunduğu şirketler, bu şirketlerin ortakları, bu şirketlerin ida-
resi, denetimi veya sermayesi bakımından kontrolü altında bulunan diğer şirketler ilişkili kişi
sayılır.

Bu bent uygulamasında, imalat ve inşaat, kiralama ve kiraya verme, ödünç para alınması
veya verilmesi, ücret, ikramiye ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler, her hâl ve şartta mal
veya hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirilir.

İşletmeden çekilmiş sayılan farklar, ilişkili kişi tarafından beyan edilmiş gelir veya ku-
rumlar vergisi matrahının hesabında dikkate alınmış ise ilişkili kişinin vergilendirme işlemleri
buna göre düzeltilir. İlişkili kişiler ve bu kişilerle yapılan işlemler hakkında bu maddede yer
almayan hususlar bakımından, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesi hük-
mü uygulanır.””

MADDE 2 – Aynı Tebliğin “3- İlişkili Kişi” başlıklı bölümünün birinci paragrafından
sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiş, mevcut dördüncü paragrafı aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, mevcut beşinci paragrafında yer alan “Bakanlar Kurulu’nca” ibaresi “Cumhur-
başkanınca” olarak değiştirilmiş, aynı bölümün sonuna “3.1- Kurumlar Vergisi Kanunu’nun
Uygulamasında İlişkili Kişi” başlıklı bölümünden önce gelmek üzere aşağıdaki paragraf ek-
lenmiş ve “3.2- Gelir Vergisi Kanunu’nun Uygulamasında İlişkili Kişi” başlıklı bölümünden
sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

“İlişkinin doğrudan veya dolaylı olarak ortaklık kanalıyla oluştuğu durumların örtülü
kazanç dağıtımı kapsamında sayılması için en az %10 oranında ortaklık, oy veya kâr payı hak-
kının olması şartı aranır. Ortaklık ilişkisi olmadan doğrudan veya dolaylı olarak en az %10
oranında oy veya kâr payı hakkının olduğu durumlarda da taraflar ilişkili kişi sayılır. İlişkili
kişiler açısından bu oranlar topluca dikkate alınır. Bu hüküm teşebbüs sahibi için de uygulanır.”

“Örneğin, (ABC) Adi Ortaklığının ortağı olan gerçek kişi (A), aynı zamanda (D) Ltd.
Şti.’de de ortaklık payına sahiptir. Bu durumda, (ABC) Adi Ortaklığı ve (D) Ltd. Şti. ilişkili
kişidir.”

“Bu Tebliğin 3.1 ve 3.2 başlıklı bölümlerinde, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Gelir Ver-
gisi Kanunu uygulamasında ilişkili kişiler açıklanmış olup ilişkinin doğrudan veya dolaylı ola-
rak ortaklık kanalıyla oluştuğu durumlarda, ilişkili kişiler arasında gerçekleşen işlemlerin örtülü
kazanç dağıtımı kapsamında sayılıp sayılmayacağı konusunda, Tebliğin 3.3 başlıklı bölümünde
yer alan açıklamalar dikkate alınır.”

“3.3- İlişkinin Doğrudan veya Dolaylı Olarak Ortaklık Kanalıyla Oluştuğu Durumların
Örtülü Kazanç Dağıtımı Kapsamında Sayılması için %10 Ortaklık, Oy veya Kâr Payı
Şartı

6728 sayılı Kanunun 59 uncu maddesiyle 5520 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin
ikinci fıkrasında yapılan değişiklik uyarınca, ilişkinin doğrudan veya dolaylı olarak ortaklık
kanalıyla oluştuğu durumların örtülü kazanç dağıtımı kapsamında sayılması için en az %10
oranında ortaklık, oy veya kâr payı hakkının olması şartı aranmaktadır. İlişkili kişiler açısından
bu oranlar topluca dikkate alınır.
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Diğer taraftan, ortaklık ilişkisi olup olmadığına veya ortaklık oranına bakılmaksızın,
kurumun idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bu-
lunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu kişiler arasında gerçekleşen işlemler örtülü kazanç
dağıtımı hükümleri kapsamında değerlendirilir.

Aşağıdaki örneklerde ortaklık ile oy veya kâr payı hakkının eşit olduğu kabul edilmiştir:
Örnek 1:

(X) Ltd. Şti. (Y) A.Ş.’nin %20 oranında ortağıdır. Bu durumda, (X) ve (Y) arasındaki
ilişkinin boyutu Kanunda belirtilen %10 şartını karşıladığı için bu iki kurum arasında gerçek-
leşen işlemler örtülü kazanç dağıtımı hükümleri kapsamında değerlendirilir.

Örnek 2:

(X) Ltd. Şti. (Y) A.Ş.’nin %20 oranında ortağı, (Y) A.Ş.’de (Z) Ltd. Şti.’nin %80 oranında
ortağıdır. Bu durumda, (X) ve (Z) ilişkili kişi olup aralarındaki ortaklık ilişkisi (%20*%80 =)
%16, Kanunda belirtilen %10 şartını karşıladığı için (X) ve (Z) arasında gerçekleşen işlemler
örtülü kazanç dağıtımı hükümleri kapsamında değerlendirilir.

Örnek 3:

(B) A.Ş. (A) Ltd. Şti.’nin %50 oranında ortağı, (C) A.Ş. (B) A.Ş.’nin %40 oranında or-
tağı, (D) gerçek kişisi de (C) kurumunun %20 oranında ortağıdır. (A) kurumu ile (D) gerçek
kişisi arasındaki ilişki, (B) kurumunun (A) kurumuna ortak olması, (D) gerçek kişisinin de (B)
kurumunun ortağı olan (C) kurumunun ortağı olması nedeniyle oluşmaktadır. Bu nedenle (A)
kurumu ve (D) gerçek kişisi arasındaki ortaklık ilişkisinin boyutu, bu üç ayrı ortaklık oranın
çarpılması suretiyle tespit edilir. Bu durumda, (%20*%40*%50 =) %4 oranı Kanunda belirtilen
%10 şartını karşılamadığı için (A) kurumu ve (D) gerçek kişisi arasında gerçekleşen işlemler
örtülü kazanç dağıtımı hükümleri kapsamında değerlendirilmez.

Bu örnekte (D) gerçek kişisi aynı zamanda (A) kurumunun %7 oranında ortağı olsaydı,
(A) kurumu ile (D) gerçek kişisi arasındaki ilişkinin boyutu hesaplanırken, bu ortaklık payının
da dikkate alınması gerekirdi. Bu durumda, [%7+(%20*%40*%50) =] %11, Kanunda belirtilen
%10 şartını karşıladığı için (D) gerçek kişisi ile (A) kurumu arasında gerçekleşen işlemler ör-
tülü kazanç dağıtımı hükümleri kapsamında değerlendirilir.
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Örnek 4:
(A) ve (B) gerçek kişileri kardeş olup (C) kurumunun ayrı ayrı %5 oranında ortağıdır.

Tebliğin 3.1.5 bölümünde açıklandığı üzere, transfer fiyatlandırması bakımından ortakların veya
eşlerinin anne, baba, büyükanne ve büyükbabaları, çocukları ve torunları ile üçüncü derece da-
hil yansoy hısımları ve kayın hısımları ilişkili kişi sayılmaktadır. Bu durumda, (A) ve (B) gerçek
kişileri kardeş olmaları vasfıyla ilişkili kişi olup bu kişilerin (C) kurumunda olan ortaklık pay-
larının toplamı (%5+%5 =) %10, Kanunda belirtilen %10 şartını karşıladığı için (A) ve (B)
gerçek kişileri ile (C) kurumu arasında gerçekleşen işlemler örtülü kazanç dağıtımı hükümleri
kapsamında değerlendirilir.

Örnek 5:
(M) gerçek kişisi (K) A.Ş.’nin %1 oranında ortağı ve aynı zamanda bu kurumun genel

müdürüdür. (M) gerçek kişisi idare ve denetim bakımından (K) kurumu ile ilişkili olduğu için
aralarındaki ortaklık ilişkisinin boyutuna bakılmaksızın (M) gerçek kişisi ile (K) kurumu ara-
sında gerçekleşen işlemler [(M) gerçek kişisi ile (K) kurumu arasında istihdam ilişkisi kapsa-
mında gerçekleşen işlemler hariç] örtülü kazanç dağıtımı hükümleri kapsamında değerlendirilir.

Örnek 6:
(M) gerçek kişisi (K) A.Ş.’nin %9 oranında ortağıdır. (N) de (M)’nin eşidir. (N) gerçek

kişisi ile (K) kurumu arasındaki ilişki, eşinin (K) kurumuna ortak olması sebebiyle oluşmak-
tadır. (M) gerçek kişisi ile (K) kurumu arasında gerçekleşen işlemler, aralarındaki ortaklık iliş-
kisinin Kanunda belirtilen %10 şartının altında olması nedeniyle örtülü kazanç dağıtımı hü-
kümleri kapsamında değerlendirilmez. Bu durumda aralarında başka bir ilişki kaynağı olma-
ması kaydıyla, (M) gerçek kişisinin eşi (N) ile (K) kurumu arasında gerçekleşen işlemler de
örtülü kazanç dağıtımı hükümleri kapsamında değerlendirilmez.
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Örnek 7:
(X) A.Ş. (A) Ltd. Şti. ve (B) Ltd. Şti.’ye sırasıyla %50 ve %40 oranında ortaktır. (A)

ve (B) kurumları da (K) Ltd. Şti.’nin sırasıyla %16 ve %8 oranında ortağıdır. (X) ve (K) ku-
rumları arasındaki ilişki (A) ve (B) kurumları aracılığıyla oluşmakta olup aralarındaki ortaklık
ilişkisinin boyutu (A) ve (B) kurumlarının (K) kurumundaki ortaklık oranı ve bu kurumların
(X) kurumu ile aralarındaki ortaklık ilişkisi dikkate alınarak hesaplanır. Bu durumda,
(%50*%16+%40*%8 =) %11,2, Kanunda belirtilen %10 şartını karşıladığı için (X) kurumu
ve (K) kurumu arasında gerçekleşen işlemler örtülü kazanç dağıtımı hükümleri kapsamında
değerlendirilir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin “5- Emsallere Uygun Fiyat ya da Bedelin Tespitinde Kul-
lanılan Yöntemler” başlıklı bölümünün ikinci ve üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“Emsallere uygun fiyat veya bedeller, geleneksel işlem yöntemleri olarak adlandırılan
karşılaştırılabilir fiyat yöntemi, maliyet artı yöntemi ve yeniden satış fiyatı yöntemleri ile iş-
lemsel kâr yöntemleri olarak adlandırılan kâr bölüşüm yöntemi ve işleme dayalı net kâr marjı
yöntemlerinden işlemin mahiyetine en uygun olan yöntem kullanılarak tespit edilir. Bu yön-
temler arasında herhangi bir öncelik sırası yoktur. Bununla birlikte, yöntemlerin eşit şekilde
uygulanabilir olduğu durumlarda geleneksel işlem yöntemleri işlemsel kâr yöntemlerine tercih
edilir.

Emsallere uygun fiyata yukarıda sayılan yöntemlerden herhangi birisiyle ulaşma olanağı
yoksa; mükellef, işlemin niteliğine uygun olarak kendi belirleyebileceği ve daha doğru sonuç
verdiğine inandığı bir yöntemi de kullanabilir. İşleyiş sistemi mükellefler tarafından belirlene-
cek bu yöntemin de emsallere uygunluk ilkesine göre tespit edilmesi zorunludur.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin “6.2.3- Değerlendirme ve analiz” başlıklı bölümünün dör-
düncü paragrafı ile “6.3- Anlaşmanın süresi” başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,
“6.5.1- Anlaşmanın yenilenmesi” başlıklı bölümünün birinci paragrafında yer alan “en az dokuz
ay önce” ibaresi “en az altı ay önce” olarak değiştirilmiş ve aynı bölümün ikinci paragrafında
yer alan “bir dönem daha” ibaresi “aynen devam ettirilmesini veya gerekli görülen sınırlı de-
ğişikliklerin yapılması suretiyle” olarak değiştirilmiştir.

“Gerekli veriler tamamlandıktan sonra karşılaştırılabilir işlemlerin, işlev analizinin, em-
sal arama sürecinin, uygulanabilir yöntemlerin, anlaşma şartlarının, işlem düzeltimlerinin ve
diğer temel hususların seçim ve değerlendirmesi yapılır.”

“6.3- Anlaşmanın süresi
Peşin fiyatlandırma anlaşmasının süresi en fazla beş yıl olup imzalandığı tarihten iti-

baren anlaşmada belirlenen süre ve şartlar dâhilinde hüküm ifade eder. Örneğin, mükellef ta-
rafından 2/12/2019 tarihinde yapılan başvuru sonucunda devam eden sürecin 31/8/2020 tari-
hinde imzalanan anlaşma ile sonuçlanmış olması durumunda, mükellef ve İdare, anlaşmanın
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beş yıl uygulanması hususunda mutabakata varabilir. Bu durumda, anlaşmada belirtilen süre
ve şartlar dâhilinde, anlaşmanın imzalandığı 31/8/2020 tarihinden itibaren hüküm ifade etmek
üzere; 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 hesap dönemleri için uygulanabileceği gibi taraflar an-
laşmanın süresinin 2021 hesap döneminden itibaren başlamasını da kararlaştırabilir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin “7- Mükelleflerden İstenecek Belgeler” başlıklı bölümü
başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“7- Belgelendirme
Transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülükleri; genel rapor, yıllık transfer fi-

yatlandırması raporu, ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formu ve ülke bazlı rapor ile trans-
fer fiyatlandırması, kontrol edilen yabancı kurum ve örtülü sermayeye ilişkin formdan oluşur.
Söz konusu raporların ve formların 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148 inci, 149 uncu ve
mükerrer 257 nci maddeleri hükümleri uyarınca, bu Tebliğin ilgili bölümlerinde yer alan süre
ve formatta hazırlanarak İdareye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edilmesi
gerekmektedir.

