T.C.
Resmî Gazete
Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
11 Ocak 2016
PAZARTESİ

Sayı : 29590

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Maliye Bakanlığından:
VERGİ DENETİM KURULU PERFORMANS DEĞERLENDİRME
SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Vergi Müfettişlerinin ve Vergi Müfettiş Yardımcılarının mesleki yeterlik ve yetkinliklerinin objektif, nesnel ve mukayeseli bir şekilde değerlendirilmesi için performans değerlendirme sisteminin oluşturulması ve yönetimine ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Vergi Müfettişleri ile Vergi Müfettiş Yardımcıları hakkında uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek-29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Analık izni: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre doğum öncesinde ve doğum
sonrasında verilen mazeret izinlerini,
b) Bakan: Maliye Bakanını,
c) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,
ç) Başkan: Vergi Denetim Kurulu Başkanını,
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr

İçindekiler 56. Sayfadadır.
e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr
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d) Başkanlık: Vergi Denetim Kurulu Başkanlığını,
e) Değerleyici: Performans değerlendirme sisteminde puan vermeye yetkili kişileri,
f) Fiilen çalışma süresi: Kurulda, Vergi Müfettişi veya Vergi Müfettiş Yardımcısı kadrolarında, aylıksız izin, analık izni, resmi sağlık kurulu raporuna göre verilen sıhhi izinler ve
yurtdışı lisansüstü eğitiminde geçen süreler hariç, geçirilen süreyi,
g) Grup Başkanı: Grup Başkanlığı bulunan yerlerdeki Grup Başkanını,
ğ) Grup Başkanlığı: Bakan onayı ile uygun görülen yerlerde kurulan Başkanlığa bağlı
Grup Başkanlıklarını,
h) Hizmet içi eğitim: Eğitim konuları ile süresinin Başkanlıkça belirleneceği ve temel
hazırlık eğitimi başlama tarihinden itibaren birinci yılın sonu itibari ile tamamlanması esas
olan eğitimi,
ı) Hizmet içi seminer: Usul ve esasları Başkanlıkça belirlenmek suretiyle Vergi Müfettişlerine verilecek semineri,
i) Kurul: Vergi Denetim Kurulunu,
j) Kurul Yönetmeliği: 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğini,
k) Temel hazırlık eğitimi: Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak atananlara, Vergi Denetim
Kurulu Yönetmeliği ile Başkanlıkça belirlenecek konularda verilecek olan ve en az 3 ay sürmesi
gereken eğitimi,
l) Vergi Müfettişi: Vergi Başmüfettişleri ile Vergi Müfettişlerini,
m) Yer Değiştirme Yönetmeliği: 16/6/2012 tarihli ve 28325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Görev Yerleri İtibarıyla Vergi Müfettişleri Yer Değiştirme Yönetmeliğini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Performans Değerlendirme Sistemi
Performans değerlendirmesi
MADDE 5 – (1) Performans değerlendirme sistemi, Vergi Müfettişlerinin ve Vergi Müfettiş Yardımcılarının; görev yaptıkları süre içindeki sınavlarda elde ettikleri başarı derecesini,
Başkanın ve Grup Başkanlarının değerlendirmelerini, düzenledikleri vergi inceleme raporları
hakkında rapor değerlendirme komisyonları tarafından yapılan değerlendirmeleri, düzenledikleri diğer inceleme, araştırma, görüş öneri, denetim ve soruşturma raporları hakkında yapılan
değerlendirmeleri, diğer çalışmalarına ilişkin değerlendirmeleri, lisansüstü eğitim düzeyleri ile
benzeri kriterleri esas alarak oluşturulan sistemi kapsar.
Performans değerlendirme süresi
MADDE 6 – (1) Vergi Müfettişlerinin performanslarının değerlendirilmesinde esas itibarıyla takvim yılı dikkate alınır.
(2) Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları hakkında performans değerlendirmesi yapılabilmesi için performans puanının hesaplandığı dönem itibarıyla en az 90 gün çalışılmış olması şarttır. Bu sürenin hesabında fiilen çalışılan süreler dikkate alınır.
(3) Vergi Müfettiş Yardımcılarının birinci yılın sonundaki performans değerlendirmeleri,
temel hazırlık eğitimine başlangıç tarihinden hizmet içi eğitim sınav tarihine kadar olan süre
için hesaplanır.
(4) Vergi Müfettiş Yardımcılarının yardımcılık dönemi performans değerlendirmeleri,
temel hazırlık eğitimine başlanıldığı tarihten yeterlik yazılı sınavının başlangıç tarihinin 15
gün öncesine kadar olan süre için hesaplanır. Vergi Müfettiş Yardımcılarına ait tüm değerlendirmeler ile yapılan işlere ilişkin veri girişleri bu tarihe kadar tamamlanarak onaylanır.
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(5) Yeterlik sınavının tüm oturumlarına veya herhangi bir oturumuna sağlık, doğal afet
ve benzeri haklı bir özür nedeniyle katılamayıp mazeret sınavına girecek olan Vergi Müfettiş
Yardımcılarının performans değerlendirmesi, ilk yeterlik sınavına ilişkin hesaplanan performans puanı ile bu puanın hesaplandığı tarihten mazeret yazılı sınav tarihinin 15 gün öncesine
kadar hesaplanan performans puanının ağırlıklı aritmetik ortalamasının hesaplanması suretiyle
tespit edilir.
(6) Kurul Yönetmeliğinin 33/A maddesine göre en az bir yıl daha çalışmak zorunda
olan Vergi Müfettiş Yardımcılarının performans değerlendirmeleri, başarılı olamadıkları ya da
özürsüz olarak girmedikleri sınav sonuçlarının duyurulduğu tarihten ikinci yeterlik yazılı sınavının yapılacağı tarihin 15 gün öncesine kadar olan dönem için hesaplanır. Bu dönemde çalışmalara ilişkin elde edilen performans puanının, çalışılan gün sayısının 365’e oranlanması
suretiyle elde edilen katsayıya bölünmesi sonucu çalışmalara ilişkin performans puanı hesaplanır.
(7) Yeterlik sınavında başarılı olan Vergi Müfettiş Yardımcılarının Vergi Müfettişliğine
ilişkin ilk performans değerlendirmesi, son performans puanının hesaplandığı tarihten, Vergi
Müfettişliğine atanma tarihinin içinde bulunduğu takvim yılının sonuna kadar olan dönem için
yapılır. Bu dönemde çalışmalara ilişkin elde edilen performans puanının, çalışılan gün sayısının
365’e oranlanması suretiyle elde edilen katsayıya bölünmesi sonucu çalışmalara ilişkin performans puanı hesaplanır.
(8) Vergi Müfettişlerinin takvim yılı içerisinde fiili çalışma süresinin 4 üncü maddenin
birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen nedenlerle 365 günün altında olması durumunda, performans değerlendirmesi çalışılan süreler için yapılır. Bu dönemde çalışmalara ilişkin elde edilen performans puanının, çalışılan gün sayısının 365’e oranlanması suretiyle elde edilen katsayıya bölünmesi sonucu Vergi Müfettişinin çalışmalara ilişkin performans puanı hesaplanır.
(9) Kurul Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası ile Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen performans puanlarının hesabında
Vergi Müfettiş Yardımcılarının yardımcılık dönemine ilişkin hesaplanan performans puanı esas
alınır.
Performansın ölçülmesi
MADDE 7 – (1) Vergi Müfettişlerinin ve Vergi Müfettiş Yardımcılarının performanslarının ölçülmesi Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’te yer alan formlar esas alınarak yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitimlere İlişkin Performans Değerlendirmesi
Sınavlardaki başarı derecelerinin kullanılma amacı
MADDE 8 – (1) Vergi Müfettiş Yardımcılarının yardımcılık döneminde tabi oldukları,
temel hazırlık eğitimi, hizmet içi eğitim ve yetki sınavlarından elde edecekleri başarı dereceleri,
performans değerlendirmesinde kullanılır.
Temel hazırlık eğitimi seminer notunun değerlendirilmesi
MADDE 9 – (1) Sınavlardaki başarı derecesine göre yapılacak performans değerlendirmesinde, Vergi Müfettiş Yardımcılarının temel hazırlık eğitimi seminer notunun %20'si Ek2C’de, %35’i Ek-3’te yer alan formlarda belirtildiği şekilde kullanılır.
Hizmet içi eğitim sınav notlarının değerlendirilmesi
MADDE 10 – (1) Vergi Müfettiş Yardımcıları, aldıkları hizmet içi eğitimlerde tabi tutuldukları sınav veya sınavlardan 100 tam puan üzerinden not alırlar. Bu sınavlardan elde edilen
notlar, Başkanlıkça belirlenecek oranda değerlendirilerek, Vergi Müfettiş Yardımcısının hizmet
içi eğitim sınav notunu oluşturur.
(2) Hizmet içi eğitim sınav notunun %15’i Ek-2C’de, %25’i Ek-3’te yer alan formlarda
belirtildiği şekilde kullanılır.
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Eğiticilerin değerlendirmesi
MADDE 11 – (1) Temel hazırlık eğitimi ve hizmet içi eğitimlere eğitici olarak katılanların, eğitim sonunda her bir Vergi Müfettiş Yardımcısı hakkındaki değerlendirmesini içeren
ve 100 tam puan üzerinden verilen puanların %10’u Ek-3'te yer alan forma aktarılır.
Refakat değerlendirme notlarının değerlendirilmesi
MADDE 12 – (1) Vergi Müfettiş Yardımcılarının meslekte yetişmesini sağlamak ve liyakat, temsil, çalışma azmi, başarı ve yeteneklerinin geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla
refakatlerine verilen Vergi Müfettişlerince yapılacak değerlendirmeler, performans değerlendirmesinde kullanılır.
(2) Vergi Müfettişlerinin, refakatlerinde çalışan Vergi Müfettiş Yardımcılarına, değerlendirme belgelerinde yer alan kriterlere göre 100 tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması, Vergi Müfettiş Yardımcısının refakat değerlendirme notunu oluşturur.
(3) Refakat değerlendirme notunun %10’u Ek-2’de, % 15’i Ek-3’te yer alan formlarda
belirtildiği şekilde kullanılır.
Yetki sınav notunun değerlendirilmesi
MADDE 13 – (1) İlk yetki sınavında başarılı olunması halinde alınan notun %65’i,
ikinci yetki sınavında başarılı olunması halinde ise alınan notun %45’i, Ek-2C formunda dikkate alınır.
(2) Kurul Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında yapılacak
yetki sınavında başarılı olamayan veya yetki sınavına özürsüz olarak girmeyen Vergi Müfettiş
Yardımcıları, performans değerlendirmesinde başarısız sayılır.
Vergi Müfettiş Yardımcılarının sınavlardaki başarı derecelerine göre performans
değerlendirmesinin yapılması
MADDE 14 – (1) Vergi Müfettiş Yardımcılarının sınavlardaki başarı derecesine göre
yapılacak performans değerlendirmesinde, Ek-2C’de yer alan form kullanılır.
(2) 9, 10 ve 13 üncü maddelerde yer alan oranlara göre, temel hazırlık eğitimi seminer
notu, hizmet içi eğitim sınav notu ve yetki sınav notunun dikkate alınması suretiyle hesaplanan
not, sınavlardaki başarı derecesini gösterir.
(3) Sınavlardaki başarı derecesini gösteren notun %40’ı yapılacak genel performans
değerlendirmesinde dikkate alınmak üzere, Ek-2’de yer alan forma aktarılır.
Vergi Müfettiş Yardımcılarının birinci yılına ilişkin performans değerlendirmesinin
yapılması
MADDE 15 – (1) 9, 10, 11, 12, 17 ve 18 inci maddelerde yer alan oranlara göre hesaplanan not, Vergi Müfettiş Yardımcısının birinci yılına ilişkin başarı derecesini gösterir.
Vergi Müfettişlerinin sınavlardaki başarı derecelerine göre performans değerlendirmesinin yapılması
MADDE 16 – (1) Vergi Müfettişlerinin yeterlik sınavında aldıkları yeterlik sınav notu,
sınavlardaki başarı derecesini gösterir.
(2) Vergi Müfettişlerinin yeterlik sınavında aldıkları notun %5’i, yapılacak genel performans değerlendirmesinde dikkate alınmak üzere Ek-1’de yer alan forma aktarılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başkanın ve Grup Başkanlarının Değerlendirmesi
Başkanın değerlendirmesi