İdare, gerekli gördüğü takdirde mükelleften düzenli olarak veya münferiden, ilave bilgi
ve belge talebinde bulunabilir. İlgili bilgi ve belgelerin yabancı dilde yazılmış olmaları halinde,
bunların Türkçe çevirilerinin de ibraz edilmesi zorunludur.

7.1- Belgelendirmeye İlişkin Tanımlar
a) Grup: Ortaklık ya da kontrol ilişkisi aracılığıyla bağlı olan ve yürürlükteki muhasebe

ve finansal raporlama standartları uyarınca, konsolide finansal tablolar hazırlaması gereken ya da
gruptaki herhangi bir işletmenin hisseleri borsada işlem görse idi, konsolide finansal tablolar
hazırlaması gerekecek olan işletmelerin tümünü ifade eder.

b) Çok uluslu işletmeler grubu: Farklı ülkelerde mukim olan iki veya daha fazla işlet-
menin dahil olduğu grubu veya bir işletmenin başka bir ülkede işyeri veya daimi temsilcisi
aracılığıyla faaliyette bulunmasından dolayı vergiye tabi olması nedeniyle oluşan grubu ifade
eder.

c) İşletme: Çok uluslu işletmeler grubunun konsolide finansal tablolarına dahil edilmiş
ayrı ticari birimini, işyeri veya daimi temsilcisini ifade etmekte olup çok uluslu işletmeler gru-
bunun bağlı işletmelerini kapsar. Sadece büyüklük veya önem derecesi bakımından çok uluslu
işletmeler grubunun konsolide finansal tablolarının dışında tutulmuş ayrı ticari birimler ve her-
hangi bir amaçla ayrı finansal tabloların hazırlandığı işyeri veya daimi temsilciler de işletme
kapsamı içindedir.

ç) Raporlayan işletme: Çok uluslu işletmeler grubu adına, ülke bazlı raporu sunacak
olan işletmeyi ifade eder. Nihai ana işletmesi Türkiye’de mukim olan çok uluslu işletmeler
grubunda, ülke bazlı raporu İdareye nihai ana işletme sunar. Ancak, vekil işletme veya çok
uluslu işletmeler grubunun Türkiye’de mukim işletmelerinden biri de raporlayan işletme ola-
bilir.

d) Nihai ana işletme: Çok uluslu işletmeler grubunun, işletmenin mukim olduğu ülkede
uygulanan muhasebe ve finansal raporlama standartları uyarınca, konsolide finansal tablolar
hazırlaması gereken ya da hisseleri, mukim olduğu ülkede borsada işlem görse idi, konsolide
finansal tablolar hazırlaması gerekecek olan hakim işletmesini ifade eder.

e) Vekil işletme: Çok uluslu işletmeler grubu tarafından nihai ana işletmeye yegâne ve-
kil olarak tayin edilmiş ve ülke bazlı raporu çok uluslu işletmeler grubu adına sunacak olan iş-
letmeyi ifade eder.

f) Yetkili makam anlaşması: Uluslararası bir anlaşmaya taraf olan ülkelerin yetkili ma-
kamları arasında olan ve taraf ülkeler arasında ülke bazlı raporun değişimini sağlayan anlaşmayı
ifade eder.
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g) Uluslararası anlaşma: 30/10/2017 tarihli ve 2017/10969 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-
rarı ile onaylanan ve ülkeler arasında vergi konularında bilgi değişimi için yasal yetki sağlayan
“Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi”ni, iki veya çok taraflı vergi an-
laşmalarını ya da vergi konularında bilgi değişimi anlaşmalarını ifade eder.

ğ) Sistemik hata: Ülke bazlı raporun değişimine ilişkin anlaşmaya taraf olan diğer ülke
idaresinin ülke bazlı raporun otomatik değişimini askıya almasını ya da kendi ülke vergi ida-
resine sunulan bir ülke bazlı raporu otomatik olarak İdareye sunmamasını ifade eder.

h) Konsolide grup geliri: Konsolide finansal tablolarda ayrı olarak yer alan tüm gelir,
kazanç ve hasılat unsurlarının toplamını ifade eder.

7.2- Genel Rapor
Genel rapor, çok uluslu işletmeler grubuna bağlı ve bir önceki hesap dönemine ilişkin

kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yer alan bilançodaki aktif büyüklüğü ve gelir tablosun-
daki net satışlar tutarının her ikisi de 500 milyon TL ve üzerinde olan kurumlar vergisi mükel-
lefleri tarafından hazırlanır.

Buna göre, bir hesap dönemi ile ilgili genel rapor hazırlanması için;
a) Çok uluslu işletmeler grubuna bağlı bir kurumlar vergisi mükellefi olması,
b) İlgili hesap döneminden bir önceki hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyan-

namesi ekinde yer alan bilançodaki aktif büyüklüğü ve gelir tablosundaki net satışlar tutarının
her ikisinin de 500 milyon TL ve üzerinde olması gerekmektedir.

Genel raporun hazırlanması ile ilgili olarak;
a) Aktif büyüklük; bilançoda yer alan varlıklar toplamını,
b) Net satışlar; gelir tablosunda net satışlar satırındaki yıllık net satış hasılat tutarını

(gelir tablosunda net satışlar tutarı yer almayan mükelleflerin, ana/esas faaliyetlerine ilişkin
gelir tutarını “net satışlar” olarak dikkate almaları gerekmektedir.)

ifade eder.
Genel raporun, çok uluslu işletmeler grubuna bağlı kurumlar vergisi mükellefleri tara-

fından, ilgili hesap dönemini takip eden hesap döneminin sonuna kadar hazırlanması ve bu
süre sona erdikten sonra istenmesi durumunda, İdareye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili
olanlara ibraz edilmesi gerekmektedir.

Çok uluslu işletmeler grubuna bağlı kurumlar vergisi mükellefi, yurt dışında bulunan
bir grup işletmesi tarafından grup adına hazırlanmış bir genel raporu da, istenmesi durumunda
İdareye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edebilir. Söz konusu raporun ya-
bancı dilde hazırlanmış olması halinde Türkçe çevirisi de sunulur. Çok uluslu işletmeler gru-
buna bağlı Türkiye’de birden fazla kurumlar vergisi mükellefi olması durumunda, genel rapor
diğerleri adına grup işletmelerinden biri tarafından hazırlanabilir. Bu durumda raporu hazırlayan
işletme diğer hangi işletmeler adına bu raporu hazırladığını raporda açıkça belirtir.

İlk genel raporun, 2019 hesap dönemi için 31/12/2020 tarihine kadar hazırlanması ve
bu tarihten sonra istenmesi durumunda, İdareye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara
ibraz edilmesi gerekmektedir. Özel hesap dönemine tabi olanlar ilk genel raporu, 1/1/2019’dan
sonra başlayan hesap dönemi için hazırlar.

Genel rapor, çok uluslu işletmeler grubunun (Bu bölümle ilgili olarak, çok uluslu işlet-
meler grubu bundan sonra “grup” olarak adlandırılacaktır.) organizasyon yapısı, işletme faali-
yetlerinin tanımı, sahip olduğu gayrimaddi hakları, grup içi finansal işlemleri ile grubun finansal
ve vergisel durumunu içerecek şekilde beş ana kategoriden oluşur. Bu kategorilerin mahiyeti
aşağıda açıklanmıştır:

a) Organizasyon yapısı
1) Grubun hukuki ve ortaklık yapısı ile faal olan işletmelerin coğrafi konumunu göste-

ren bilgiler şeması.

1 Eylül 2020 – Sayı : 31231                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19



b) Grubun işletme faaliyetlerinin tanımı
1) İşletme kârını oluşturan temel unsurlar,
2) Grup cirosunun %5’inden fazlasına tekabül eden miktardaki ürün ve hizmetler ile

grup tarafından sunulan en büyük beş ürün veya hizmete ilişkin tedarik zincirinin açıklanması,
3) Yukarıdaki ürün ve hizmetler açısından büyük coğrafi pazarlara ilişkin bilgiler,
4) Ar-Ge hizmetleri dışında grup üyeleri arasında düzenlenen önemli hizmet sözleşme-

lerini gösteren tablo ve kısa açıklamalar ile grup içi hizmetler için fiyat tespitine ve hizmet ma-
liyetlerinin dağılımına ilişkin transfer fiyatlandırma politikası ve önemli hizmetleri sağlayan
belli başlı lokasyonlar hakkında açıklamalar,

5) Gerçekleştirilen önemli işlevler, üstlenilen önemli riskler ve kullanılan önemli var-
lıklar temelinde, her bir grup işletmesi tarafından grup bünyesinde yaratılan değere yapılan
katkıları açıklayan işlev analizi,

6) İlgili hesap dönemi içinde, işletmelerin önemli mahiyetteki yeniden yapılandırma,
devir ve satış işlemlerinin açıklanması.

c) Grubun sahip olduğu gayrimaddi haklar
1) Gayrimaddi hakların geliştirilmesi, mülkiyeti ve kullanımına ilişkin grubun ayrıntılı

stratejisi hakkında açıklamalar ile belli başlı Ar-Ge tesislerinin ve Ar-Ge yönetim merkezinin
lokasyonuna ilişkin açıklamalar,

2) Transfer fiyatlandırması amaçları bakımından grubun sahip olduğu önemli gayri-
maddi haklar ve bunların hangi grup üyesinin mülkiyetinde olduğunu gösteren liste,

3) Maliyet katkı anlaşmaları, temel araştırma hizmet sözleşmeleri ve lisans anlaşmaları
dahil gayrimaddi haklarla ilgili ilişkili kişiler arasında yapılan sözleşmelerin listesi,

4) Ar-Ge ve gayrimaddi haklarla ilgili grubun transfer fiyatlandırması politikalarını
açıklayan bilgiler,

5) Hesap dönemi içinde, ilişkili kişiler arasında gerçekleşen önemli gayrimaddi hak
transferleri hakkında genel açıklamalar (ilgili işletmeleri, ülkeleri ve yapılan ödemeleri de içe-
recek şekilde).

ç) Grup içi finansal işlemler
1) İlişkisiz taraflarla yapılan önemli finansal anlaşmalar dahil, grubun nasıl finanse

edildiğine ilişkin açıklamalar,
2) Grup adına merkezi finansman işlevi üstlenen grup üyelerine ilişkin tanımlamalar

(bu işletmelerin etkin yönetim merkezinin yeri ve kurulduğu ülke bilgileri dahil),
3) İlişkili kişiler arasındaki finansman sözleşmelerine ilişkin grubun genel transfer fi-

yatlandırması politikaları hakkında genel açıklamalar.
d) Grubun finansal ve vergisel durumu
1) Hesap dönemi ile ilgili olarak finansal raporlama, yasal mevzuat, iç yönetim, vergi

veya başka amaçlar nedeniyle hazırlanmış olan grubun konsolide finansal tabloları,
2) Grubun yürürlükte olan tek taraflı peşin fiyatlandırma anlaşmalarının ve diğer vergi

idareleri tarafından verilen, gelirin ülkeler arasındaki dağılımına ilişkin özelgelerin listesi ile
bunlara ilişkin özet bilgiler.

Çok uluslu işletmeler grubunun farklı iş kollarında faaliyet göstermesi ve genel raporun
bu iş kolları itibarıyla düzenlenmesinin uygun olması halinde, genel rapor bu şekilde hazırla-
nabilir. Bu durumda, merkezi grup fonksiyonları ve iş kolları arasındaki işlemlerin rapora yan-
sıtılmasında gereken özen gösterilmelidir.

7.3- Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu
Yıllık transfer fiyatlandırması raporunun, Ek-4’te yer alan formata uygun şekilde, ku-

rumlar vergisi beyannamesinin verilme süresine kadar hazırlanması ve bu süre sona erdikten
sonra, istenmesi durumunda, İdareye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edil-
mesi zorunludur.
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7.3.1- Kapsama Giren Mükellefler ve İşlemler
Mükellefler, aşağıda belirtilen işlemlere yönelik olarak “yıllık transfer fiyatlandırması

raporu” hazırlar:
a) Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına kayıtlı mükelleflerin bir hesap dönemi

içinde ilişkili kişilerle yaptığı yurt içi ve yurt dışı işlemler,
b) Diğer kurumlar vergisi mükelleflerinin bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yap-

tığı yurt dışı işlemler,
c) Serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle

yaptığı yurt içi işlemler,
ç) Tüm kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt dışı şubeleri ve serbest bölgelerde bulunan

ilişkili kişilerle (serbest bölgedeki şubeleri dahil) yaptığı işlemler.
Kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt dışında faaliyette bulunan şubelerinin veya serbest

bölgede faaliyette bulunan şubelerinin ayrıca rapor hazırlamasına gerek bulunmamaktadır.
7.3.2- Kapsama Girmeyen Mükellefler ve İşlemler
Mükelleflerin aşağıda sayılan işlemler için yıllık transfer fiyatlandırması raporu hazır-

lama zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak mükelleflerin bu işlemlere ilişkin söz konusu ra-
porda yer alması gereken bilgi ve belgeleri, istenmesi durumunda, İdareye veya vergi incele-
mesi yapmaya yetkili olanlara ibraz etmeleri gerekir.

a) Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına kayıtlı mükellefler ile serbest bölge-
lerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükellefleri dışındaki diğer kurumlar vergisi mükel-
leflerinin ilişkili kişilerle yaptıkları yurt içi işlemler,

b) Serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin ilişkili kişi-
lerle yaptıkları yurt dışı işlemler,

c) Gelir vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle yaptıkları yurt içi ve yurt dışı işlemler.
7.3.3- Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporunda Yer Alması Gereken Bilgi ve