MADDE 17 – (1) Başkan, Vergi Müfettiş Yardımcılarının birinci yılına ilişkin performans değerlendirmesini yaparken aşağıda belirtilen kriterleri dikkate alır:
a) Temel hazırlık eğitimi genel başarı durumu.
b) Hizmet içi eğitim genel başarı durumu.
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c) Refakat değerlendirmeleri.
ç) Devlet Memurları Kanununda düzenlenen disiplin hükümlerine riayet etme.
d) Vergi Müfettişleri mesleki etik davranış ilke ve kurallarına uyma.
(2) Birinci fıkradaki kriterlerin tamamı göz önünde bulundurularak 100 tam puan üzerinden performans değerlendirmesi yapılır. Hesaplanan notun %5’i, Vergi Müfettiş Yardımcıları
için yapılacak birinci yıl performans değerlendirmesinde dikkate alınmak üzere Ek-3’te yer
alan forma aktarılır.
(3) Grup Başkanı olarak görevlendirilen Vergi Müfettişlerinin Ek-1’de yer alan Grup
Başkanı değerlendirmesi Başkan tarafından yapılır.
Grup Başkanlarının değerlendirmesi
MADDE 18 – (1) Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcılarının, kendilerine verilen görevleri yerine getirirken mesleğin gerektirdiği şekilde sorumluluk bilinciyle hareket
edip etmedikleri, çalışma arkadaşları ve iş çevresiyle uyumlu olup olmadıkları gibi hususlara
ilişkin eksikliklerinin giderilmesine ve yeteneklerinin geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla
Grup Başkanlarının yapacağı değerlendirmeler, performans değerlendirmesinde kullanılır.
(2) Grup Başkanları; Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları hakkında performans değerlendirmesi yaparken aşağıda yazılı kriterleri dikkate alırlar:
a) Verilen görevleri zamanında tamamlama.
b) Verilen görevlerin yerine getirilmesi sırasında mesleki standartlara uyma.
c) Verilen görevleri organize etme ve sonuçlarını takip edebilme.
ç) Çalışmalarını, belirlenmiş biçimler dahilinde ve yazım kuralları çerçevesinde, açık
ve net şekilde yazılı olarak ifade edebilme.
d) Vergi Müfettişleri mesleki etik davranış ilke ve kurallarına uyma.
e) Ekip çalışmasına yatkınlığı.
(3) İkinci fıkradaki kriterlerin tamamı göz önünde bulundurularak 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu madde kapsamında yapılacak performans değerlendirmesinin sonuçları, takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar, Vergi Müfettiş Yardımcılarının değerlendirme sonuçları ise 6 ncı maddede belirlenen tarihlere kadar veri girişleri yapılarak onaylanır.
(4) Üçüncü fıkraya göre hesaplanan notun %10’u, Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş
Yardımcıları için yapılacak genel performans değerlendirmesinde dikkate alınmak üzere Ek-1,
Ek-2 ve Ek-3’te yer alan formlara aktarılır.
(5) Bir takvim yılı içerisinde Grup Başkanlığı değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde,
önceki Grup Başkanlığında geçirilen süre için bu madde kapsamında yapılacak performans değerlendirmesinin sonuçları, takvim yılının bitmesi beklenmeksizin Grup Başkanlığı değişikliğinin söz konusu olduğu ayrılma tarihi itibarıyla veri girişleri yapılarak onaylanır.
(6) Bir takvim yılı içerisinde Grup Başkanının görevinin son bulması durumunda, takvim yılı itibarıyla gerekli süreyi sağlayanlar için bu madde kapsamında yapılacak performans
değerlendirmelerinin sonuçları, ilgili Grup Başkanı tarafından görevden ayrılmadan önce veya
ayrılma tarihi itibarıyla veri girişleri yapılarak onaylanır.
(7) Grup Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Vergi Müfettişlerinin bu madde kapsamında yapılacak performans değerlendirmeleri Grup Başkanı tarafından yapılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çalışmalara İlişkin Performans Değerlendirmesi
Çalışmaların performans değerlendirmesinde kullanılma amacı
MADDE 19 – (1) Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcılarının kendilerine verilen görevleri yerine getirmedeki başarı ve verimlilikleri ölçülür.
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Rapor değerlendirme komisyonlarının değerlendirmesine tabi raporların değerlendirilmesi
MADDE 20 – (1) Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcılarınca düzenlenen ve
rapor değerlendirme komisyonlarının değerlendirmesine tabi olan raporların ikinci fıkrada belirtilen kriterlere uygunluğu performans değerlendirmesinde kullanılır.
(2) Rapor değerlendirme komisyonlarının değerlendirmesine tabi olan raporlar, bu komisyonlarca aşağıda yazılı kriterlere göre değerlendirilir:
a) Raporun konusuna ilişkin mevzuatın kapsamlı ve doğru bir şekilde işlenmesi.
b) Raporun iktisadi, teknik ve hukuki icaplara uygunluğu.
c) Konunun anlatım bütünlüğü.
ç) Raporda işlenen konunun özgünlüğü.
d) Rapor dilinin sade, ifadelerin açık ve net olması.
e) Raporun niteliği ile rapora harcanan mesai.
f) Raporun yazım ve imla kurallarına uygunluğu.
g) Raporun yapılan değerlendirme sonucunda kaç kez düzeltmeye konu olduğu.
(3) Rapor değerlendirme komisyonları, ikinci fıkrada belirlenen kriterlere göre 100 tam
puan üzerinden yazılan raporları değerlendirir. Rapor değerlendirme komisyonlarının yaptıkları
değerlendirmeler Ek-1A ve Ek-2A’da yer alan forma aktarılır.
(4) Üçüncü fıkrada hesaplanan notun %5’i, Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları için yapılacak genel performans değerlendirmesinde dikkate alınmak üzere Ek-1 ve
Ek-2’de yer alan formlara aktarılır.
Diğer raporların değerlendirilmesi
MADDE 21 – (1) Yapılan görevlendirme üzerine Vergi Müfettişleri ve yetkili Vergi
Müfettiş Yardımcılarınca düzenlenen ve rapor değerlendirme komisyonlarının değerlendirmesine tabi olmayan raporlar, her bir iş itibarıyla, Başkan veya Başkan tarafından görevlendirilecek bir komisyon tarafından 20 nci maddede yer alan kriterlere göre 100 tam puan üzerinden
değerlendirilir.
(2) Birinci fıkraya göre yapılan değerlendirmeler, ilgisine göre Ek-1A ve Ek-2A’da yer
alan formlara aktarılır.
Çalışmaların puanlandırılması
MADDE 22 – (1) Vergi Müfettişleri ve yetkili Vergi Müfettiş Yardımcıları, görevlendirme neticesinde yaptıkları vergi incelemelerinden, nezdinde inceleme yapılan mükellefin net
satışları ile aktif büyüklüğünün aritmetik ortalamasının ve öz sermaye büyüklüklerinin, Ek-4’te
yer alan sınırlara isabet eden puanları, incelemenin tam ve sınırlı olma durumuna göre alırlar.
(2) Birinci fıkraya göre yapılan görevlendirmelerin ekip halinde yapılması durumunda,
her bir ekip üyesi yapılan bütün işlerden Ek-4’te yer alan sınırlara isabet eden puanı alır.
(3) Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanımına ilişkin incelemeler için 1 puan alınır. Bu kapsamda mükellefin birden fazla hesap döneminin incelenmesi
durumunda her bir ilave dönem için 0,25 puan eklenir. Ancak ilave alınacak puan, 0,50 puanı
geçemez.
(4) Vergi Müfettişleri veya Vergi Müfettiş Yardımcılarına verilen teftiş ve idari soruşturma işlerinin bitirilmesiyle 20 puana kadar performans puanı verilir.
(5) Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığından gelen işler ile mahkemeler veya savcılıklarca yapılması istenen işlerin, bir ila dördüncü fıkralar kapsamına girmemesi halinde, işin
bitiminde her iş için 10 puan alınır.
(6) Tamamlanan her bir karşıt tespit görevlendirmesi için 0,25 puan alınır.
(7) Rapor değerlendirme komisyonunun değerlendirmesine tabi olan raporlara ilişkin
işlerden, bu maddeye göre performans puanı alınabilmesi, söz konusu raporların Rapor Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilerek puanlanmış olmasına bağlıdır.
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(8) Tarhiyat öncesi uzlaşma komisyonlarında görevlendirilenler, her mükellef başına
0,25 puan alırlar. Bu fıkra gereğince verilecek puanlar toplamı, bir takvim yılı için 20 puanı
aşamaz.
(9) Yapılan her sınav başına; giriş sınav kurulunda yer alanlar 10, yetki sınav komisyonunda yer alanlar 5, yeterlik sınav kurulunda yer alanlar 15 ve diğer sınav komisyonlarında
yer alanlar 4 puan alırlar. Bu sınavların klasik yazılı yöntemle yapılması halinde puanlar iki
kat olarak hesaplanır.
(10) Temel hazırlık eğitimi, hizmet içi eğitim ve hizmet içi seminerlerde Başkanlığın
görevlendirmesi ile ders verenler, ders saati başına 0,25 puan alırlar.
(11) Konferans, seminer, panel, sempozyum, çalıştay ve toplantı gibi çalışmalara, Başkanlığın izni ile konuşmacı veya yönetici olarak katılınması durumunda, her bir görevlendirme
için 2 puan alınır.
(12) Başkanlıkça görevlendirilen ancak yukarıdaki fıkralarda sayılmayan kanun ve yönetmelik tasarılarının hazırlanması, rapor değerlendirme komisyonu üyeliği, ihbar ve inceleme
taleplerini değerlendirme komisyonu üyeliği gibi çeşitli konularda yapılan görevlendirmeler
ile Başkanlık emrindeki her nevi görevlendirmelerde, her ay için 10 puandan fazla olmamak
üzere Başkanlıkça puan verilir. Bu fıkra gereğince verilecek puanlar toplamı, bir takvim yılı
için 100 puanı aşamaz.
(13) Grup Başkanı ve Grup Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Vergi Müfettişleri
hakkında bu madde kapsamındaki performans değerlendirmesi Başkan tarafından yapılır. Bu
fıkra gereğince verilecek puanlar toplamı, bir takvim yılı için 100 puanı aşamaz.
(14) Bu maddede tanımlı olmayan diğer işler veya çalışmalar, nitelik itibarıyla en uygun
işin veya çalışmanın puanlamasına tabi olur.
(15) Ek-4’te yer alan sınırlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul
Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle yeniden
tespit edilir. Bu şekilde hesaplanan tutarların %5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlık, bu şekilde tespit edilen sınırları %300’üne kadar artırmaya veya %50’sine kadar indirmeye
yetkilidir.
(16) Bu maddeye göre elde edilecek puanlar, Ek-1B ve Ek-2B’de yer alan form üzerinde
gösterilir.
Çalışmaların ve sınavların değerlendirilmesi
MADDE 23 – (1) Hizmet içi seminer alınan dönemle sınırlı olmak koşuluyla, bu seminer kapsamında sınav yapılması durumunda, yapılan sınavlardan alınan ortalama notun % 10’u,
Ek-1’de yer alan forma aktarılır.
(2) Vergi Müfettişlerinin çalışmalara ilişkin performans değerlendirme notlarının % 80’i,
hizmet içi seminer alınan dönemlerde ise % 70'i Ek-1’de yer alan forma aktarılır. 22 nci maddenin onikinci ve onüçüncü fıkraları çerçevesinde görevlendirilenlerden 20 nci ve 21 inci maddeler kapsamında performans puanı bulunmayanlar için bu oran % 85 olarak uygulanır.
(3) Vergi Müfettiş Yardımcılarının çalışmalara ilişkin performans değerlendirme notlarının % 30’u Ek-2’de yer alan forma aktarılır.
(4) Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcılarının çalışmalara ilişkin performans
değerlendirme notunun 100 puanı aşması durumunda, aşan kısım performans değerlendirmesinde dikkate alınmaz.
ALTINCI BÖLÜM
Akademik Çalışmalara İlişkin Performans Değerlendirmesi
Akademik çalışmaların değerlendirmede kullanılma amacı
MADDE 24 – (1) Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcılarının, görev alanlarına
giren konularda kendilerini geliştirmeleri maksadıyla kitap ve makale yazmaları, lisansüstü
eğitim ve doktora programlarını bitirmeleri, teşvik mahiyetinde performans değerlendirmesinde
kullanılır.
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Akademik çalışmaların değerlendirilmesi