Belgeler
Yıllık transfer fiyatlandırması raporunda yer alması gereken bilgi ve belgeler aşağıdaki

gibidir:
a) Mükellefin faaliyetlerinin tanımı, organizasyon yapısı (merkez, şube) ve ortakları,

sermaye yapısı, içinde bulunduğu sektör, ekonomik ve hukuki geçmişi hakkında özet bilgiler,
ilişkili kişilerin tanımı (vergi kimlik numaraları/T.C. kimlik numaraları, adresleri, telefon nu-
maraları ve benzeri) ve bu kişiler arasındaki mülkiyet ilişkilerine ilişkin bilgiler,

b) Gerçekleştirilen işlevleri, üstlenilen riskleri ve kullanılan varlıkları içeren tüm bilgiler,
c) İşlem konusu yıla ilişkin ürün fiyat listelerine ilişkin genel bilgi (Ayrıntılı bilgi ve

belgelerin yıllık transfer fiyatlandırması raporuna eklenmesi gerekli olmayıp istenmesi halinde
ibraz edilmesi gerekmektedir.),

ç) İşlem konusu yıla ilişkin üretim maliyetlerine ilişkin genel bilgi (Ayrıntılı bilgi ve
belgelerin yıllık transfer fiyatlandırması raporuna eklenmesi gerekli olmayıp istenmesi halinde
ibraz edilmesi gerekmektedir.),

d) İşlem konusu yıl içinde ilişkili ve ilişkisiz kişilerle yapılan işlem kategorisi ile bu iş-
lemlerin ülke bazında tutarı,

e) İşlem konusu yıl içinde ilişkili kişilerle yapılan tüm sözleşme örnekleri,
f) İlişkili kişilere ait özet mali tablolar,
g) İlişkili kişiler arasındaki işlemlere uygulanan şirket içi/grubun fiyatlandırma politikası,
ğ) İlişkili kişiler tarafından farklı muhasebe standartları ve yöntemleri kullanılıyor ise

bunlara ilişkin bilgi,
h) Gayrimaddi hakların mülkiyetine ve alınan veya ödenen gayrimaddi hak bedellerine

ilişkin bilgi,
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ı) Kullanılan transfer fiyatlandırması yönteminin seçilme nedeni ve uygulanmasına iliş-
kin bilgi ve belgeler (iç ve/veya dış emsaller, karşılaştırılabilirlik analizi),

i) Emsallere uygun fiyat ya da kâr marjının saptanmasında kullanılan hesaplamalar ve
yapılan varsayımlara ilişkin ayrıntılı bilgiler,

j) Belli bir emsal fiyat aralığı tespit edilmişse, bu aralığın tespitinde kullanılan yöntem,
k) Emsal fiyatın tespit edilmesi için gerekli diğer belgeler,
l) Emsal fiyatın tespit edilmesi için çok yıllı analizin yapılmış olması durumunda, bunun

sebeplerine ilişkin bilgi,
m) Mevcut tek taraflı, iki taraflı veya çok taraflı peşin fiyatlandırma anlaşmalarının

birer örneği,
n) Transfer fiyatlandırması yönteminin uygulanmasında kullanılan finansal bilgiler.
Yıllık transfer fiyatlandırması raporunu hazırlamak zorunda olan kurumlar vergisi mü-

kelleflerinin düzenlenecek raporda, istihdam ilişkisi içinde bulunmaları nedeniyle ilişkili kişi
sayılanlarla yaptığı işlemlere ilişkin bilgi ve belgelere yer vermelerine gerek bulunmamaktadır.
Ancak söz konusu bilgi ve belgeler istenmesi durumunda İdareye veya vergi incelemesi yap-
maya yetkili olanlara ibraz edilir.

Öte yandan, emsallere uygunluk ilkesi doğrultusunda tespit edilen fiyat veya bedellere
ilişkin hesaplamalara ait kayıt, cetvel ve belgelerin ispat edici kağıtlar olarak saklanması zo-
runludur. Transfer fiyatlandırması yönteminin seçilme gerekçelerini açıklayan en önemli un-
surlar bu hesaplamalar ve belgeler olduğundan, seçilen yöntem ve bu yöntemin uygulanmasına
ilişkin bütün hesaplamalara ve işlemlere ait belgeler ayrıntılı olarak tutulmalı ve saklanmalıdır.

7.4- Ülke Bazlı Rapor
Raporlanan hesap döneminden bir önceki hesap döneminin konsolide finansal tablola-

rına göre toplam konsolide grup geliri, 750 milyon Avro ve üzerinde olan çok uluslu işletmeler
grubunun Türkiye’de mukim nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi, raporlanan hesap döne-
minden sonraki on ikinci ayın sonuna kadar ülke bazlı raporu hazırlar ve elektronik ortamda
İdareye sunar. Konsolide finansal tabloların Avro dışında bir para biriminde düzenlenmesi ha-
linde, 750 milyon Avro olan haddin hesaplanmasında, raporlanan hesap döneminden bir önceki
hesap dönemi için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından duyurulan döviz alış kur-
larının yıllık ortalaması dikkate alınacaktır. Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında farklı
para biriminin kullanılması durumunda buna ilişkin açıklamalara da ülke bazlı raporda yer ve-
rilmelidir.

Bununla birlikte, nihai ana işletmenin veya vekil işletmenin Türkiye’de bulunmadığı
durumlarda yukarıdaki haddin aşılması ve aşağıdaki koşullardan birinin gerçekleşmesi halinde
Türkiye’de mukim işletme (çok uluslu işletme grubunun Türkiye’de birden fazla işletmesi bu-
lunması durumunda diğerleri adına biri), ülke bazlı raporu elektronik ortamda İdareye sunar:

a) Nihai ana işletmenin veya vekil işletmenin mukim olduğu ülkede, ülke bazlı rapor-
lamaya ilişkin zorunluluğun bulunmaması,

b) Nihai ana işletmenin veya vekil işletmenin mukim olduğu ülkede ülke bazlı rapor-
lamaya ilişkin zorunluluk bulunması ve İdare ile nihai ana işletmenin veya vekil işletmenin
mukim olduğu ülke idaresi arasında uluslararası bir anlaşmanın olması ancak ülke bazlı rapor
bilgilerinin paylaşımına ilişkin yürürlükte olan bir yetkili makam anlaşmasının bulunmaması,

c) Nihai ana işletmenin veya vekil işletmenin mukim olduğu ülkede ülke bazlı rapor-
lamaya ilişkin zorunluluk bulunması, İdare ile nihai ana işletmenin veya vekil işletmenin mu-
kim olduğu ülke idaresi arasında uluslararası bir anlaşmanın ve ayrıca ülke bazlı raporların de-
ğişimine ilişkin yetkili makam anlaşmasının olması, ancak bilgi paylaşımında sistemik bir hata
olması.
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Nihai ana işletmenin veya vekil işletmenin Türkiye’de bulunmadığı ve nihai ana işlet-
menin veya vekil işletmenin bulunduğu ülkede ülke bazlı raporlamaya ilişkin eşiğin yerel para
birimi cinsinden belirlendiği durumlarda, yukarıdaki haddin hesaplanmasında, 750 milyon
Avro karşılığı yerel para birimi eşiği dikkate alınır.

Çok uluslu işletmeler grubunun nihai ana işletmesinin Türkiye’de bulunduğu durumda,
ülke bazlı raporlama başka bir ülkede “vekil işletme” sıfatıyla veya yerel raporlama hükümle-
rine göre yapılmış olsa da Türkiye’deki nihai ana işletme tarafından hazırlanarak İdareye su-
nulur.

Ülke bazlı raporlama açısından konsolide finansal tablolar, nihai ana işletme ve bağlı
işletmelerin varlıklarının, yükümlülüklerinin, gelirlerinin, giderlerinin ve nakit akışlarının tek
bir ekonomik işletmeninki gibi sunulduğu çok uluslu işletmeler grubunun finansal tablolarını
ifade eder. Bu çerçevede, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, Büyük ve Orta Boy İşlet-
meler İçin Finansal Raporlama Standardı, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları veya
ilgili ülkede yürürlükte olan başka bir muhasebe ve finansal raporlama standardı uyarınca ha-
zırlanan konsolide finansal tablolar ülke bazlı raporlama yükümlülüklerinin belirlenmesinde
dikkate alınır.

Ülke bazlı rapor, raporlanan hesap döneminden sonraki on ikinci ayın sonuna kadar
hazırlanır ve elektronik ortamda İdareye sunulur. İlk ülke bazlı raporun, 2019 hesap dönemi
için, 31/12/2020 tarihine kadar elektronik ortamda İdareye sunulması gerekmektedir. Özel he-
sap dönemine tabi olunması durumunda, ilk ülke bazlı raporun, 1/1/2019’dan sonra başlayan
hesap dönemi için hazırlanması ve ilgili özel hesap döneminin bitimini takip eden on ikinci
ayın sonuna kadar elektronik ortamda İdareye sunulması gerekmektedir.

Ülke bazlı raporlamaya ilişkin herhangi bir muafiyet bulunmamakta olup, raporlanan
hesap dönemi için belirlenen haddi aşan çok uluslu işletmeler grubu, ülke bazlı raporu hazır-
lamak ve elektronik ortamda İdareye sunmak zorundadır. Örneğin; 2019 hesap dönemi ile ilgili
olarak, çok uluslu işletmeler grubunun konsolide grup geliri 2018 hesap dönemi için 750 mil-
yon Avro’nun altında ise 2019 hesap dönemi için ülke bazlı rapor hazırlanmayacaktır. Ancak
2020 hesap dönemi ile ilgili olarak aynı çok uluslu işletmeler grubunun konsolide grup geliri
2019 hesap dönemi için 750 milyon Avro veya üzerinde olması durumunda 2020 hesap dönemi
için ülke bazlı rapor hazırlanacak ve 2021 yılı sonuna kadar İdareye elektronik ortamda sunu-
lacaktır.

Ülke bazlı rapor; 3 tablodan oluşur ve tablolar aşağıdaki bilgileri içerir:
a) Tablo 1- Gelirin, vergilerin ve işletme faaliyetlerinin ülke bazında dağılımı; çok ulus-

lu işletmeler grubunun faaliyet gösterdiği her bir ülke ile ilgili gelir, vergi öncesi kâr/zarar,
ödenen gelir/kurumlar vergisi, tahakkuk eden gelir/kurumlar vergisi, sermaye, geçmiş yıl kâr-
ları, çalışan sayısı ile nakit ve nakit benzeri dışındaki maddi varlıklar,

b) Tablo 2- Ülke bazında çok uluslu işletmeler grubuna dahil tüm işletmelerin listesi;
çok uluslu işletmeler grubunun, ülke bazında, ilgili ülkede mukim her bir işletmesinin adı/un-
vanı, işletmenin kurulduğu ülke vergisel açıdan mukim olduğu ülkeden farklı ise bu ülkenin
adı ve her bir işletmenin ana faaliyet konusu,

c) Tablo 3- İlave açıklamalar; tabloların doldurulması sırasında gerek görülen ilave
açıklamalar.

Kapsama giren çok uluslu işletmeler grubu üyeleri tarafından; nihai ana işletme veya
vekil işletme olup olmadıkları ve grup adına hangi işletmenin raporlama yapacağı ile hesap
dönemi hakkındaki bilgiler, her yıl, raporlanacak hesap dönemini takip eden yılın Haziran ayı
sonuna kadar Ek-5’teki içeriğe ve İnternet Vergi Dairesinde yer alan açıklamalara uygun şekilde
“ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formu” doldurularak elektronik ortamda İnternet Vergi
Dairesi üzerinden verilecektir. Raporlanan hesap döneminden bir önceki hesap dönemine ilişkin
konsolide finansal tabloları, bu tarihler itibarıyla henüz oluşturulmamış çok uluslu işletmeler
grubu, bu durumu İdareye bildirerek ek süre için başvuruda bulunabilir.
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Kapsama giren mükelleflerin bağlı bulunduğu vergi dairesinden kullanıcı kodu, parola
ve şifre almaları gerekmektedir. Kağıt ortamında (elden veya posta ile) bildirim formu kabul
edilmeyecektir. Bildirim formunun elektronik ortamda verilmiş sayılabilmesi için sistem üze-
rinden onaylama işleminin yapılması şarttır. Onaylama işlemi en geç bildirimin verilmesi ge-
reken sürenin son günü saat 23:59’a kadar tamamlanmalıdır.

Örnek 1:
Nihai ana işletme olarak Türkiye’de mukim (ABC) A.Ş.’nin 2018 hesap dönemi kon-

solide grup geliri 800 milyon Avro’dur. (Türkiye’de ülke bazlı raporlama için belirlenen had
750 milyon Avro’dur.) Buna göre, (ABC) A.Ş.’nin 2019 hesap dönemine ilişkin ülke bazlı ra-
porlama yapması gerekmektedir. Bu durumda, (ABC) A.Ş. 2018 hesap dönemi konsolide grup
gelirini dikkate alarak söz konusu bildirim formunu elektronik ortamda İdareye gönderecektir.

Örnek 2:
Nihai ana işletmesi Almanya’da mukim (DEF) A.Ş. 2012 yılı itibarıyla Türkiye’de faa-

liyet göstermektedir. 2018 hesap döneminde (DEF) A.Ş.’nin bağlı bulunduğu çok uluslu işletme
grubunun konsolide grup geliri 740 milyon Avro’dur. (Almanya’da ülke bazlı raporlama için
belirlenen had 750 milyon Avro’dur.) Bu durumda, (DEF) A.Ş.’nin 2020 yılı içinde İdareye
bildirimde bulunmasına gerek bulunmamaktadır.

Örnek 3:
Nihai ana işletmesi Amerika Birleşik Devletleri’nde (Amerika) mukim (XYZ) A.Ş.