MADDE 25 – (1) Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcılarınca, görev alanlarına
giren konularla ilgili olarak hakemli dergilerde hakem değerlendirmesine tabi tutularak yayımlanan çalışmalar ile basılmış kitapların performans değerlendirmesinde dikkate alınabilmesi
için yayımlanan çalışmalar ile basılmış kitapların üç örneği Başkanlığa gönderilir. Bu kapsamda
Vergi Müfettişlerine ve Vergi Müfettiş Yardımcılarına, yazdıkları her makale için 5, kitap için
50 puan verilir.
(2) Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcılarınca, bitirilen lisansüstü eğitim ile
doktora programlarının performans değerlendirmesinde dikkate alınabilmesi için söz konusu
programları bitirme belgelerinin birer örneği Başkanlığa gönderilir. Bu kapsamda Vergi Müfettişlerine ve Vergi Müfettiş Yardımcılarına, bitirdikleri her tezsiz lisansüstü eğitim programı
için 25, tezli lisansüstü eğitim programı için 50, doktora programı için 100 puan verilir.
(3) Vergi Müfettişleri tarafından bu madde kapsamında lisansüstü eğitim ve doktora
programından elde edilen puanlar, programların bitirildiği takvim yılı dahil on takvim yılında;
basılan kitaplar, basım yılı dahil üç takvim yılında dikkate alınır. Yayımlanan çalışmalar dolayısıyla elde edilen puanlar ise çalışmaların yayımlandığı takvim yılında dikkate alınır.
(4) Vergi Müfettiş Yardımcıları tarafından bu madde kapsamında elde edilen puanlar,
yardımcılık döneminin sonunda topluca değerlendirilir. Vergi Müfettiş Yardımcılığı döneminde
yayımlanan çalışmalar ile basılmış kitaplar dolayısıyla elde edilen puanlar, Vergi Müfettişliğine
atandıktan sonra yapılacak performans değerlendirmelerinde kullanılmaz.
(5) Takvim yılı itibarıyla veya yardımcılık dönemi boyunca bu madde kapsamında elde
edilen puanların 100 puanı aşması durumunda aşan kısım dikkate alınmaz.
(6) Bu şekilde toplanan puanların %2,5’i Ek-1B ve Ek-2B’de yer alan formlara aktarılır.
YEDİNCİ BÖLÜM
Başarılı Sayılma
Başarılı sayılma puanı ve hesaplanması
MADDE 26 – (1) Vergi Müfettişleri veya Vergi Müfettiş Yardımcılarının, yapılan performans değerlendirme sonuçlarına göre başarılı sayılabilmesi için, genel performans değerlendirme puanlarının 100 tam puan üzerinden en az 70 puan olması şarttır.
(2) 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-29 uncu maddesinin yedinci fıkrasına göre en başarılı %5’in hesaplanmasında kullanılacak performans değerlendirme puanı takvim yılları itibarıyla alınan puanların aritmetik ortalaması kullanılarak tespit edilir.
(3) Vergi Müfettiş Yardımcılarından, birinci yılın sonunda performans değerlendirmesine göre en az 70 puan alamayanlar, performans değerlendirmesine göre başarısız sayılırlar.
(4) Kurul Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına göre yetki sınavında
başarılı olamayan veya yetki sınavına özürsüz olarak girmeyen Vergi Müfettiş Yardımcıları,
genel performans değerlendirmesine göre en az 70 puan almaları mümkün olmadığından, yardımcılık dönemlerinin bitmesi beklenmeksizin başarısız sayılırlar.
(5) 6 ncı maddenin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarına göre yapılan performans değerlendirmesinde en az 70 puan alamayanlar, performans değerlendirmesine göre başarısız sayılırlar.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hakkında disiplin cezası verilenler
MADDE 27 – (1) Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları hakkında verilen
uyarma cezası için 5 puan, kınama cezası için 10 puan, aylıktan kesme cezası için 20 puan ve
kademe ilerlemesinin durdurulması cezası için 30 puan, cezanın verildiği dönem genel performans puanından indirilir.
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Değerlendirmelerin geçerli sayılmayacağı haller
MADDE 28 – (1) Re’sen veya yapılan itirazlar neticesinde Başkanlık tarafından yapılan
veya yaptırılacak inceleme sonucunda kötü niyet veya özel maksatla gerçeğe aykırı değerlendirme yaptığı anlaşılan değerleyicinin değerlendirmesi geçersiz sayılarak varsa diğer değerleyicilerin değerlendirmesine göre, yoksa son üç yılın aritmetik ortalaması esas alınarak Başkanlıkça değerlendirilir. Üç yıldan az çalışılmış ise son iki yıl notunun aritmetik ortalamasına,
iki yıldan az çalışılması durumunda ise son bir yılın notu esas alınır.
(2) Kötü niyet veya özel maksatla performans değerlendirme formlarını gerçeğe aykırı
doldurdukları veya gerçeğe aykırı değerlendirme yaptıkları anlaşılan değerleyicilerin cezai sorumlulukları saklıdır.
Performans değerlendirme notlarının muhafazası ve görevli birimin sorumluluğu
MADDE 29 – (1) Başkanlıkta her Vergi Müfettişi ve Vergi Müfettiş Yardımcısı için
yapılan değerlendirmelere ilişkin olarak performans değerlendirme dosyası oluşturulur.
(2) Performans değerlendirme dosyalarını muhafaza etmekle görevli birim ve çalışanları, edindikleri bilgileri açıklayamazlar. Bu esaslara uymadığı tespit edilenler hakkında, 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin hükümleri uygulanır ve bir daha aynı görevde çalıştırılmazlar.
(3) Performans değerlendirme notlarını içeren her türlü yazışma, evrak ve belgelerin
sevkinde ve performans değerlendirme formlarının ve dosyalarının muhafazasında gizlilik esastır.
(4) Başkanlık, performans değerlendirme dosyalarının elektronik ortamda oluşturulmasına yetkilidir. Bu kapsamda Başkanlık, elektronik ortamda oluşturduğu dosyalara ilişkin olarak
Grup Başkanlıklarından ya da ilgililerden istediği her türlü belge, form ve benzeri dokümanların, belirleyeceği kurumsal elektronik posta adresine gönderilmesini isteyebilir.
Performans değerlendirme notlarının açıklanması
MADDE 30 – (1) Başkanlık, performans değerlendirme sonuçlarını, takvim yılının bitiminden itibaren üç ay içerisinde açıklar.
(2) Vergi Müfettiş Yardımcıları için birinci yılın sonunda yapılan performans değerlendirme sonuçları Başkanlıkça belirlenecek tarihte açıklanır.
(3) Başkanlık, performans değerlendirme sonuçlarını, elektronik ortam üzerinden de
açıklayabilir.
Performans değerlendirme notlarına itiraz
MADDE 31 – (1) Performans değerlendirme notlarına, yapılan sınavlara ilişkin notlar
hariç, değerlendirme sonucu açıklandıktan sonra bir ay içerisinde itiraz edilebilir. Bir aydan
sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmaz.
(2) İtirazlar, itiraz edilen konu Grup Başkanlığının değerlemelerinden kaynaklanıyorsa
doğrudan Grup Başkanlığına; Başkanlığın değerlemelerinden kaynaklanıyorsa Grup Başkanlıkları aracılığıyla Başkanlığa yapılır. Grup Başkanlığının değerlendirmelerine ilişkin itirazlarda, Grup Başkanlığı itiraza konu olan hususa ilişkin görüşünü de belirten bir yazı ile birlikte;
Başkanlığın değerlendirmelerine ilişkin itirazlarda ise Grup Başkanlığı doğrudan itirazı Başkanlığa intikal ettirir. İtiraz edilen konu Başkanlık tarafından değerlendirilir. Başkanlık, yapılan
itirazlar hakkında değerleyicilerden yazıyla veya elektronik postayla görüş sorabilir. Değerleyiciler 15 gün içerisinde görüşlerini Başkanlığa bildirirler. Başkanlık, gelen görüş çerçevesinde
inceleme yapılmasına lüzum görmez ise 15 gün, inceleme yapılmasına lüzum görmesi halinde
ise inceleme sonucunun Başkanlığa geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde ilgiliye sonucu
bildirir. Grup Başkanlıkları, Başkanlığa gönderilmesi gereken itiraz dilekçelerini en fazla beş
iş günü içerisinde Başkanlığa gönderirler.
(3) Başkanlık, maddi hatalara ilişkin düzeltmeleri re’sen yapar.
(4) İtiraz sonucu verilen kararlar kesindir.
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Yetki
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğabilecek tereddütleri gidermeye ve performans değerlendirmesine ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Bakan yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 33 – (1) 30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı 3. mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.
(2) Diğer mevzuatta yürürlükten kaldırılan Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliğine yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.
Bitirilen işler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce tamamlanan işlere ilişkin değerlendirmeler, 33 üncü maddeyle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine
göre yapılır.
(2) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce yayımlanan çalışmalar dolayısıyla elde
edilen puanlar yayımlandığı takvim yılı dahil olmak üzere en fazla üç takvim yılında bu Yönetmelik hükümlerine göre dikkate alınır.
Vergi Müfettiş Yardımcılarının genel performans puanı hesaplanma tarihi
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girme tarihinden önce genel
performans değerlendirmesinden başarılı olamayarak yeterlik sınavına girmeye hak kazanamayan Vergi Müfettiş Yardımcılarının Ek-2’de yer alan genel performans puanı, yeterlik sınavı
tarihine kadar tamamlanan tüm çalışmaları içerecek şekilde tekrar hesaplanır. Hesaplanan bu
puan Kurul Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası ile Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen performans puanlarının hesabında kullanılır.
Vergi Başmüfettişi olmaya hak kazananların belirlenmesinde performans puanın
hesaplanması
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Vergi Başmüfettişliğine atanabilmek için yeterli hizmet süresi olmakla birlikte yapılan performans değerlendirmelerinin herhangi bir döneminde başarısız
olanlardan, başarısız olduğu takvim yılının fiili çalışma süresinin 365 günden az olması durumunda, bu dönemlere ilişkin performans puanı 6 ncı maddenin sekizinci fıkrası dikkate alınarak
tekrar hesaplanır. Hesaplanan bu puanlar ilgililerin geçmiş yıllara ilişkin almış oldukları performans puanlarını değiştirmez, sadece Vergi Başmüfettişi olmaya hak kazananların belirlenmesinde kullanılır.
Vergi Başmüfettişi olmaya hak kazanan en başarılı %5’inin belirlenmesinde performans puanın hesaplanması
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önceki yıllara ilişkin
performans değerlendirmeleri esas alınarak 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-29 uncu
maddesinin yedinci fıkrasına göre Vergi Başmüfettişi olmaya hak kazanan en başarılı %5’inin
belirlenmesinde, takvim yılları itibarıyla alınan performans değerlendirme puanlarının aritmetik
ortalaması kullanılır. Bir yıldan az çalışılan takvim yıllarına ilişkin performans puanı; çalışmalardan elde edilen puanın, çalışılan gün sayısının 365’e oranlanması suretiyle elde edilen
katsayıya bölünmesi sonucu bulunan puan esas alınarak hesaplanır.
Yürürlük
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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—— • ——
Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEKÖĞRENİM BURS
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 20/8/2013 tarihli ve 28741 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıflar
Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye’ye eğitim için gelmiş
yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %5’i kadar
kontenjan ayrılarak burs verilebilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi

Sayısı

20/8/2013

28741

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi

Sayısı

18/11/2014

29179
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Bitlis Eren Üniversitesinden:
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 4/8/2014 tarihli ve 29078 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitlis Eren
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Öğrenci, alınmak istenen dersin eşdeğerliliği ve alınacağı üniversitenin, ilgili bölüm kurulunun önerisi ve ilgili birim yönetim kurulunun onayı ile kayıtlı olduğu birimde başarısız ya da devamsız olduğu derslerden bir yarıyılda en fazla ikisini ve öğrenimi süresince
de en fazla dört dersi, yeniden devam etmek şartıyla diğer üniversitelerden alabilir. Mezuniyet
aşamasında olup mezuniyet şartlarını sağlayabilmek için başarısız ya da devamsız olduğu dersler dışında çakışma, kredi/AKTS sınırı gibi nedenlerle kayıt yaptıramadığı en fazla bir dersi
bulunan öğrenci, bu fıkrada konu edilen ders sayılarına dâhil olmaksızın ve devam etmek şartıyla bu dersi de diğer üniversitelerden alabilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 24 – (1) Mazeret sınavı, akademik takvimde belirtilmiş olan ara sınav tarihlerinde ara sınava girememiş öğrenciler için yapılır. Mazeret sınavına girmek isteyen öğrenci,
ara sınav döneminin bitim tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde, ara sınavına girmemiş
olmak koşuluyla, hangi derslerden mazeret sınavına gireceğini belirten bir dilekçeyi kayıtlı olduğu bölüm başkanlığına vermek zorundadır. Bu süre içinde verilmeyen dilekçeler işleme konulmaz. Mazeret sınavı, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Bu tarihlerde sınava
girmeyen öğrenciye yeni bir mazeret sınavı hakkı verilmez.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
4/8/2014

29078

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
21/3/2015

29302

—— • ——

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden :

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ
ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 27/3/2006 tarihli ve 26121 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası ile 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde geçen “75” ibaresi
“70” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Öğretim yılı sonunda başarısız olan öğrencinin, hazırlık sınıfını bir yıl tekrar etmesi
ya da yabancı dil bilgisini kendi imkanlarıyla geliştirerek, o yıl sonunda yapılan yabancı dil
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final ve bütünleme veya hazırlık muafiyet sınavlarından birine girerek başarılı olması gerekir.
Hazırlık sınıfı bir defadan fazla tekrar edilmez. Hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. İlişiği kesilen öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. İlişiği kesilen öğrencilerden isteyenlere, Üniversiteye kayıt
hakkı kazandığı yıla ait Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yüksek Öğretim Programları
ve Kontenjanları Kılavuzunda açıklanan ve yerleştirildiği program için belirlenen özel koşullardaki esaslar uygulanır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 2014-2015 eğitim-öğretim yılı ve öncesinde hazırlık sınıfına kayıt yaptıran öğrencilerden Yabancı Dil Alanı öğrencilerinin hazırlık sınıfını başarmış
sayılabilmesi için genel başarı notunun veya hazırlık sınıfı muafiyet sınavı notunun en az 70
olması yeterlidir.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü
yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
27/3/2006
26121
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi

1234567-

Sayısı

9/4/2006
12/2/2008
24/8/2009
3/8/2011
8/11/2012
18/7/2013
16/10/2015

26134
26785
27329
28014
28461
28711 (Mükerrer)
29504

—— • ——
TEBLİĞ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
ALBERK QA ULUSLARARASI TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME
ANONİM ŞİRKETİ’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK
GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SGM: 2015/53)
MADDE 1 – 7/4/2009 tarihli ve 27193 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ALBERK
QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş
Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğin 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) ALBERK QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Şirketi,
3/3/2009 tarihli ve 27158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makina Emniyeti Yönetmeliğinin
(2006/42/AT) Ek IV’ünde yer alan;
1) Ahşap ya da benzeri fiziki özelliklerdeki malzemeleri veya et ya da benzeri fiziki
özelliklerde malzemeleri işlemek amacıyla kullanılan aşağıdaki tiplerde (tek ya da çok bıçaklı)
dairesel testereler:
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1.1) Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, sabit bir yataklı veya destekli, iş parçasının el ile veya sökülebilir bir güç sürücüsü ile beslendiği testere makinaları,
1.2) Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, el ile işletilen ileri geri hareketli testere
arabası veya sehpası bulunan testere makinaları,
1.3) Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, iş parçasının beslenmesi için birleşik
bir mekanik tertibatı olan, yüklemesi ve/veya boşaltması el ile yapılan testere makinaları,
1.4) Kesme sırasında hareketli bıçak/bıçaklara sahip, bıçağın hareketi mekanik olan,
yüklemesi ve/veya boşaltması el ile yapılan testere makinaları,
2) Ahşap işleme için, el ile beslemeli, planya tezgâhları,
3) Ahşap işleme için, mekanik bir birleşik besleme tertibatı olan, el ile yükleme ve/veya
boşaltmalı, tek taraftan yüzey işleyen kalınlık planya tezgâhları,
4) Ahşap ve benzeri fiziki özelliklere sahip malzemeleri veya et ve benzeri fiziki özelliklere sahip malzemeleri işlemek için, el ile yüklemeli ve/veya boşaltmalı, aşağıdaki tiplerde
şerit testere tezgâhları:
4.1) Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, iş parçası için sabit ya da ileri geri
hareket ettirilebilen bir yatak veya desteği olan testere tezgâhları,
4.2) İleri geri hareketli bir arabaya monte edilmiş bıçak/bıçakları olan testere tezgâhları,
5) Ahşap ve benzeri fiziki özelliklere sahip malzemeleri işlemek için kullanılan, yukarıdaki 1’den 4’e kadar olan paragraflarda ve 7 numaralı paragrafta atıfta bulunulan birleştirilmiş
makina tipleri,
6) Ahşap işlemek için çeşitli takım tutucularına sahip, el ile beslemeli zıvana tezgâhları,
7) Ahşap ve benzeri fiziki özelliklere sahip malzemeleri işlemek için, dikey milli kalıpçı
frezeleri,
8) Ahşap işlemek için taşınabilir zincirli testereler,
9) Metal malzemelerin soğuk işlenmesi için kullanılan, el ile yüklemeli ve/veya boşaltmalı, hareketli çalışma parçalarının kursu 6 mm’den, hızı 30 mm/s’den yüksek olan, abkant
presler de dahil olmak üzere, presler,
13) El ile yüklemeli, evsel atıkların toplanması için kullanılan, sıkıştırma mekanizmalı
çöp kamyonları,
16) Taşıt bakım liftleri,
17) Kişilerin veya kişilerin ve eşyaların kaldırılması için kullanılan, üç metreden daha
fazla bir düşey yükseklikten düşme riski taşıyan tertibatlar,
için aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi, dördüncü fıkrasının (a) bendi ile aynı Yönetmeliğin eki Ek IX’da yer alan AT Tip İncelemesi kapsamında,
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilmiştir.”
“(4) 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basit Basınçlı
Kaplar Yönetmeliği (87/404/AT)’nde yer alan;
a) AT Tip İncelemesi (Madde 13),
b) AT Uygunluk Beyanı (Madde 15),
kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilmiştir.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.”
MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

11 Ocak 2016 – Sayı : 29590

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 23

İLÂN BÖLÜMÜ
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.)

YARGI İLÂNLARI
Silifke 3. Asliye Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO : 2015/241
KARAR NO : 2015/621
Taksirle Yaralama suçundan sanık Kenan EVLĠCE hakkında mahkememizde açılan kamu
davasının yapılan yargılaması sonucunda;
Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 05/11/2015 tarihli ilamı ile sanık
hakkında Taksirle Yaralama suçundan Mahkumiyet kararı verilmiĢ olup, verilen karar dosyada
sanığın açık adresi bulunmadığından sanığa tebliğ edilememiĢ olduğundan;
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE'DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı
Ġlan olunur.
11398

—— • ——

Antalya 22. Asliye Ceza Mahkemesinden
ESAS NO : 2014/10
KARAR NO : 2015/718
Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar
numarası yazılı 02/10/2015 tarihli ilamı ile 289/1-1. Cümle maddesi gereğince 900 TL ADLĠ
PARA ve 40 TL ADLĠ PARA cezası ile cezalandırılan Mustafa ve Hidayet oğlu, 24/02/1947
doğumlu, Ġstanbul, Fatih, Kalenderhane Mah./köy nüfusuna kayıtlı MEHMET BOYACIOĞLU
tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, gerekçeli kararımız tebliğ edilememiĢtir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince yukarıda yazılı hüküm özetinin
RESMĠ GAZETE'DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına
karar verilmiĢ olup, ilan olunur.
11395

—— • ——

Samsun 2. Asliye Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO : 2015/147
KARAR NO : 2015/511
Suç uydurma suçundan sanık, Seyhan ve Zekeriya Oğ. 1974 doğumlu ARĠF SORAN
mahkememizin 14/07/2015 tarih ve 2015/147-Es, 2015/511-Kr. sayılı kararı ile 5237 S. TCK.nun
271/1, 62/1 Md.leri gereğince 1 ay 20 gün hapis cezası ve 32,60-TL Yargılama giderinin sanıktan
tahsiline iliĢkin Arif SORAN'ın yokluğunda verilen karar tüm aramalara rağmen tebliğ
olunamadığından, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen
tebligata karar verilmiĢtir.
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı ve kararın
tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 gün içinde Yargıtay ilgili ceza dairesine temyiz talebinde
bulunabileceği veya mahkememize gönderilmek üzere baĢka bir mahkemeye verilecek bir dilekçe
ile ceza infaz kurumunda bulunanların cezaevi müdürlüğü aracılığı ile mahkememize
gönderecekleri dilekçe ile hükmü temyiz edebileceği, kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 7
gün içinde temyiz edilmemesi halinde kesinleĢeceğine iliĢkin (temyiz istemi tebliğ tarihinden
itibaren 7 gün içinde hükmü veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabit katibine beyanda
bulunması suretiyle yapılır) ilan olunur.
11394
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Kırıkhan 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2015/196
Karar No : 2015/1437
Sanık
: MUHAMMED SIDO, RaĢit ve Selvi oğlu, 1977 AFRĠN doğumlu, Suriye
uyruklu.
Sanık
: ABDURRAHMAN ALO, Muhammed ve Halime oğlu, 1977 AFRĠN
doğumlu, Suriye Uyruklu.
Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı mahkememizden verilen
29/06/2015 tarihli karar sanığın tüm aramalara rağmen bulunamaması, adına çıkan tebligatları
bila tebliğ dönmüĢ olması, belli, açık ve net bir ikametgahının olmaması nedeniyle ilanen
tebliğine karar verilmiĢtir.
Sanık hakkında 5607 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan; 5607 sayılı Yasanın 3/18-son
maddesi delaletiyle aynı kanunun 3/5 maddesi gereğince 2 Yıl 6 Ay hapis cezası ve 100,00 TL
adli para cezası, TCK 53/1 maddesinde sayılan hakları kullanmaktan yoksun bırakılması, suça
konu kaçak ve bandrolsüz sigaraların 5607 sayılı Yasanın 13/1 maddesi delaletiyle 5237 sayılı
TCK.nun 54 maddesi gereğince müsaderesine iliĢin karar sanığın adresi tespit edilemediğinden
kendisine tebliğ edilememiĢ olup, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi uyarınca kararın
ilanen tebliğine, ilana ait gazetenin mahkememize gönderilmesi ilan tarihinden itibaren 15 gün
sonra hükmün tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
11308