2010 yılı itibarıyla Türkiye’de faaliyet göstermektedir. 2018 hesap döneminde (XYZ) A.Ş.’nin
bağlı bulunduğu çok uluslu işletme grubunun konsolide grup geliri 848 milyon Dolar’dır.
(Amerika’da ülke bazlı raporlama için 750 milyon Avro karşılığı belirlenen had 850 milyon
Dolar’dır.) Bu durumda, (XYZ) A.Ş.’nin 2020 yılı içinde İdareye bildirimde bulunmasına gerek
bulunmamaktadır.

Çok uluslu işletme grubunun nihai ana işletmesinin Türkiye’de mukim bir işletme ol-
ması durumunda, bu bildirimin çok uluslu işletme grubu adına sadece nihai ana işletme tara-
fından yapılması gerekmektedir. Söz konusu bildirim, nihai ana işletmesi Türkiye’de mukim
olmayan çok uluslu işletmeler grubu adına, Türkiye’de mukim grup üyelerinden biri tarafından
yapılabilir.

Söz konusu bildirimde hata veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde, ülke
bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formunun verilme süresinin bitimini takip eden ayın sonuna
kadar bildirim formu yeniden düzenlenerek gönderilmek suretiyle düzeltme yapılabilir. Ancak
düzeltme bildirimi süresinden sonra verilmiş ise, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca cezai
işlem uygulanır.

Ülke bazlı rapora ilişkin olarak Ek-6’daki içeriğe uygun şekilde düzenlenen tablolar,
Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) uygulamasında yer alan açıklamalar
doğrultusunda doldurulur ve elektronik ortamda xml formatında gönderilir. Gönderim için Baş-
kanlığımız www.gib.gov.tr internet adresinde yer alan BTRANS uygulaması kullanılır. Mü-
kelleflerin, BTRANS ile veri gönderebilmeleri için öncelikle kullanıcı kodu, şifre ve parola
almaları gerekmektedir. Bunun için Başkanlığımız Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkan-
lığına ıslak imzalı bir dilekçe gönderilerek kullanıcı kodu, şifre ve parola talep edilir. Gönde-
rilecek dilekçelerinde mükellefler ne amaçla veri gönderimi gerçekleştirmek istediklerini be-
lirtmelidirler, bu şekilde verilecek kullanıcı koduna göre göndermek istedikleri veri formatına
uygun tanımlamalar yapılacaktır.

Ülke bazlı rapor ile ilgili söz konusu bilgilere ilişkin veri format ve standardı Hazine
ve Maliye Bakanlığınca (Gelir İdaresi Başkanlığı BTRANS aracılığıyla) duyurulacaktır. Bilgi
verme formatında ve standartlarında yapılacak ekleme, çıkarma, zorunlu alan olarak belirleme
gibi değişiklikler de ayrıca (Gelir İdaresi Başkanlığı BTRANS aracılığıyla) duyurulacaktır.
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BTRANS uygulamasında kullanılan formatların açıklamalı kılavuzları yer almaktadır. Veriler
bu sistem üzerinden xml formatıyla İdareye iletilecektir. İletilen xml dosyalarının şema kontrolü
BTRANS dosya yükleme sırasında yapılacak olup hatalı dosyalar reddedilecektir. Şema kont-
rolünden geçen ve daha sonra kullanıcı tarafından onaylanan dosyalar BTRANS’a başarılı bir
şekilde yüklenmiş sayılacaktır. Raporlayan işletmenin, ilk veri iletim tarihinden önce BTRANS
başvurularını tamamlaması gerekmektedir.

Ek-5 “ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formu” ve Ek-6 “ülke bazlı rapor”, mü-
kellef tarafından bizzat gönderilebileceği gibi ilgili dönemde, aracılık ve sorumluluk sözleşmesi
bulunan serbest muhasebeci mali müşavir veya gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi tasdik
sözleşmesi (tam tasdik sözleşmesi) bulunan yeminli mali müşavirleri aracılığıyla da gönderi-
lebilir.

Nihai ana işletmesi Türkiye’de bulunan çok uluslu işletmeler grubu adına hazırlanan
ülke bazlı rapor, Türkiye’nin taraf olduğu ikili ve/veya çok taraflı uluslararası anlaşmalar çer-
çevesinde karşılıklı olarak diğer ülke vergi idareleri ile paylaşılabilir. Karşılıklı bilgi paylaşımı
yapılan ülkelerin listesi, İdare tarafından ilan edilir.

Transfer fiyatlandırması risk değerlendirmesi ile matrah aşındırılması ve kâr aktarımına
ilişkin diğer risklerin değerlendirilmesi veya ekonomik ve istatistiksel analiz amaçlarıyla kul-
lanılabilen ülke bazlı rapor bilgileri doğrudan matrah takdiri için tek bir sebep olarak kullanıl-
maz.

İdare tarafından alınan bu raporun içerdiği bilgiler, Vergi Usul Kanununun 5 inci mad-
desi ve ilgili uluslararası anlaşmaların gizlilik hükümlerine tâbi olduğu gibi paylaşılan bilgiler
de ilgili uluslararası anlaşmaların gizlilik hükümlerine tâbidir.

7.5- Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye
İlişkin Form

Kurumlar vergisi mükelleflerinin, ilişkili kişilerle bir hesap dönemi içinde yaptıkları
mal veya hizmet alım ya da satım işlemleri ile ilgili olarak Ek-3’te yer alan “transfer fiyatlan-
dırması, kontrol edilen yabancı kurum ve örtülü sermayeye ilişkin form”u doldurmaları ve ku-
rumlar vergisi beyannamesi ekinde, bağlı bulunulan vergi dairesine göndermeleri gerekmek-
tedir.

Formun doldurulmasında, her bir ilişkili kişi bazında yıllık toplam net tutarı 30.000
TL’nin altında olan mal veya hizmet alım ya da satım işlem bilgileri ile söz konusu ilişkili kişi
bilgilerine yer verilmesine gerek bulunmamaktadır.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin “8- Cezalar” başlıklı bölümü başlığıyla birlikte aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“8- Ceza Uygulaması
8.1- Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımında Ceza Uygulaması
Teşebbüs sahibi ve kurumların, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı ola-

rak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunarak
tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı yapmaları du-
rumunda Vergi Usul Kanununun ilgili ceza hükümleri tatbik olunur.

Bu Tebliğ ile İdareye ibraz etme zorunluluğu getirilen rapor, bildirim ve diğer bilgi ve
belgeleri bu Tebliğde belirlenen süreler içinde vermeyen, eksik veya yanıltıcı bilgi verenler
hakkında Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca cezai işlem uygulanacaktır.

8.2- Belgelendirme ve Ceza İndirimi
Transfer fiyatlandırmasına ilişkin belgelendirme yükümlülüklerinin tam ve zamanında

yerine getirilmiş olması kaydıyla, örtülü olarak dağıtılan kazanç nedeniyle zamanında tahakkuk
ettirilmemiş veya eksik tahakkuk ettirilmiş vergiler için vergi ziyaı cezası %50 indirimli olarak
uygulanır.
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Transfer fiyatlandırmasına ilişkin belgelendirme yükümlülüğü ve bu yükümlülüğün
tam ve zamanında yerine getirilmesinden kastedilen; bu Tebliğde yer alan belgelendirme yü-
kümlülüklerinin tam, zamanında ve belirlenen usule uygun olarak yerine getirilmesidir. Bel-
gelendirmeye ilişkin esası etkilemeyen hata ve eksiklikler ceza indirimi uygulamasına engel
teşkil etmez. Belgelendirme yükümlülüklerinin tam ve zamanında yerine getirilmediğinin İdare
veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar tarafından tespit edilmesi durumunda, mükel-
lefler ceza indiriminden yararlanamaz.

Belgelendirme yükümlülüklerinin zamanında yerine getirilmesi; belgelendirmeye iliş-
kin süre tayin edilmişse belgelendirmenin bu süre içinde, süre tayin edilmemişse İdare ya da
vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar tarafından belirlenen süreler içinde ibraz edilmesini
ifade etmektedir.

Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet ve-
rilmesi halinde indirimli ceza uygulamasından yararlanılması mümkün değildir.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin “11.3- Grup İçi Hizmetlerde Emsallere Uygun Bedelin Be-
lirlenmesi” başlıklı bölümün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Öte yandan, sağlanan grup içi hizmet nedeniyle yapılan ödemeler, alınan hizmetin ma-
hiyetine göre, iç mevzuat hükümleri ve ilgili çifte vergilendirmeyi önleme anlaşma hükümleri
de dikkate alınmak suretiyle vergilendirilir. Örneğin, (A) ülkesinde mukim (AB) şirketi tara-
fından satın alınan bir gayrimaddi hakka ilişkin kullanım hakkının grup şirketlerine masraf
paylaşımı kanalıyla dağıtıldığı, Türkiye’de mukim grup şirketi (B)’nin de, faaliyetleri kapsa-
mında bu hizmetten faydalandığı ve (B) şirketi tarafından söz konusu gayrimaddi hakkın kul-
lanımı karşılığında grup içi hizmet ödemesi yapıldığı anlaşılmıştır. Bu durumda, yurt dışındaki
ilişkili kişiye yapılan ödeme, gayrimaddi hak ödemesi olarak kabul edilir ve ilgili çifte vergi-
lendirmeyi önleme anlaşma hükümleri dikkate alınarak iç mevzuat hükümleri uyarınca vergi-
lendirilir.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Ülke bazlı raporlamaya ilişkin ilk bildirim formunun verilme süresi
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formu, 2019 hesap

dönemine ve 1/1/2019’dan sonra başlayan özel hesap dönemine münhasır olmak üzere,
30/10/2020 günü saat 23:59’a kadar Ek-5’teki içeriğe ve İnternet Vergi Dairesinde yer alan
açıklamalara uygun şekilde doldurularak elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesi üzerinden
verilecektir.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin Ek-3’ünde yer alan “Açıklamalar” bölümünün birinci pa-
ragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Bu formun “transfer fiyatlandırması” bölümünde, ilgili hesap döneminde her bir ilişkili
kişi bazında yıllık toplam net tutarı 30.000 TL ve üzerinde olan mal veya hizmet alım ya da
satım işlemlerine ve ilişkili kişi bilgilerine yer verilmesi gerekmektedir.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin ekine ekte yer alan ekler eklenmiştir.
MADDE 11 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/11/2007 26704

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 22/4/2008 26855
2- 7/12/2017 30263
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
HARİCİ GÜÇ KAYNAKLARININ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM

GEREKLİLİKLERİNE DAİR TEBLİĞ (2019/1782/AB) 
(SGM:2020/5)

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Ku-

rulu Kararıyla yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin
Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak harici güç kaynaklarının piyasaya arzına ve/veya
hizmete sunulmasına ilişkin çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini belirlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ harici güç kaynaklarını kapsar. 
(2) Bu Tebliğ; 
a) Gerilim dönüştürücülerini, 
b) Kesintisiz güç kaynaklarını, 
c) Güç kaynağı fonksiyonu olmayan batarya şarj cihazlarını, 
ç) Aydınlatma dönüştürücülerini, 
d) Medikal cihazlar için olan harici güç kaynaklarını, 
e) Etkin ethernet üzerinden güç sağlayan enjektörleri, 
f) Otonom cihazlar için olan bağlantı istasyonlarını,
g) Üzerinde veya ambalajında “yalnızca … için yedek parça olarak kullanılan harici

güç kaynağı” ifadesinin ve birlikte kullanılacağı birincil yük ürününün/ürünlerinin açıkça gös-
terilmesi şartıyla, sadece 1/1/2021 tarihinden önce piyasaya arz edilen belirli bir harici güç
kaynağının yerine kullanılmak üzere yedek parça veya servis parçası olarak 1/4/2025 tarihinden
önce piyasaya arz edilen harici güç kaynaklarını,

kapsamaz. 
Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ve
23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Enerji ile
İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

AB mevzuatına uyum 
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ; Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 2009/125/AB sayılı

Direktifi uyarınca Harici Güç Kaynaklarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair
278/2009/AT sayılı Komisyon Tüzüğünü yürürlükten kaldıran 2019/1782/AB sayılı Komisyon
Tüzüğü esas alınarak AB mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Tanımlar 
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğin amaçları bakımından 1 inci maddede belirtilen Yönetme-

likte yer alan tanımlara ek olarak; 
a) AB: Avrupa Birliğini, 
b) Alçak gerilimli harici güç kaynağı: Etiket çıkış gerilimi 6V’dan az, etiket çıkış akımı

ise 550 mA’ya eşit ya da daha büyük olan harici güç kaynağını, 
c) Aydınlatma dönüştürücüsü: Çok düşük gerilimli ışık kaynaklarıyla birlikte kullanılan

harici bir güç kaynağını, 
ç) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını, 
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d) Bilgi teknolojisi cihazı: Birincil fonksiyonu verinin ya da telekomünikasyon mesaj-
larının girişi, depolanması, gösterimi, erişimi, iletimi, işlemesi, anahtarlaması ya da kontrolü
fonksiyonlarından biri veya bu fonksiyonların kombinasyonu olan ve tipik olarak bilgi transferi
için çalışan bir veya daha fazla terminal portu ile donatılmış herhangi bir cihazı, 

e) Çoklu gerilim çıkışlı harici güç kaynağı: Şebeke gücü kaynağından sağlanan AC
giriş gücünü eş zamanlı olarak daha küçük DC veya AC gerilim seviyesinde birden fazla çıkışa
dönüştürebilen harici güç kaynağını, 

f) Elektrik kaynağı: 230 (±%10) Volt ve 50 Hz alternatif akıma sahip hattan sağlanan
elektrik kaynağını, 

g) Eşdeğer model: Sağlanacak teknik bilgilerle aynı teknik özelliklere sahip olsa da
aynı imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci tarafından ayrı bir model tanımlayıcı ile farklı bir
model olarak piyasaya arz edilen veya hizmete sunulan modeli, 

ğ) Etkin ethernet üzerinden güç sağlayan enjektör: Şebeke giriş gücünü daha düşük se-
viyede DC gerilim çıkışına dönüştüren, bir veya daha fazla ethernet giriş ve/veya çıkış portuna
sahip, ethernet çıkış portuna bağlı bir veya birkaç cihaza güç aktaran ve sadece standart bir sü-
reci takip eden uyumlu cihazı ya da cihazları algıladığında çıkış portuna anma gerilimi sağlayan
cihazı, 

h) Etkin konum: Harici güç kaynağının girişinin şebekeye, çıkışının da birincil yüke
bağlı olduğu durumu, 

ı) Etkin konum verimliliği: Harici güç kaynağı tarafından etkin konumda üretilen gücün
o gücü üretmek için gerekli olan giriş gücüne oranını, 

i) Etiket çıkış gücü (Po): İmalatçı tarafından belirlenmiş maksimum çıkış gücünü, 
j) Gerilim dönüştürücü: 230 V’luk şebeke gerilimini karakteristik özellikleri benzer

olacak şekilde 110 V’luk çıkış gerilimine dönüştürebilen cihazı, 
k) Harici güç kaynağı: Aşağıdaki özeliklerin tamamına sahip olan cihazı, 
1) Ana besleme kaynağından gelen alternatif akım (AC) girişini, bir veya birden çok

daha düşük gerilim değerinde doğru (DC) veya alternatif (AC) akım çıkışına dönüştürmek üze-
re tasarlanan, 

2) Ana yükü teşkil eden bir veya birden fazla ayrı cihazla kullanılan, 
3) Ana yükü teşkil eden cihazdan veya cihazlardan ayrı olarak fiziksel bir muhafaza

içinde bulunan, 
4) Ana yükü teşkil eden cihaza veya cihazlara erkek/dişi elektriksel bağlantılarla, kab-

lolarla, kordonlarla veya diğer kablo bağlantılarıyla kablolu veya sökülebilir şekilde bağlanan, 
5) 250 W değerini aşmayan etiket çıkış gücüne sahip olan, 
6) Bu Tebliğin EK-I’inde yer alan ev ve ofis tipi elektrikli ve elektronik cihazlarla bir-

likte kullanılan. 
l) İç mekân: Radyo ve televizyon alıcılarının kullanımının söz konusu cihaza 10 metre

mesafe içerisinde olmasının beklenildiği ortamı, 
m) Kesintisiz güç kaynağı: Şebeke enerjisi kabul edilemez bir gerilim seviyesine düş-

tüğünde, otomatik yedekleme gücü sağlayan cihazı, 
n) Model tanımlayıcı: Belirli bir ürün modelini aynı markaya ya da aynı imalatçı, itha-

latçı veya yetkili temsilciye ait diğer modellerden ayıran genellikle alfanümerik olan kodu, 
o) Ortalama etkin verimlilik: Etiket çıkış geriliminin %25, %50, %75 ve %100’lük de-

ğerlerindeki etkin konum verimliliklerinin ortalamasını, 
ö) Otonom cihazlar için bağlantı istasyonu: Hareket etmesini gerektiren görevlerini her-

hangi bir kullanıcı müdahalesi olmadan yerine getiren pilli bir cihazın şarj olmak için yerleştiği
ve cihazın bağımsız hareketlerini yönlendirebildiği cihazı, 
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p) Pil şarj cihazı: Çıkış arayüzü üzerinde sökülebilir bir pile doğrudan bağlanan cihazı, 
r) Yüksüz durum: Harici bir güç kaynağının girişinin şebekeye bağlı olduğu, çıkışının

ise herhangi bir birincil yüke bağlı olmadığı durumu, 
ifade eder. 
Çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri 
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki harici güç kaynakları için Ek II’de yer alan

çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri uygulanır.
Uygunluk değerlendirmesi 
MADDE 7 – (1) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönet-

meliğin 10 uncu maddesinde belirtilen uygunluk değerlendirme yöntemi, aynı Yönetmeliğin
Ek- IV’ünde yer alan iç tasarım kontrol sistemi veya Ek-V’inde yer alan uygunluk değerlen-
dirmesine ilişkin yönetim sistemine göre yerine getirilir. 

(2) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu
maddesinde yer alan uygunluk değerlendirmesinin amaçları bakımından teknik dosya Ek-II’nin
2 nci maddesinin (c) bendinde listelenen parametrelerin beyan edilen değerlerini içerir. 

(3) Teknik dosyada, belirli bir model için yer alan bilgiler aşağıda belirtilen yöntemler-
den herhangi biri veya her ikisi birden kullanılarak elde edildiğinde teknik dosya, söz konusu
hesaplamanın ayrıntılarını, hesaplamanın doğruluğunu sağlamak için imalatçılar tarafından ya-
pılan değerlendirmeyi ve uygun hallerde, farklı imalatçıların modelleri arasındaki kimlik be-
yanını içerir. 

a) Sağlanan teknik bilgilerle aynı teknik özelliklere sahip ancak farklı bir imalatçı ta-
rafından üretilen bir model üzerinden, 

b) Aynı veya farklı bir imalatçının başka bir modelinden tasarım veya dış değerleme
metodu temelinde yapılan hesaplama aracılığıyla. 

(4) Teknik dosya, model tanımlayıcıları da dâhil olmak üzere tüm eşdeğer modellerin
bir listesini içerir.

Piyasa gözetimi ve denetimi amaçlı doğrulama yöntemi 
MADDE 8 – (1) Bakanlık, Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin

Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen piyasa gözetimi ve denetimi kontrollerini
yaparken Ek III’te belirtilen doğrulama yöntemini uygular.

Gösterge niteliğinde ölçütler 
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte piyasada bulunan en iyi perfor-

mans gösteren ürün ve teknolojiler için gösterge niteliğindeki ölçütler Ek-IV’te belirtilmiştir.
Danışma kurulu toplantılarına katılım
MADDE 10 – (1) Bakanlık, bu Tebliğ ile ilgili olarak Avrupa Komisyonu tarafından

oluşturulan harici güç kaynakları ile ilgili danışma kurulu toplantılarına katılım sağlar.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat 
MADDE 11 – (1) 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harici

Güç Kaynaklarının Yüksüz Durumdaki Enerji Tüketimi ve Ortalama Aktif Verimi ile İlgili
Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/11) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük 
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme 
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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KURUL KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6708 

—— • —— 
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinden: 

 
 6775 
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İstanbul 1. Çocuk Mahkemesinden: 
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 6776 

—— • —— 
Fethiye 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6811 

—— • —— 

İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 6779 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

KÜSPE SATIŞ İŞLERİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız Pancar Muhasebe Servisine Bağlı Küspe Satış İşleri Hizmet alımı işi 

T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale 

Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2020 /451426 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Yaşar Kemal Cad. 5. Km AĞRI 

b) Telefon ve faks numarası : 0 472 215 38 45 - 0 472 215 35 80 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 6 İşçi % 20 Toleranslı 1 Ay 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ağrı Şeker Fabrikası 

b) İşin Süresi : % 20 Toleranslı 1 Ay 

c) Tarihi ve saati : 11.09.2020 - 10:00 

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - İhale dokümanı Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü / AĞRI adresindeki Ticaret 

Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları (KDV. Dahil) 177,00 TL. (YüzyetmişyediTL.) karşılığı 

aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın 

almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, 11.09.2020 - 10:00’e kadar Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü Yaşar Kemal 

Cad. 5. Km. AĞRI adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 6820/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Kahramankazan Belediye Başkanlığından: 
1 - İlçemiz sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Kahramankazan Belediye Başkanlığı’na 

ait 12 (oniki) adet taşınmaz; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45, 46 ve 47’nci maddeleri 
gereğince Açık Arttırma Usulü satılacaktır. 

2 - Satışı yapılacak taşınmazların mahallesi, ada, parsel, niteliği, yüzölçümü, m² bedeli, 
toplam m² bedeli ve geçici teminat bedeli aşağıya tabloda belirtilmiştir. 

3 - İhale 11.09.2020 Cuma günü saat 14:30’da Kahramankazan Belediyesi Nikah 
Salonunda (Atatürk Mahallesi Ankara Bulvarı 3. Kat No: 105/1 Kahramankazan/ANKARA) 
Encümen huzurunda yapılacaktır. 

4 - İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler; 
a) Nüfus cüzdan örneği, 
b) İkametgâh belgesi 
c) Geçici teminat bedelinin (%3) yatırıldığına dair belge (bankadan alınmış geçici teminat 

mektubu ya da Kahramankazan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat Birimine nakit 
yatırıldığına dair makbuz aslı), 

d) İdari şartnameyi kabul ettiğine dair taahhüt yazısı. 
e) İmza Sirküleri (Beyannamesi) 
f) Vekâleten katılanlar için Noterden onay vekâletname, 
g) İsteklilerin Kahramankazan Belediyesine borcu olmadığına dair Kahramankazan 

Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge, 
h) 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, 

5 - Daha geniş bilgi almak isteyenler www.kahramankazan.bel.tr. İnternet adresinden ve 
her gün mesai saatleri içinde Kahramankazan Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne 
(0312 814 53 00 / 1220-1227) müracaat etmeleri ve ₺250,00. (ikiyüzellilira) bedel karşılığı İdari 
Şartnameyi almaları gerekmektedir. 

6 - İstekliler ihale evraklarını 11.09.2020 tarihinde saat 11:00’a kadar Kahramankazan 
Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne (Atatatürk Mah. Ankara Bulvarı 9. Kat No: 105/1 
Kahramankazan/ANKARA) teslim etmelidirler. 

 

NO MAHALLE ADA PARSEL NİTELİĞİ ALAN (m2) 
ARSA m²  

BEDELİ (₺) 

TOPLAM 
BEDEL 

(₺) 

GEÇİCİ 
TEMİNAT 

BEDELİ (₺) 

1 KUMPINAR 3919 5 
KONUT 
2 KAT 

1.170,00 m2 ₺250,00 ₺292.500,00 ₺9.000,00 

2 KUMPINAR 3919 6 
KONUT 
2 KAT 

1.170,00 m2 ₺250,00 ₺292.500,00 ₺9.000,00 

3 FATİH 220984 1 
KONUT 
3 KAT 

740,00 m2 ₺250,00 ₺185.000,00 ₺5.600,00 

4 FATİH 220589 1 
KONUT 
3 KAT 

2.820,00 m2 ₺250,00 ₺705.000,00 ₺21.150,00 

5 FATİH 220990 1 
KONUT 
3 KAT 

1.033,00 m2 ₺300,00 ₺309.900,00 ₺9.300,00 

6 SATIKADIN 220947 3 
TİCARET 

+ 
KONUT 

792,00 m2 ₺900,00 ₺712.800,00 ₺21.400,00 

7 KAYI 221426 11 
KONUT 
3 KAT 

780,00 m2 ₺300,00 ₺234.000,00 ₺7.050,00 

8 SARAÇ 114 28 TARLA 756,76 m2 ₺20,00 ₺15.135,20 ₺500,00 
9 SARAÇ 114 29 TARLA 294,38 m2 ₺20,00 ₺5.877,60 ₺200,00 
10 SARAÇ 114 30 TARLA 1.473,70 m2 ₺20,00 ₺29.474,00 ₺900,00 
11 SARAÇ 114 64 TARLA 1.329,38 m2 ₺20,00 ₺26.587,60 ₺800,00 
12 SARAÇ 114 93 TARLA 1.387,19 m2 ₺20,00 ₺27.743,80 ₺850,00 
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MALZEMELİ YAŞ PANCAR POSASI PAKETLENMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Malzemeli Yaş Pancar Posası Paketlenmesi İşi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal Ve 

Hizmet Alımları Yönetmeliği Esasları Dahilinde Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 
 İhale kayıt no  
1-İdarenin 

:  2020/450257 

a) Adresi :  Kazım TAŞKENT- Eskişehir Şeker Fabrikası 
   Sivrihisar cad. No:195 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası : 0222-230 27 39 (10 hat) Dahili:   0222-230 27 38 
2-İhale konusu hizmetin :  
a) Niteliği, Türü ve Miktarı  : Fabrikamız 2020/2021 Kampanya Döneminde ± 

%20 toleranslı 235.000 ton malzemeli yaş pancar 
posasının paketlenmesi işidir. 

b)Yapılacağı yer  :Kazım TAŞKENT- Eskişehir Şeker Fabrikası         
3-İhalenin  
a) Yapılacağı yer  :Kazım TAŞKENT- Eskişehir Şeker Fabrikası  
b) Tarihi ve saati :11.09.2020 Cuma günü Saat 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri 
ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri teklifleri kapsamında sunması gerekmektedir. 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine 
ilişkin bilgileri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, 
4.1.2.2. 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 sirkülerine ilişkin bilgiler, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat mektubu. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan 
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak 
bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri: 
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve 

belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin 
bilgileri belirtebilirler. 

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine 
ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 
yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler: 
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler, 
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 
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Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif 
edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve 
sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 
takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 
sağlanamadığına bakılır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: 
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 
iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgelere ait bilgiler ve kapasite 
raporuna ait bilgiler: 

İstekliler, Teknik Şartnamenin 2.4 ve 2.6’da belirtilen makine ve diğer araç ve iş 
makinelerinin kendi öz malı olduğuna dair belgeyi  veya  kiralama yolu ile temin edilmiş ise söz 
konusu bu makinelerin en az  10 (on) ay süreliğine kiralandığına dair noter onaylı kira 
sözleşmelerini teklifleri ekinde vereceklerdir. 