—— •• ——

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
TÜLOMSAġ (TÜRKĠYE LOKOMOTĠF VE MOTOR SANAYĠ A.ġ.) TARAFINDAN
DE 33000 TĠPĠ LOKOMOTĠFLERE AĠT TURBO KOMPRESÖRLERĠN
768.000 KM BAKIM, ONARIM, REVĠZYON,
YENĠLEME ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt Numarası
: 2016/2063
1 - Ġdarenin;
a) Adresi
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKĠġEHĠR/TÜRKĠYE
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0 (222) 225 99 56
c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr
2 - Ġhale konusu malın
adı ve miktar
: 24 ADET TURBO KOMPRESÖR BAKIM, ONARIM
REVĠZYON, YENĠLEME ĠġĠ
Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık
Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale
dokümanında belirtilmiĢtir.
3 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi BaĢkanlığı, Ġthalat
Müdürlüğüne 04.02.2016 günü ve saat 14.00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır.
4 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi BaĢkanlığı, Ġthalat
Müdürlüğünde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunlu olup TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi BaĢkanlığı, Ġthalat
Müdürlüğünden (KDV Dâhil) 100,- TL bedelle temin edilebilir.
5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
143/1-1
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MUHTELĠF LAMA VE I - U PROFĠL SATIN ALINACAKTIR
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt Numarası
: 2016/925
1 - Ġdarenin:
a) Adresi
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435 - 4436)/225 50 60 - 225 72 72
2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,
türü ve miktarı
: 7 Kalem Muhtelif Lama ve I-U Profil Satın Alınacaktır
3 - Ġhalenin:
a) Yapılacağı yer
: TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 25/01/2016 - Saat: 14:00
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiĢtir.
5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına
25/01/2016 günü saat: 14.00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır.
6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında
görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
132/1-1

—————

TENTELĠ VAGON ONARIM VE REVĠZYON ĠġÇĠLĠĞĠ YAPTIRILACAKTIR
Ġhale Kayıt Numarası
: 2016/1115
1 - Ġdarenin:
a) Adresi
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490 TepebaĢı/ESKĠġEHĠR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435 - 4436)/225 50 60 - 225 72 72
c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr
2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,
türü ve miktarı
: 124 Adet (84 Adet (Revizyon) + 40 Adet (Onarım) tenteli
vagon onarım ve revizyon iĢçiliği teknik Ģartnamesine
göre yaptırılacaktır.
3 - Ġhalenin:
a) Yapılacağı yer
: TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 25/01/2016 saat: 15:00
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale
Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiĢtir.
5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına
25/01/2016 günü saat: 15:00'e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır.
6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında
görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
133/1-1
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INCONEL SAC, INCONEL BORU, PASLANMAZ LAMA VE
PASLANMAZ BORU ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR
EÜAŞ İstanbul Doğalgaz K. Ç. Santralı (A) İşletme Müdürlüğünden:
ĠĢletmemiz Doğalgaz (A) Santralında bulunan V94.2 Tipindeki Gaz Türbinlerinde
Kullanılmak Üzere Inconel-617 Sac Plaka, Inconel-617 Boru, X20Cr13 Paslanmaz Lama,
X22CrMoV121 Ġçi Dolu Boru, 15Mo3 Ġçi Dolu Boru Alımı iĢi Açık Ġhale - Kapalı Zarf Usulü ile
Ġhale Edilecektir.
Ġhale Kayıt Numarası

: 2015/183392

1 - Ġdarenin:
a) Adresi

: P.K. 47 34315 Avcılar/ĠSTANBUL

b) Telefon ve Faks No

: Tel: (0 212) 875 91 00 (8 Hat) Faks: (0 212) 875 91 10-13

c) Elektronik posta adresi : ambarli.ticaret@euas.gov.tr
2 - Ġhale Konusunun:
a) Niteliği

: ĠĢletmemiz Doğalgaz (A) Santralında bulunan V94.2
Tipindeki Gaz Türbinlerinde Kullanılmak Üzere Inconel-617
Sac Plaka, Inconel-617 Boru, X20Cr13 Paslanmaz Lama,
X22CrMoV121 Ġçi Dolu Boru, 15Mo3 Ġçi Dolu Boru Alımı.

b) Türü

: Mal

c) Dosya No

: 2016/01

d) ġartname Bedeli

: 50,00 TL

e) Hizmetin Teslim Yeri

: EÜAġ Ġstanbul Doğalgaz K.Ç. Santralı ĠĢletme (A) Müdürlüğü

f) ĠĢin Süresi

: Teknik ġartnamede belirtilmiĢtir.

3 - Ġhalenin:
a) Yapılacağı Yer

: EÜAġ Ġstanbul Doğalgaz K.Ç. Santralı (A) ĠĢletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve Saati

: 28/01/2016 PerĢembe günü - Saat 15:00’te

4 - Ġhale dokümanı Ģartname EÜAġ Ġstanbul Doğalgaz K.Ç. Santralı (A) ĠĢletme
Müdürlüğü P.K. 47 Avcılar/ĠSTANBUL adresi; Ticaret servisinde görülebilir ve 50,00 TL aynı
adresten temin edilebileceği gibi posta yolu ile karĢı ödemeli olarak Ģartname bedeli ĠĢletmemiz
Vakıf Bank Avcılar ÇarĢı ġb. TR: 95000 1500 158 007 296 939 341 no’lu hesaba havale
edildikten sonra, dekont ile birlikte yapılacak yazılı baĢvuruya istinaden, Ġhale Dokümanları
adrese de gönderilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması
zorunludur.
5 - Ġstekliler ihale ile ilgili tekliflerini 28/01/2016 PerĢembe günü; saat 15:00’e kadar EÜAġ
Ġstanbul Doğalgaz K.Ç. Santralı (A) ĠĢletme Müdürlüğü Muhaberat servisine verebilecekleri gibi
iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirler. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6 - TeĢekkülümüz 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi doğrultusunda
istisna kapsamındadır. Ġhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte
serbesttir.
7 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son
fıkrasına istinaden ġirketimiz (EÜAġ) Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğinin usul ve esasları
doğrultusunda yapılacaktır.