İstekliler paketleme yapacak makinelere ait teknik bilgi ve belgeleri teklifleri ekinde 
vereceklerdir. 

Kullanılacak paketleme makinelerinin imal yılı 2017 ve üzeri, diğer araç ve iş 
makinelerinin imal yılı ise 2013 ve üzeri olacaktır.  

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1. 
1) Silaj paketleme işi, 
2) Yaş Pancar Posası Paketleme işi 
Benzer iş olarak kabul edilecektir. 
5 Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7 - İhale dokümanı Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde 

görülebilir ve 118,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
İhale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, İhale gün ve saatine kadar Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası 
Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve 
saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

10 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla 
çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir. 

11 - Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
12 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
13 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim 

günüdür. 
14 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
15 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale 

kanunlarına tabi değildir. 
16 - Diğer hususlar: 
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80 
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden 

Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. 
 6792/1-1 
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MGM YER ALTI ELEKTRİK KABLOLARI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

TTK ihtiyacı olarak MGM yer altı elektrik kabloları alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g 

maddesi kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2020/447118 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel : 0 372 259 47 94 

  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 : MGM Yer Altı Elektrik Kabloları 15 Kalem 

b) Teslim yeri : Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Makine ve İkmal 

Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube 

Müdürlüğü Tesellüm Şefliğidir. 

c) Teslim süresi : Malzemeler 90 takvim günü içerisinde teslim 

edilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 05.10.2020 Pazartesi-Saat 15.00 

c) Dosya no : 2015032 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik 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, 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, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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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 Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat, 

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi 

h) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin 

listesi, 

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c) ve (d) 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. Firmalar teklifleri ile birlikte AlSz test sertifikası ve (teklif yılı için geçerli) imal 

lisansını vereceklerdir. 

4.2.2. Teklif edilen kablolar, kabul tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl süre ile garantili 

olacaktır. Daha uzun süre garanti verilmesi durumunda, bu süre teklifte açıkça belirtilecektir. 

Fabrikasyon arızalı olduğu kontrol ve muayeneler esnasında tespit edilemeyen ve bu şartnameden 

düşük performans gösterdiği işletme esnasında tespit edilen kabloyu firmalar uygun olan yenisi 

ile ücretsiz olarak 1 (bir) ay içinde değiştireceklerdir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5.1. En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşit olması durumunda; Teslim 

süresi ve Teknik değer dikkate alınacaktır. 

5.2. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama 

Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır. 

5.3. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin her bir kaleminde % 10 (on) oranında 

fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif 

mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti 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/mallara 

ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur. 

5.4. Fiyat avantajından yararlanmak isteyen yerli malı teklif eden yerli istekliler, TOBB 

ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı belgesini teklif dosyasında sunacaklardır. 

5.5. İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir. 

6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
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7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 

Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 150,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 

edilebilir. 

İhale dokümanının kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 150,00 TL. İhale doküman 

bedelini Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Doküman e-mail ile gönderileceği gibi, Kargo yoluyla ihale dokümanı 

satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının 

gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks 

numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden 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 şekilde sorumlu 

tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 05.10.2020 Pazartesi - saat 15:00’e 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. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir. Her bir iş kaleminin miktarı 

için de kısmı teklif verilemeyecektir. 

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 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 6744/1-1 
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HAVA MOTORU YEDEKLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İşin Adı: Hava motoru yedekleri temini 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2020/440699 

Dosya no : 2024085 

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 : Hava motoru yedekleri temini: 2 kalem 

b) Teslim yeri : Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Genel Müdürlüğü 

Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 

Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Ambarı. 

ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasını müteakip 45 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 : 16.09.2020 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) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

..... 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif 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 Cad.) 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 16.09.2020 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 hükümleri uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 6729/1-1 
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52 KALEM MUHTELİF ÇELİK MALZEME ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
TTK ihtiyacı olarak 52 kalem muhtelif çelik malzeme alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g 

maddesi kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale kayıt numarası : 2020/443881 
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 : Muhtelif Çelik Malzeme 52 Kalem 
b) Teslim yeri : TTK Genel Müdürlüğü fatura muhteviyatı malzemeler 

için Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü 
Ambarı, diğer Müessese Müdürlükleri fatura 
muhteviyatı malzemeler için Müessese ambarlarıdır. 
Malzemelerin boşaltılması firmaya ait olacaktır. 

c) Teslim tarihi : Çelik malzemeler 60 günde teknik şartnamede 
belirtildiği gibi teslim edilecektir. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati : 28.09.2020 Pazartesi – Saat: 15.00 
c) Dosya no : 2018031 
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik 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, 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, 

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 Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 
f) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi 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) Bu şartnamenin 16 ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
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İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) (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. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 
gereken kriterler. 

4.3. Firmalar bu şartnamede belirtilen malzemeden yapılmış ürünlerine ait mekanik 
özellikleri ve kimyasal bileşimleri gösteren (EN 10204:2004 Tip 3.1’e göre) test raporlarını teklif 
ile birlikte vereceklerdir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 
5.1. İhale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır. 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
5.2. İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir. 
5.3. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 
6 - İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 150,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 
edilebilir. 

İhale dokümanının kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale 
dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 150,00 TL. İhale 
dokümanı bedelini Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 
no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale 
dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde 
belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı 
olarak idareye ihale tarihinden 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 şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 28.09.2020 Pazartesi - 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. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir. 

- İsteklilerce verilecek kısmi teklifler, ihale konusu alımın tamamını kapsayabilecektir. 
Ancak her bir iş kalemi miktarı için kısmi teklif kabul edilmeyecektir. 

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 takvim günü 
olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

 6730/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Çayeli Belediye Başkanlığından: 
1 - Rize İli, Çayeli İlçesi, Yenipazar Mahallesi 18 ada 2 parselde kayıtlı arsa vasfında, 233 m2  

6 katlı ticarethane imar planlı taşınmazın 24/09/2020 Perşembe günü saat 16:00’da Çayeli 
Belediye Başkanlık odasında Belediye Encümeni huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 
35/a maddesi hükümlerine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır. 

2 - Birinci ihaleye teklif verilmemesi veya ihalelerde verilen tekliflerin hadde layık 
olmaması halinde ikinci ihale 08/10/2020 Perşembe günü aynı yer ve saatlerde yapılacaktır. 

3 - İhale ile satışı yapılacak arsanın yüzölçümü, ihale muhammen bedeli ve geçici teminat 
miktarı aşağıda gösterilmiştir. 

 

Sıra 

No 

Taşınmazın 

Vasfı 

Taşınmaz 

m2 

Ada/ 

Parsel 

Hisse 

Oranı 

Arsa 

Payı 

İhale 

Saati 

Muhammen 

Bedeli 

Geçici 

Teminat 

1 Arsa 300,05 18/2 Tam Tam 16:00 
4.500.750,00-

TL 

150.000,00-

TL 

 
4 - Tekliler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır. 
- A. İÇ ZARF 
Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel 

kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul 
edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan 
herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler 
reddedilecektir. 

Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine 
isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli 
tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. 

- B. DIŞ ZARF 
Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir, 
a) Teklif mektubunu içeren iç zarf, 
b) Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge, telefon numarası bildirilmesi 
c) Nüfus cüzdanı fotokopisi (Gerçek kişiler için) 
ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale 

tarihinin olduğu yıla ait olacak) 
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 
e) Ortak katılım olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli 

ortak girişim beyannamesi, 
f) Vekâleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter 

tasdikli vekâletname ile imza sirküsü, 
g) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname, 
ğ) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı, 
h) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka 

teminat mektubu, 
- C. DIŞ ZARFIN KAPATILMASI 
Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak, zarfın üzerine isteklinin adı-

soyadı, açık adresi ve teklifin ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış 
zarfında yapıştırılan yerinin mühürlenip imzalanacaktır. 
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Yukarıdaki sayılan evrakları kapsayan ihale dosyasını ihale günü saat 15:30’a kadar 

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim etmeleri ya da ihale saatine kadar komisyona 

ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla göndermeleri gerekmektedir. 

5 - Taşınmazların ihale bedelleri peşin olup ihale kararının ihaleyi üstlenene tebliğinden 

itibaren 15 gün içerisinde Belediyemiz vezne veya banka hesaplarına ödendikten sonra tapu devri 

yapılacaktır. İhale ile ilgili diğer vergi, harç ve giderler ihaleyi üstlenen tarafından peşin olarak 

ödenecektir. 

6 - İhale şartnamesi Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden 200,00-TL bedelle temin 

edilebilecektir. 

7 - İhaleyi üstlenip ihale şartlarını yerine getirmeyenlerin ihalesi iptal edilerek yatırmış 

oldukları geçici teminatlar irat kaydedilecektir. 

8 - İhtilafların olması halinde Çayeli Mahkemeleri yetkilidir. 

İlanen tebliğ olunur. 6728/1-1 

—— • —— 
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kocasinan Belediye Başkanlığı - Kocasinan İmar Anonim Şirketinden: 

Kocasinan İmar A.Ş ‘ye ait aşağıdaki tabloda bilgileri belirtilmiş olan Kentsel Dönüşüm 

alanında 104 dairelik Projesi hazır parselde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37’nci maddesi 

uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” ile aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Kat Karşılığı İnşaat Yapımı 

şeklinde ihale ile verilecektir. İhale Kapalı teklif usulü olup ek fıkra: 25/1/2007-5577/1 

maddesinde belirtilen esaslar dahilinde pazarlıkla da verilebilecektir. 

 

İli Kayseri 

İlçesi Kocasinan 

Mevkii Kirişhane 

Mahallesi Sümer 

Pafta No K34c05a1c-d 

Ada / Parsel 7779 / 1 

Yüzölçümü m2 4.827,92 m2 

Muhammen bedel 36.330.000,00TL 

Geçici Teminat bedeli %3 

İhale Dosya Bedeli 500,00 TL 

Arsanın Durumu 104 Dairelik Projesi Hazır Konut Alanı (Kentsel Dönüşüm Alanı) 

İhale Günü \ Saati 14 Eylül 2020 Pazartesi - 10:30 

İhale Yeri 

Gevher Nesibe Mahallesi Tekin Sokak No: 10 Kocasinan Belediyesi 

binası 3. kat Encümen Salonu Kocasinan / KAYSERİ  

Telefon:0 352 740 00 00 

Teklif zarfı ile birlikte 

istenen belgeler 

İmza Sirküsü, Ticaret Sicil Gazetesi, Teklif Mektubu, Geçici Teminat 

Yatırıldığına dair dekont veya Banka Teminat Mektubu, İhale 

Yasaklı olmadığına dair belge, iş bitirme belgesi, İhale dosya alındı 

makbuzu, Teklif Mektubu, SGK ve Mali Borcu Yoktur Yazıları 

 6737/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: 

İPTAL İLANI 

17 Ağustos 2020 tarih ve 31216 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uygulamalı İngilizce 

ve Çevirmenlik Programı 1 Adet Öğretim Görevlisi kadrosu ilanı iptal edilmiştir. 

İlan olunur. 

 6794/1-1 

—— • —— 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

27 Ağustos 2020 tarih ve 31226 sayılı Resmî Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan 

Meram Tıp Fakültesi Hastanesine Sözleşmeli Personel alımına ilişkin ilanımızda belirtilen 05 

nolu nitelik kodlu unvanımızda aranan nitelikler bölümünde aşağıdaki şekilde değişiklik 

yapılmıştır. 

İlan olunur. 

 

NİTELİK 

KODU 
UNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER 

05 
SAĞLIK 

TEKNİKERİ 
2 

Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği, Diş Protez 

Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun 

olmak. Belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki 

yıl çalışmış olmak. 

 

 6812/1/1-1 

—— • —— 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 

27 Ağustos 2020 tarih ve 31226 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Meram Tıp Fakültesi 

Hastanesine Sözleşmeli Personel alımına ilişkin ilanımızdaki aşağıda belirtilen 08 nolu nitelik 

kodlu unvanımız iptal edilmiştir. 

İlan olunur. 

 

NİTELİK 

KODU 
UNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER 

08 
DİĞER SAĞLIK 

PERSONELİ 
2 

Perfüzyon Teknikleri önlisans programından mezun 

olmak. Belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki 

yıl çalışmış olmak. 

 

 6812/2/1-1 
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Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6795/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:  

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6799/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6805/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6796/1-1 
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Ankara Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 Sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik” in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri 
alınacaktır.  

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde aşağıdaki 
üniversite adresine şahsen yapılacaktır.  

İlanda belirtilen kadrolar ile ilgili bilgilere üniversitemizin web sayfası 
www.ankaramedipol.edu.tr den ulaşılabilir. 

Fakülte Bölüm Anabilim Dalı Uzmanlık Alanı/Aranılan Şartlar 
Kadro 
Sayısı 

Kadro 
Unvanı 

Tıp Fakültesi 
Temel Tıp 
Bilimleri 

Anatomi Anatomi alanında doktora yapıyor olmak. 1 Arş. Gör. 

Siyasal 
Bilgiler 

Fakültesi 

Siyaset ve 
Uluslararası 
İlişkiler 

(İngilizce) 

Siyaset ve 
Uluslararası 
İlişkiler 

Uluslararası İlişkiler mezunu, Uluslararası İşletme 
alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak, 
Geçerli yabancı dili en az 80 puan olmak veya 
lisans ve/veya lisansüstü eğitimini geçerli 
yabancı dil ile yurtdışında yapmış olmak. 

1 Öğr. Gör. 

İletişim 
Fakültesi 

Halkla İlişkiler 
ve Reklamcılık 

Halkla İlişkiler ve 
Reklamcılık 

İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
mezunu, Medya ve İletişim alanında Tezli Yüksek 
Lisans yapmış olmak. 

1 Öğr. Gör. 

İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema 
alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. 

1 Öğr. Gör. 

İktisadi İdari 
ve Sosyal 
Bilimler 

Fakültesi 

Uluslararası 
Ticaret ve 

Finansman-
İngilizce 

Uluslararası 
Ticaret ve 

Finansman-
İngilizce 

İşletme alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış 
olmak, Geçerli yabancı dili en az 80 puan olmak 
veya lisans ve/veya lisansüstü eğitimini geçerli 
yabancı dil ile yurtdışında yapmış olmak. 

1 Öğr. Gör. 

Güzel 
Sanatlar 

Tasarım ve 
Mimarlık 
Fakültesi 

Gastronomi ve 
Mutfak Sanatları 

Gastronomi ve 
Mutfak Sanatları 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, 
Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Gastronomi ve 
Mutfak Sanatları Bölümünde en az 2 yıl deneyim 
sahibi olmak, Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
Bölümünde veya Beslenme ve Diyetetik 
Bölümünde doktora yapıyor olmak, Geçerli 
yabancı dili en az 80 puan olmak veya lisans 
ve/veya lisansüstü eğitimini geçerli yabancı dil ile 
yurtdışında yapmış olmak. 

1 Öğr. Gör. 

İç Mimarlık ve 
Çevre Tasarımı 

İç Mimarlık ve 
Çevre Tasarımı 

Mimarlık Fakültesi mezunu, en az on yıllık 
mesleki deneyimli ve Mimarlık alanında Tezli 
Yüksek Lisans yapmış olmak. 

1 Öğr. Gör. 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı mezunu olmak. 1 Arş. Gör. 

Yabancı 
Diller 

Yüksekokulu 
İngilizce -- 

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünden 
lisans mezunu olmak, Tezli Yüksek Lisans 
derecesini tamamlamış olmak ve Yükseköğretim 
kurumlarında en az 10 yıl ders verme deneyimine 
sahip olmak, Yabancı Dil belgesinde en az 90 
puana sahip olmak. 

1 Öğr. Gör. 

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, 
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce 
Mütercim-Tercümanlık, İngiliz Dil Bilimi 
Bölümlerinin birinden lisans derecesinde mezun 
olmak, Tezli Yüksek Lisans derecesini 
tamamlamış olmak, Yabancı Dil belgesinde en az 
90 puana sahip olmak. 

5 Öğr. Gör. 
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Adalet MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı 

Hukuk Fakültesi mezunu, Sağlık Hukuku 

Doktorası yapıyor olmak. 
1 Öğr. Gör. 

Hukuk Fakültesi mezunu, Hukuk alanında Tezli 

Yüksek Lisans yapmış olmak. 
1 Öğr. Gör. 

MYO 

Tasarım Bölümü 
İç Mekan 

Tasarımı 

Mimarlık Bölümü Mezunu, Mimarlık veya İç 

Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında Tezli 

Yüksek Lisans yapmış olmak. 

1 Öğr. Gör. 

Mimarlık Bölümü mezunu, Mimarlık alanında 

Tezli Yüksek Lisans yapmış, Mimarlık alanında 

Doktora yapıyor olmak. 

1 Öğr. Gör. 

Pazarlama ve 

Reklamcılık 

Bölümü 

Pazarlama 

İşletme Bölümü mezunu, Uluslararası İşletme 

Ticaret/İşletmecilik alanında Tezli Yüksek Lisans 

yapmış olmak. 

1 Öğr. Gör. 

İktisat Bölümü mezunu, İşletme Tezli Yüksek 

Lisans yapmış ve Doktora yapıyor olmak. 
1 Öğr. Gör. 

Sağlık 

Hizmetleri 

MYO 

Yönetim ve 

Organizasyon 

Bölümü 

Sağlık Turizmi 

İşletmeciliği 

Sağlık Turizmi alanında en az 10 yıl deneyimli, 

Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak 
1 Öğr. Gör. 

Terapi ve 

Rehabilitasyon 

Bölümü 

Fizyoterapi 

Ergoterapi veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

alanlarının birinden mezun olmak, Ergoterapi 

veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarının 

birinde Doktora yapıyor olmak. 

1 Öğr. Gör. 

 
İSTENEN BELGELER 
• Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon 

Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi) 
• YÖK Formatlı Özgeçmiş (Doküman ve CD olarak)  
• Diploma fotokopileri (Lisans diploması noter onaylı, Diğerlerinin asıllarının olması 

halinde aslı gibidir yapılır) 
• Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi 
• Doktora Öğrenci Belgesi 
• ALES Sonuç Belgesi Fotokopisi 
• Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi fotokopisi 
• Resmi Transkriptler (asıllarının olması halinde aslı gibidir yapılır) 
• Tecrübe Belgesi (Onaylı) 
• Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar veya ayrılmış 

olanlar getirecektir.) 
• Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge 
• Adli Sicil Kaydını Gösterir Belge (e-devlet) 
• Nüfus Cüzdan Fotokopisi  
• 4 Adet Vesikalık Fotoğraf 
İrtibat-Başvuru Adresi:  
Başvuruda istenen belgeler son başvuru tarihinden önce ulaşmak kaydı ile şahsen veya 

posta yoluyla ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Dekanlıklarına/Müdürlüklerine 
yapılarak, 

Ankara Medipol Üniversitesi, Hacı Bayram Mah. Talatpaşa Blv. No:2 06050 
Altındağ/ANKARA adresine teslim edilecektir. 

Tel: 0312-444 20 10 
 6753/1-1 
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Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23 ve 24. maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri 
Yönergesi hükümlerine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolara 
2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi kapsamında başvuru alınmamaktadır. 

Başvuru süresi ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 

S.No Fakülte Bölüm Anabilim Dalı Unvan Derece Adet Özel Şartlar 

1 
Uygulamalı 

Bilimler 
Fakültesi 

Yönetim 
Bilişim 

Sistemleri 

Yönetim 
Bilişim 

Sistemleri 
Doçent 1 1 

Doçentliğini 
Pazarlama bilim 
alanında almış 

olmak. 

2 
Beden Eğitimi 

ve Spor 
Yüksekokulu 

Antrenörlük 
Antrenörlük 

Eğitimi 
Doçent 1 1 

Doçentliğini Spor 
Bilimleri alanında 

almış olmak. 

3 
Bayburt Eğitim 

Fakültesi 
Yabancı Diller 

Eğitimi 
İngiliz Dili 

Eğitimi 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

3 1 

İngiliz Dili Eğitimi 
anabilim dalında 
doktora yapmış 

olmak. 

MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR 
Doçent kadrosu için 2547 sayılı Kanun’un 24. maddesinde, Doktor Öğretim Üyesi 

kadroları için 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara ve 657 sayılı DMK’nun 48 inci 
maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir. 

İSTENEN BELGELER 
1) Başvuru dilekçesi(www.bayburt.edu.tr adresinden ulaşılabilir),  
2) Özgeçmiş (YÖK Formatında),  
3) 2 adet fotoğraf,  
4) Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık, Doçentlik belgelerinin e-devlet çıktıları 

(asılları atama olması halinde göreve başlaması sorası talep edilecektir) veya onaylı fotokopisi 
(Başvurulan birime evrakın aslı gösterilerek aslı gibidir fotokopisi de geçerlidir),  

5) Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca 
denkliğinin onaylandığına dair belge, 

6) Yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört (4) nüsha dosya  
7) Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi 6. maddesinde yer alan şartları sağladığını gösterir 
değerlendirme formu 

Bayburt Üniversitesinde Halen Görev Yapmakta Olanlar Hariç: 
8) Askerlik durum belgesi, (terhis-tecil belgesi veya https://www.turkiye.gov.tr/ adresli 

internet sitesinden alınacak çıktı) - Askerliğini Yedek Subay-Yedek Subay Öğretmen olarak 
yapanların terhis belgesi vermesi gerekmektedir.  

9) Atanmaya hak kazandığınız unvanda çalışmaya engel bir sağlık problemi 
bulunmadığına dair beyanı  

10) Adli Sicil Belgesi (Cumhuriyet Savcılığı’ndan veya https://www.turkiye.gov.tr/ 
adresli internet sitesinden alınacak çıktı)  

11) Herhangi bir Kamu Kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) 
çalıştığı Kurumlardan alacakları onaylı ayrıntılı Hizmet Belgesi  

12) Mal bildirim formu, (El yazısı ile eksiksiz olarak doldurulmuş, imzalı ve kapalı zarf 
içinde) 

BAŞVURU YERİ 
Doçent kadroları için başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya 

posta yoluyla yapılacaktır. 
Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvurular ilgili Fakülteye / Yüksekokula şahsen 

veya posta yoluyla yapılacaktır. 6648/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 22.04.2020 tarihli ve 9323-23 sayılı kararı ile 

BAY/939-82/37620 lisans sahibi “Mekan Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı No: 716/a Seyhan 

Adana” adresinde mukim Alkar Petrol Gıda Lojistik Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 

tarafından işletilen tesiste 08.10.2018 tarihinde yapılan denetimde dağıtıcısı haricinde akaryakıt 

ikmali yapılması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 125.000,-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. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bahse konu kararda belirtilen toplam 125.000,-TL 

tutarındaki idari para cezasının, 

1 - 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5015 sayılı 

Kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ 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, 

2 - Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın 

tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava 

açma hakkınızın saklı olduğu, 

3 - 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine 

idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine 

başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, 

4 - Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25’lik 

indirimden yararlanılabileceği, 

5 - Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme 

talebinde bulunulabileceği, 

6 - Süresi içerisinde ödenmeyen 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. 

 6742/1/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 09.04.2020 tarihli ve 9297-14 sayılı kararı ile 

DAĞ/7702-1/39704 lisans sahibi “Atatürk Mahallesi Vedat Günyol Caddesi Yakut Sitesi 2. blok 

No: 44/b Daire: 16 Ataşehir İstanbul” adresinde mukim Avrasya Grup Petrolcülük Dağıtım 

Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste 18.12.2018 tarihinde yapılan 

denetimde bayisinin otomasyon sisteminin doğru ve tutarlı 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. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bahse konu kararda belirtilen toplam 1.220.624,-TL 

tutarındaki idari para cezasının, 
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1 - 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5015 sayılı 
Kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ 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, 
2 - Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın 

tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava 
açma hakkınızın saklı olduğu, 

3 - 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine 
idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine 

başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, 
4 - Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25’lik 

indirimden yararlanılabileceği, 
5 - Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme 

talebinde bulunulabileceği, 
6 - Süresi içerisinde ödenmeyen 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. 
 6742/2/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 11.06.2020 tarihli ve 9388-32 sayılı kararı ile 

lisans sahibi “Kömürcüler Mah./semt Azizoğlu Sok./172 Döşemealtı Antalya” adresinde mukim 

Ayka Çevre ve Atık Yönetimi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 
17.05.2017 tarihinde yapılan denetimde Kurumdan alınmış herhangi bir izne sahip olmaksızın 

akaryakıt harici ürün temin etmek 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. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bahse konu kararda belirtilen toplam 87.814,-TL 
tutarındaki idari para cezasının, 

1 - 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5015 sayılı 
Kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ 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, 
2 - Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın 

tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava 
açma hakkınızın saklı olduğu, 

3 - 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine 
idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine 

başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, 
4 - Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25’lik 

indirimden yararlanılabileceği, 
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5 - Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme 

talebinde bulunulabileceği, 

6 - Süresi içerisinde ödenmeyen 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. 

 6742/3/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Sakyatan Mahallesi Konya Ereğli Cad. No: 171 Karatay/Konya adresinde 28.04.2017 ve 

BAY/939-82/38437 sayılı lisans kapsamında faaliyet gösteren Dizzelles Petrol Taşımacılık İnşaat 

Gıda Limited Şirketi’nin, 12.09.2018 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 ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19/A maddesi hükümleri uyarınca Dizzelles Petrol Taşımacılık 

İnşaat Gıda Limited Şirketi nezdinde 31.01.2020 tarihli ve 6104 sayılı Başkanlık Oluru 

kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 14.04.2020 tarihli ve 515 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 Mürsel Uluç Mah. 9. Cad. No: 62/8 Çankaya/Ankara adresine gönderilmesine rağmen 

ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün 

içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 2078. Sok. No: 4 Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate 

alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 6742/4/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 02.04.2020 tarihli ve 9287-40 sayılı kararı ile 

Küçükbakkalköy Mah. Küçük Setli Sok. Denge Panaroma İş Merkezi No:5/35 Ataşehir İstanbul 

adresinde faaliyet gösteren DAĞ/4030-3/31529 sayılı lisans sahibi E Maxpet Yapı İnşaat Petrol 

Nakliye Hafriyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 31.12.2018 tarihinde yıllık 

60.000 ton beyaz ürün satış yükümlülüğünün yerine getirilmemesi fiilini işlediğinin tespit 

edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci 

maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 

sahibi olduğu DAĞ/4030-3/31529 sayılı lisansının iptal edilmesine karar verilmiştir. Ancak, söz 

konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ 

edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, DAĞ/4030-3/31529 sayılı lisansın iptal 

edilmesine karar verildiği ve Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın 

saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 6742/5/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 16.07.2020 tarihli ve 9454-22 sayılı kararı ile 

DAĞ/5692-1/35798 lisans sahibi “Çamlık Mah. İkbal Cad. Dinç Sok. Muyar Plaza No: 4 D: 43 
Ümraniye İstanbul” adresinde mukim Eksen Petrolcülük Dağıtım Anonim Şirketi tarafından 
işletilen tesiste 09.10.2018 tarihinde yapılan denetimde bayisinin otomasyon sisteminin doğru ve 
tutarlı 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. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bahse konu kararda belirtilen toplam 1.220.624,-TL 
tutarındaki idari para cezasının, 

1 - 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5015 sayılı 
Kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ 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, 