121/1-1
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KAT/ARSA KARġILIĞI TERMAL TURĠZM TESĠSĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:
Niğde Ġl Özel Ġdaresince aĢağıda özellikleri belirtilen gayrimenkul, ihale ilanı, ihale
Ģartnamesi, sözleĢme ve eki teknik Ģartnameler çerçevesinde kat/arsa karĢılığı Termal Turizm
Tesisi yaptırılmak üzere 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun 35/a Maddesi gereğince ―Kapalı
Teklif Usulü‖ ile ihaleye çıkarılmıĢtır.
GAYRIMENKULUN:
ĠLĠ
: Niğde
ĠLÇESĠ
: UlukıĢla
MAHALLESĠ VEYA KÖYÜ
: Çiftehan Köyü (Turizm Merkezi sınırları
içerisinde)
CĠNSĠ
: Arsa
YÜZÖLÇÜMÜ
: 2.467,96 m²
PAFTA NO
: ---ADA NO
: 166
PARSEL NO
: 7
KARARININ TARĠHĠ VE NOSU
: 30.12.2015/440
MUHAMMEN BEDEL
: ĠĢin tahmin edilen inĢaat maliyet bedeli
9.665.712,00.-TL. (DokuzmilyonaltıyüzaltmıĢ
beĢbinyediyüzonikitürklirası)
GEÇĠCĠ TEMĠNAT
: ĠĢin tahmin edilen inĢaat maliyet bedeli
9.665.712,00.-TL.'nin%3'ü olan 289.972,00.-TL.
ĠHALE TARĠH, SAAT VE YERĠ
: Ġhale 27.01.2016 ÇarĢamba günü saat 11:00'de
YukarıkayabaĢı Mahallesi Sağlık Caddesi
Adliye Yanı Niğde Ġl Özel Ġdaresi Ġl Genel
Meclis Binası Encümen Toplantı Salonunda Ġl
Encümeni tarafından yapılacaktır.
ġARTNEMĠNĠN ALINACAĞI YER : ĠĢle ilgili Ģartname ve ekleri mesai saatleri
içerisinde 08:00 - 12:00 ve 13.00 - 17:00
saatleri arasında Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü
(Adana yolu üzeri 2. Km Ġl Özel Ġdaresi Hizmet
Binası/NĠĞDE) veya Yazı ĠĢleri Müdürlüğü
(Yukarı KayabaĢı Mahallesi Sağlık Caddesi
Adliye Yanı Ġl Özel Ġdaresi Ġl Genel Meclis
Binası/NĠĞDE) adreslerinde görülebilir ve
500,00.- TL (BeĢyüztürklirası) karĢılığında satın
alınabilir.
DOSYANIN TESLĠMĠ
: Ġhaleye iĢtirak edecek olanlar Ġhale Ģartnamesinin
7. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini
27.01.2016 ÇarĢamba günü saat 11:00'e kadar
sıra numaralı alındılar karĢılığında Ġhale
Komisyonu BaĢkanlığına veya Ġhale Komisyonu
BaĢkanlığına ulaĢtırılmak üzere Ġl Özel Ġdaresi
Yazı ĠĢleri Müdürlüğü personeline imza
karĢılığında verilebileceği gibi iadeli taahhütlü
posta ile gönderebilir.
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ASGARĠ ĠSTENENLER:
Yukarıda özellikleri belirtilen taĢınmazlar üzerine Ġl Encümeninin 30.12.2015 / 440 sayılı
kararına istinaden;
1 - Mevcut 1/100 ölçekli mimari avan proje esas alınarak, Ġdarece belirlenen ve Ģartname
ekinde yer alan bağımsız bölümlerin (Bağımsız Bölüm Tablosunda numaralar öngörü olarak
yazılmıĢ olup, kat irtifakı sırasında bağımsız bölüm numarasında değiĢme olması halinde avan
projede bağımsız bölüm numarası ile gösterilen bölümler dikkate alınacaktır.) idareye kalmasının
yüklenici tarafından peĢinen kabul edilmesi. (Ġhaleye sunulacak tekliflerde, Ġdareye kalacak
bağımsız bölümler ve alanlar dıĢında yükleniciye kalacak bağımsız bölümler karĢılığı, idareye
ödenecek nakit bedel olarak artırımı 100.000,00-TL’den baĢlayacak olup, ihaleyi kazanan
firmanın belirlenmesinde, isteklilerin teklif edecekleri nakit bedeller üzerinden değerlendirme
yapılacaktır.)
2 - Avan projeye göre, uygulama projelerinin hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluĢlardan
gerekli izin ve onayların alınması ve alınacak bu izin ve onaylar doğrultusunda imalatın
yapılması, proje ve imalat aĢamasında öngörülemeyenler de dahil olmak üzere tüm bu iĢ ve
iĢlemlere ait masrafların da yüklenici tarafından karĢılanması.
3 - 3194 sayılı Ġmar Kanununa göre kamuya terk edilmesi gereken kısım var ise bedelsiz
terk edilmesi.
4 - Ġmar durumunda iyileĢme olması veya uygulama projelerinde emsal hesabında
bağımsız bölüm tablosunda yer alan alanlar haricinde ilave alanlar ortaya çıkması durumunda bu
alanların %30 oranında Ġdareye yansıtılmasının peĢinen kabul edilmesi ve paylaĢım dıĢı yer ve
alanların tapuda ortak alan olarak gösterilmesi.
Ġsteklilerin ihaleye katılabilmesi için;
1) Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
dıĢ zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir. DıĢ zarf aĢağıdaki belgeleri içerecektir.
2) ġekli ve Ġçeriği Ģartnamenin 7. maddesine uygun olarak isteklilerin hazırlayacağı,
Ģartname eki örneğine uygun teklif mektubunu koyacakları iç zarf, (100.000,00-TL’den az
olmamak üzere Ġdareye ödenecek olan nakit bedel tutarı yazılacaktır.)
3) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon, faks var ise elektronik
posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)
4) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar
Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı Ġdarece görülmüĢ
sureti)
4.1) Gerçek kiĢi olması halinde kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da
esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmıĢ odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.2) Tüzel kiĢi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya
Sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge.
5) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter
tasdikli sureti veya aslı Ġdarece görülmüĢ sureti)
5.1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,
5.2) Tüzel kiĢi olması halinde ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen 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
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,
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6) Ġstekliler adına vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına teklifte bulunacak
kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin Noter tasdikli imza
beyannamesi (noter tasdikli sureti veya aslı Ġdarece görülmüĢ sureti)
7) Niğde Ġl Özel Ġdaresine hitaben iĢin adına Vakıflar Bankası Niğde ġubesindeki
TR890001500158007289024540 nolu hesabına nakit olarak yatırılmıĢ geçici teminat alındı
makbuzu veya Niğde Ġl Özel Ġdaresine hitaben iĢin adına 2886 sayılı Yasaya göre alınmıĢ geçici
teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı)
8) Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde bu iĢ için ortak giriĢim beyannamesi,
9) ġartname eki teknik personel taahhütnamesini vermesi, (Ortak giriĢim halinde ortaklığı
oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her biri tarafından imzalanmıĢ olacaktır.)
(TEKNĠK PERSONEL)
Mesleki Unvanı

Mesleki Özellikleri

Adet

Pozisyonu

1

ġantiye Mühendisi

ĠnĢaat Mühendisi veya Mimar

En Az 5 Yıl Deneyimli

1

ġantiye Mühendisi

Makine Mühendisi

En Az 5 Yıl Deneyimli

1

ġantiye Mühendisi

Elektrik Mühendisi

En Az 5 Yıl Deneyimli

ĠĢin baĢından sonuna kadar iĢ baĢında bulunduracağını taahhüt edecek, ilk ilan tarihinden
sonra yapılacak olan bu taahhütte görevlendirilecek elemanların diplomaları bu iĢte çalıĢtırılmak
üzere görevlendirildiklerine dair belgeleri eklenecektir.
10) Ġlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak
vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının Ġdareye ibraz
edilmesi.
11) Ġlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik
Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya
Kurumdan alınan yazı aslının Ġdareye ibraz edilmesi.
12) Ġhale konusu taĢınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi.
13) Ortak giriĢim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (1., 2., 3., 4., 8., 9. 10 ve 11.)
bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.
14) Her sayfasının okunup kabul edildiğine dair imzalanmıĢ ihale Ģartnamesi ve teknik
Ģartnameler.
15) Ġhale dokümanının satın alındığına dair 500,00.- TL'lik banka makbuzunu ibraz etmek
suretiyle 27.01.2016 ÇarĢamba günü saat 11.00'de YukarıkayabaĢı Mahallesi Sağlık Caddesi
Adliye Yanı Niğde Ġl Özel Ġdaresi Ġl Genel Meclis Binası, Ġl Encümen Toplantı Salonunda hazır
bulunmaları gerekmektedir.
ĠĢin kontrolü Ġl özel idaresi teknik elemanlarınca yapılacak olup, iĢ 4708 sayılı Yapı
Denetim Kanunu’ndan muaftır.
Bu iĢin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten, baĢkaları adına vekaleten sadece tek
bir baĢvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak baĢvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
Ġlan olunur.
168/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Niğde Bilim Sanayi ve Teknoloji Ġl Müdürlüğü'nün Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
koordinasyonunda 05/06/2014 tarihinde, 18/6/2014 tarihinde iptal edilen, 29/12/2009 tarihli ve
LPG-BAY/941-54/09835 sayılı LPG Otogaz Bayilik Lisansı ile faaliyet gösteren Ray-Pet
TaĢımacılık Maden Petrol Ürünleri San. Tic. Ltd ġti.’ne ait istasyonda gerçekleĢtirilen denetimde
LPG Otogaz Ġstasyonu Sorumlu Müdür Belgesinin ve SözleĢmesinin ibraz edilememiĢ olması
nedeniyle 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları Piyasasında
Yapılacak Denetimler ile Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi uyarınca, 21/05/2015 tarih ve 5609-31 sayılı Kurul
Kararı ile söz konusu tüzel kiĢi hakkında soruĢturma açılmasına karar verilmiĢtir.
Bu kapsamda hazırlanan 21/07/2015 tarih ve DDB.309-15/15 sayılı SoruĢturma Raporu
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine
rağmen tebliğ edilememiĢtir.
Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi
takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
148/1/1-1

—————

Kurul’un 05/11/2015 tarihli ve 5857-12 sayılı Kararı ile BAY/425-161/00814 numaralı
bayilik lisansı sahibi Ali CoĢkun Petrol Turizm Ticaret ve Sanayi Limited ġirketi’nin dağıtıcısı
dıĢında Gülaçtı Akaryakıt Seramik Nakliyat Tekstil Gıda Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi’nden
2013 yılı içerisinde muhtelif tarihli faturalar karĢılığında akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı
Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırılık teĢkil ettiği değerlendirildiğinden,
konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki durumunun tespit edilmesi
amacıyla, 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında
Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Ali CoĢkun Petrol Turizm Ticaret
ve Sanayi Limited ġirketi hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ ve 20 nci
madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruĢturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü
maddesi gereğince düzenlenen 17/11/2015 tarihli ve 150 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı
savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir.
Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza
gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
148/2/1-1

—————

Kurulun 12.11.2015 tarihli ve 5873-32 sayılı Kararı ile; Asopet Petrol Nakliye Turizm
ĠnĢaat Gıda Sanayi Ticaret Limited ġirketi hakkında;
Vergi MüfettiĢi Funda ECERÖZ Eylem Akaryakıt Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd.ġti.'nin ,
2011, 2012 ve 2013, Ahmet Ġlhan Emre Petrol ve Ticaret Ltd.ġti.'nin 2012 ve 2013, Amasya
Petrol Ürünleri LPG Nak. Tic. Ltd.ġti.'nin 2012, Asopet Petrol Nakliye ve Turizm ĠnĢaat Gıda
Sanayi Ticaret Ltd. ġti. 'nin 2011 ve 2012, Esoğlu Sağlık Eğitim Hizmetleri ĠnĢ. Petrol Üro. Nak.
San. Ltd. ġti.'nin 2012 ve 2013, Yanıklar Petrol Ürünleri Turizm Nakliyat ĠnĢaat Taahhüt Tekel
Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd.ġti.'nin 2012 hesap dönemi hesap ve iĢlemlerinin vergi
kanunları yönünden incelenmesinde bir kısım toptan satıĢ bilgilerine konu faturaların sahte fatura
olduğu, gerçekte böyle bir toptan satıĢ yapılmadığı, toptan satıĢ olarak bildirilen faturalarının bir
kısmının konusunun akaryakıt olmadığı, satıĢa konu akaryakıtın eksik ve/veya fazla bildirildiği,
birbirlerinden ve piyasadan belgesiz akaryakıt alıĢlarının olduğu tespitine göre;
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a) Dağıtıcısı dıĢında akaryakıt ikmal etmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8
inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı olduğu,
b) Kullanıcılar haricinde yeniden satıĢ amaçlı akaryakıt satıĢı yapmasının, 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı olduğu,
lisans sahibinin dağıtıcısı dıĢında akaryakıt ikmal etmesi ve Kullanıcılar haricinde yeniden
satıĢ amaçlı akaryakıt satıĢı yapması fiilleri ile ilgili olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun
bir örneği ekte gönderilen 12.11.2015 tarih ve 5873-32 sayılı kararı ile Ģirketiniz hakkında,
toplam 231.073- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 231.073- TL, tutarındaki idari para cezasının 5326
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği,
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası
T.A.O.(Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara ġubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca
5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemelerinde dava açma
hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen
30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60
günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile
tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
148/3/1-1