2 - Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın 
tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava 
açma hakkınızın saklı olduğu, 

3 - 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine 
idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine 
başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, 

4 - Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılabileceği, 

5 - Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme 
talebinde bulunulabileceği, 

6 - Süresi içerisinde ödenmeyen 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. 
 6742/6/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Küçükbakkalköy Mah. Küçük Setli Sok. Denge Panaroma İş Merkezi No: 5/35 

Ataşehir/İstanbul adresinde 20.09.2012 ve DAĞ/4030-3/31529 sayılı lisans kapsamında faaliyet 
gösteren E Maxpet Yapı İnşaat Petrol Nakliye Hafriyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketi’nin, 31.12.2019 tarihinde kurul izni olmaksızın dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti yapılması 
ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve 
Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19/A maddesi hükümleri uyarınca E Maxpet Yapı İnşaat 
Petrol Nakliye Hafriyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nezdinde 04.03.2020 tarihli ve 
11796 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 08.06.2020 tarihli ve 795 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 Küçükbakkalköy Mah. Küçük Setli Sok. Denge Panaroma İş Merkezi No: 5/35 
Ataşehir / İstanbul adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu 
kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 
2078. Sok. No: 4 Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi 
içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat 
Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  6742/7/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 30.07.2020 tarihli ve 9482-22 sayılı kararı ile 

DAĞ/5692-1/35798 lisans sahibi “Çamlık Mah. İkbal Cad. Dinç Sok. Muyar Plaza No: 4 D: 43 
Ümraniye İstanbul” adresinde mukim Eksen Petrolcülük Dağıtım Anonim Şirketi tarafından 
işletilen tesiste 04.09.2018 tarihinde yapılan denetimde bayisinin otomasyon sisteminin doğru ve 
tutarlı veriler içermemesi ve/veya 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. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bahse konu kararda belirtilen toplam 1.220.624,-TL 
tutarındaki idari para cezasının, 

1 - 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5015 sayılı 
Kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ 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, 

2 - Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın 
tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava 
açma hakkınızın saklı olduğu, 

3 - 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine 
idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine 
başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, 

4 - Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılabileceği, 

5 - Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme 
talebinde bulunulabileceği, 

6 - Süresi içerisinde ödenmeyen 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. 
 6742/8/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
CNG/2807-1/222 numaralı CNG (İletim ve Dağıtım) Lisansı sahibi Gazkom Doğalgaz 

Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (3890691289) tarafından işlenen Kurum tarafından 
istenilen bilgi/belgelerin zamanında/eksiksiz gönderilmemesi fiilinin Doğal Gaz Piyasası ilgili 
mevzuatı hükümlerine aykırı olduğu değerlendirildiğinden, konunun ayrıntılı bir şekilde 
araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla kişi hakkında açılan 
doğrudan soruşturma kapsamında hazırlanmış olan 2/07/2020 tarihli ve 1050 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.  6742/9/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 16.04.2020 tarihli ve 9314-18 sayılı kararı ile 

DAĞ/4030-2/31528 lisans sahibi “Yakıt Dağıtım Taşımacılık İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve 
Ticaret Anonim Şirketi Yenişehir Mah. Bakü Cad. B Apt No: 6/1/253 Pendik İstanbul” adresinde 

mukim Molaver Akaryakıt Dağıtım Taşımacılık İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketi tarafından işletilen tesiste 08.07.2019 tarihinde yapılan denetimde bayisinin otomasyon 

sisteminin doğru ve tutarlı veriler içermemesi ve bayide tespit edilen aykırılıkların Kuruma 
bildirilmemesi fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 6.250.000,-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. 
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bahse konu kararda belirtilen toplam 6.250.000,-TL 

tutarındaki idari para cezasının, 
1 - 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5015 sayılı 

Kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ 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, 

2 - Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın 
tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava 

açma hakkınızın saklı olduğu, 
3 - 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine 

idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine 
başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, 

4 - Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılabileceği, 

5 - Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme 
talebinde bulunulabileceği, 

6 - Süresi içerisinde ödenmeyen 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. 

 6742/10/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Yenişehir Mah. Bakü Cad. B Apt No: 6/1/253 Pendik /İstanbul adresinde 20.09.2012 ve 

DAĞ/4030-2/31528 sayılı lisans kapsamında faaliyet gösteren Molaver Akaryakıt Dağıtım 
Taşımacılık İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, 31.12.2019 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 ile Ön Araştırma 
ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19/A maddesi 

hükümleri uyarınca Molaver Akaryakıt Dağıtım Taşımacılık İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve 
Ticaret Anonim Şirketi nezdinde 13.04.2020 tarihli ve 17556 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında 

doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 
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Soruşturma sonucu düzenlenen 16.04.2020 tarihli ve 523 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 Kirazlık Mah. Atatürk Blv. No: 2/2 Tekkeköy/Samsun adresine gönderilmesine 
rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) 
gün içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 2078. Sok. No: 4 Çankaya/Ankara adresindeki 
Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın 
dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 6742/11/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Güney Mah. Kahraman Sok. No: 12/4 Körfez/Kocaeli adresinde 03.10.2013 ve DAĞ/4637-

3/33304 sayılı lisans kapsamında faaliyet gösteren Nafta Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi’nin, 26.08.2020 tarihinde kurul izni olmaksızın dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti 
yapılması ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci 
maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19/A maddesi hükümleri uyarınca Nafta 
Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nezdinde 26.08.2020 tarihli ve 12133 sayılı 
Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 10.06.2020 tarihli ve 818 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 Cennetyatağı Mah. 701 Sok. No: 11/3 Edremit / Balıkesir adresine gönderilmesine 
rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) 
gün içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 2078. Sok. No: 4 Çankaya/Ankara adresindeki 
Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın 
dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 6742/12/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Ahmet Yesevi Mahallesi No: 446 D-400 Karayolu Musa Şahin Bulvarı Merkez-

Osmaniye” adresinde mukim LPG-BAY/941-54/13943 lisans numaralı Osmaniye 80 Petrol 
Ürünleri ve Oto Gaz İstasyonu İşletmeciliği Ticaret Sanayi Limited Şirketi tarafından işletilen 
tesiste LPG tüpü dolumuna yarayan teçhizatın istasyon dahilinde bulundurulması 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 11.12.2019 tarihli ve 55066 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan 
soruşturma açılmış ve 17.12.2019 tarihli ve 1192 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 ile 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, 
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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. 

 6742/13/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Çakmak Mahallesi Konya- Ereğli Caddesi No: 2469 Ereğli/Konya adresinde 23.03.2018 

ve BAY/939-82/39808 sayılı lisans kapsamında faaliyet gösteren Özdemirler Petrol Nakliyat 
Yem Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 18.12.2017 tarihinde lisanssız bayilik faaliyeti 
yapılması ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci 
maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19/A maddesi hükümleri uyarınca Özdemirler 
Petrol Nakliyat Yem Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 03.02.2020 tarihli ve 6229 sayılı 
Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 02.05.2020 tarihli ve 630 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 Mah. Öztürk Sk. No: 6 Ulukışla/Niğde adresine gönderilmesine rağmen 
ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün 
içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 2078. Sok. No: 4 Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza 
gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate 
alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 6742/14/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Çakmak Mahallesi Konya- Ereğli Caddesi No: 2469 Ereğli/Konya adresinde 23.03.2018 

ve BAY/939-82/39808 sayılı lisans kapsamında faaliyet gösteren Özdemirler Petrol Nakliyat 
Yem Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 25.01.2019 tarihinde dağıtıcısı haricinde akaryakıt 
ikmali yapılması ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” 
başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19/A maddesi 
hükümleri uyarınca Özdemirler Petrol Nakliyat Yem Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 
03.06.2020 tarihli ve 22645 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına 
karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 17.07.2020 tarihli ve 1105 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 Mah. Öztürk Sok. No: 6 Ulukışla/Niğde adresine gönderilmesine rağmen 
ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün 
içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 2078. Sok. No: 4 Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza 
gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate 
alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 6742/15/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 25.06.2020 tarihli ve 9416-30 sayılı kararı ile 

Bay/939-82/40154 lisans sahibi “Sanayi Mah. Gökmavi Sok. Akaryakıt İstasyonu /1 İzmit 

Kocaeli” adresinde mukim Salpet Nakliye Akaryakıt İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 

tarafından işletilen tesiste 06.09.2018 tarihinde yapılan denetimde kurulu otomasyon sistemine 

yansımayan akaryakıt satışı veya dolumu 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. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bahse konu kararda belirtilen toplam 100.520,-TL 

tutarındaki idari para cezasının, 

1 - 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5015 sayılı 

Kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ 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, 

2 - Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın 

tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava 

açma hakkınızın saklı olduğu, 

3 - 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine 

idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine 

başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, 

4 - Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25’lik 

indirimden yararlanılabileceği, 

5 - Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme 

talebinde bulunulabileceği, 

6 - Süresi içerisinde ödenmeyen 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. 

 6742/16/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kemalpaşa Mah. Yanyol Cad. No: 13 Bağcılar/İstanbul adresinde 27.04.2016 ve 

DAĞ/6240-2/36851 sayılı lisans kapsamında faaliyet gösteren Smart Akaryakıt Dağıtım Anonim 

Şirketi’nin, 26.08.2020 tarihinde kurul izni olmaksızın dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti yapılması 

ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve 

Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19/A maddesi hükümleri uyarınca Smart Akaryakıt 

Dağıtım Anonim Şirketi nezdinde 26.08.2020 tarihli ve 12095 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında 

doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 
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Soruşturma sonucu düzenlenen 09.06.2020 tarihli ve 809 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 Yalı Mah. 6523 Sk. No: 32 / B Blok D: 506 Karşıyaka/İzmir adresine gönderilmesine 

rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) 

gün içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 2078. Sok. No: 4 Çankaya/Ankara adresindeki 

Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın 

dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 6742/17/1-1 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

EÜ/3969-10/2414 numaralı lisans sahibi Üçzait Elektrik Üretim Limited Şirketi 

tarafından işlenen ilerleme raporu sunma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi fiilinin elektrik 

piyasası ilgili mevzuatı hükümlerine aykırı olduğu değerlendirildiğinden konunun ayrıntılı bir 

şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla kişi hakkında 

açılan doğrudan soruşturma kapsamında hazırlanmış olan 17.04.2020 tarihli ve 534 sayılı 

Soruşturma Raporu, yazılı savunma alınmak üzere 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 Kuruma gönderilmesi gerektiği ve 

süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  6742/18/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 25/06/2020 tarihli 9417-1 ve 9417-2 sayılı 

Kararları ile İTS/023 numaralı İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Ykn Mekanik 

Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (9810959701) tarafından işlenen dağıtım 

şirketinin izni olmadan gazlı hatlara müdahalede bulunulması fiiline yönelik yapılan 

değerlendirme neticesinde, kişi hakkında bundan böyle ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket 

etmesi hususunda ihtarda bulunulmasına ve hakkında yürütülen soruşturmanın sonlandırılmasına 

ve ayrıca kişinin sahibi olduğu İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikasının iptal edilmesine karar 

verilmiştir. Ancak söz konusu Kurul Kararları, tebliğ edilmek üzere kişinin bilinen/tespit edilen 

adresine gönderilmesine rağmen ilgili kişiye tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu Kurul Kararları, ayrıca 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 10 uncu 

maddesi uyarınca söz konusu Kararlar aleyhine tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde yetkili 

idare mahkemesinde dava açma hakkının bulunduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu 

uyarınca ilanen tebliğ olunur.  6742/19/1-1 
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Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI 

Öğretim üyesi alım ilanı; 

Üniversitemizin belirtilen bölümlerinde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim 

Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara 

öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru 

koşullarını sağlamış olmak şartıyla üniversitemiz web sitesinde belirtilen evrakları süresi 

içerisinde Üniversite Meydanı, No: 2, Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir’de bulunan Üniversitemiz 

rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde, 

adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. 

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde yapılmayan, posta ve 

e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Bir kişi 

birden fazla kadroya başvuramaz. Başvuru için gerekli belgelere üniversitemiz web sitesinden 

(www.kapadokya.edu.tr) ulaşılabilir. 

Fakülte/Enstitü/ 

Yüksekokul 

Bölüm/ 

Program 

Kadro 

Unvanı 
Özel Şartlar 

Kadro 

Sayısı 

Uygulamalı Bilimler 

Yüksekokulu 

Uçak Gövde 

ve Motor 

Bakımı 

Dr. 

Öğretim 

Üyesi 

Doktora derecesini Makine Mühendisliği, 

Elektrik Elektronik Mühendisliği veya Uçak 

Mühendisliği alanlarından birinden almış 

olmak. 

2 

Doktor öğretim üyesi kadrosu için gerekli belgeler; 

1. Başvuru formu 

2. YÖK formatında özgeçmiş. 

3. Yayın listesi. 

4. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi. 

5. T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği. 

6. 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro 

yazılacaktır). 

7. Erkek adaylar askerlik belgelerinin tasdikli örneğini. 

8. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD kaydı. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK
–– Bursa Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Yaz Öğretimi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2020/91, 92, 93, 94, 95)
–– Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 77)
–– Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel

Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)
–– Harici Güç Kaynaklarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair

Tebliğ (2019/1782/AB) (SGM:2020/5)

KURUL KARARI
–– Basında Fikren veya Bedenen Çalışanlara Verilecek Borç Para ve Yapılacak

Yardımlar Hakkında 18 Kasım 1977 Tarih ve 68 Sayılı Genel Kurul Kararının
6, 8 ve 9 uncu Maddelerinin Tadiline Dair Genel Kurul Kararı (No: 214)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 10/6/2020 Tarihli ve 2016/58665 Başvuru Numaralı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 2/6/2020 Tarihli ve 2017/19906 Başvuru Numaralı

Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