—————

Kurulun 12.11.2015 tarihli ve 5873-33 sayılı Kararı ile; Asopet Petrol Nakliye Turizm
ĠnĢaat Gıda Sanayi Ticaret Limited ġirketi hakkında;
Vergi MüfettiĢi Funda ECERÖZ Eylem Akaryakıt Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd.ġti.'nin,
2011, 2012 ve 2013, Ahmet Ġlhan Emre Petrol ve Ticaret Ltd.ġti.'nin 2012 ve 2013, Amasya
Petrol Ürünleri LPG Nak. Tic. Ltd.ġti.'nin 2012, Asopet Petrol Nakliye ve Turizm ĠnĢaat Gıda
Sanayi Ticaret Ltd. ġti. 'nin 2011 ve 2012, Esoğlu Sağlık Eğitim Hizmetleri ĠnĢ. Petrol Üro. Nak.
San. Ltd. ġti.'nin 2012 ve 2013, Yanıklar Petrol Ürünleri Turizm Nakliyat ĠnĢaat Taahhüt Tekel
Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd.ġti.'nin 2012 hesap dönemi hesap ve iĢlemlerinin vergi
kanunları yönünden incelenmesinde bir kısım toptan satıĢ bilgilerine konu faturaların sahte fatura
olduğu, gerçekte böyle bir toptan satıĢ yapılmadığı, toptan satıĢ olarak bildirilen faturalarının bir
kısmının konusunun akaryakıt olmadığı, satıĢa konu akaryakıtın eksik ve/veya fazla bildirildiği,
birbirlerinden ve piyasadan belgesiz akaryakıt alıĢlarının olduğu tespitine göre;
a) Dağıtıcısı dıĢında akaryakıt ikmal etmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci
maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı olduğu,
b) Kullanıcılar haricinde yeniden satıĢ amaçlı akaryakıt satıĢı yapmasının, 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı olduğu,
Lisans sahibinin dağıtıcısı dıĢında akaryakıt ikmal etmesi ve Kullanıcılar haricinde
yeniden satıĢ amaçlı akaryakıt satıĢı yapması fiilleri ile ilgili olarak Enerji Piyasası Düzenleme
Kurulunun bir örneği ekte gönderilen 12.11.2015 tarih ve 5873-33 sayılı kararı ile Ģirketiniz
hakkında, toplam 231.073- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir.
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Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 231.073- TL, tutarındaki idari para cezasının 5326
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği,
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası
T.A.O.(Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara ġubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca
5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemelerinde dava açma
hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen
30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60
günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile
tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur
148/4/1-1

—————

Kurulun 12.11.2015 tarihli ve 5873-29 sayılı Kararı ile; Eylem Akaryakıt Nakliyat Gıda
ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi hakkında;
Vergi MüfettiĢi Funda ECERÖZ Eylem Akaryakıt Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd.ġti.'nin,
2011, 2012 ve 2013, Ahmet Ġlhan Emre Petrol ve Ticaret Ltd.ġti.'nin 2012 ve 2013, Amasya
Petrol Ürünleri LPG Nak. Tic. Ltd.ġti.'nin 2012, Asopet Petrol Nakliye ve Turizm ĠnĢaat Gıda
Sanayi Ticaret Ltd. ġti.'nin 2011 ve 2012, Esoğlu Sağlık Eğitim Hizmetleri ĠnĢ. Petrol Üro. Nak.
San. Ltd. ġti.'nin 2012 ve 2013, Yanıklar Petrol Ürünleri Turizm Nakliyat ĠnĢaat Taahhüt Tekel
Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd.ġti.'nin 2012 hesap dönemi hesap ve iĢlemlerinin vergi
kanunları yönünden incelenmesinde bir kısım toptan satıĢ bilgilerine konu faturaların sahte fatura
olduğu, gerçekte böyle bir toptan satıĢ yapılmadığı, toptan satıĢ olarak bildirilen faturalarının bir
kısmının konusunun akaryakıt olmadığı, satıĢa konu akaryakıtın eksik ve/veya fazla bildirildiği,
birbirlerinden ve piyasadan belgesiz akaryakıt alıĢlarının olduğunun tespitine göre;
a) Dağıtıcısı dıĢında akaryakıt ikmal etmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci
maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı olduğu,
b) Kullanıcılar haricinde yeniden satıĢ amaçlı akaryakıt satıĢı yapmasının, 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı olduğu,
Lisans sahibinin dağıtıcısı dıĢında akaryakıt ikmal etmesi ve Kullanıcılar haricinde
yeniden satıĢ amaçlı akaryakıt satıĢı yapması fiilleri ile ilgili olarak Enerji Piyasası Düzenleme
Kurulunun bir örneği ekte gönderilen 12.11.2015 tarih ve 5873-29 sayılı kararı ile Ģirketiniz
hakkında, toplam 240.000- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 240.000- TL, tutarındaki idari para cezasının 5326
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği,
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası
T.A.O.(Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara ġubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca
5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemelerinde dava açma
hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen
30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60
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günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile
tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
148/5/1-1

—————

Kurul’un 28/10/2015 tarih ve 5848/16 sayılı Kararı ile; ―Veysel Karani Mahallesi Ankara
Yolu Küme Evler No:56 AFYONKARAHĠSAR‖ adresinde faaliyet göstermek üzere BAY/93982/29641 sayılı bayilik lisansı alan Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited
ġirketi’nin, 30/04/2013 tarihinde kullanıcılar haricinde yeniden satıĢ amaçlı satıĢ faaliyetinde
bulunduğunun tespit edilmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin
birinci ve ikinci fıkralarına ve ―Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g)
bendine aykırı olduğu anlaĢıldığından hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci
fıkrasına göre 70.000,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, hakkınızda uygulanan 70.000,-TL tutarındaki idari
para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili
mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar
Bankası T.A.O. (Vakıfbank) Bahçelievler / Ankara ġubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği
ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava
açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi
izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik
indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip
eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı
ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
148/6/1-1

—————

DAĞ/5560-3/35489 sayılı Dağıtıcı Lisansı sahibi Softoil Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve
Ticaret Anonim ġirketinin, ÇeĢme Gümrük Müdürlüğüne sahte teminat mektubu vermesinin 4760
sayılı Kanunun 8 inci ve 16 ncı maddelerine, dolayısıyla 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin
dördüncü fıkrasının (a) bendine aykırılık teĢkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir
Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla,
10.09.2015 tarihli ve 5785-12 sayılı Kurul kararı ile, 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖
baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve
SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi
hükümleri uyarınca lisans sahibi hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢtir.
Yapılan soruĢturma sonucu düzenlenen 21.10.2015 tarihli ve 85 sayılı SoruĢturma Raporu, lisans
sahibinin kayıtlı iki adresine de tebliğ edilemeden iade edilmiĢtir.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden
itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde
gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca
ilanen tebliğ edilir.
148/7/1-1

—————

Kurul’un 28/10/2015 tarih ve 5848/9 sayılı Kararı ile; BAY/939-82/30368 sayılı bayilik
lisansı sahibi Ġbrahim HIDIġ’ın ―Cumhuriyet Mah. ġehit Ahmet Günday Bul. No: 79 Nikfer
Kasabası Tavas/DENĠZLĠ‖ adresinde DAĞ/2559-7/27698 sayılı dağıtıcı lisansına sahip Türkoil
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Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Dağıtım Anonim ġirketi’nin bayisi olarak faaliyet gösterdiği
akaryakıt istasyonunda yapılan 23/05/2013 tarihli denetimde bayisine ait akaryakıt istasyonundaki
akaryakıt alım satım hareketlerini otomasyon sistemi aracılığıyla etkin biçimde izlememesinin,
otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı çalıĢmasını sağlayacak gerekli tedbirleri almamasının ve
otomasyon sistemi düzgün çalıĢmadığı halde sözleĢmeli olduğu bayisinde bayilik faaliyetine
devam edildiğine dair Kuruma bildirimde bulunmamasının 5015 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile
1240 sayılı Kurul Kararının mülga 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine (12/02/2015
tarihli ve 5468/1 sayılı Kurul Kararı ile yapılan değiĢiklikler sonrası 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendine) ve mülga 5 inci maddesinin on birinci fıkrasına (12/02/2015 tarihli ve
5468/1 sayılı Kurul Kararı ile yapılan değiĢiklikler sonrası 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(d) bendine) aykırılık teĢkil ettiği anlaĢıldığından Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve
Dağıtım Anonim ġirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrasına
göre 850.000,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, hakkınızda uygulanan 850.000,-TL tutarındaki idari
para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili
mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar
Bankası T.A.O. (Vakıfbank) Bahçelievler / Ankara ġubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği
ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava
açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi
izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik
indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip
eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı
ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
148/8/1-1

—————

Kurul’un 15/08/2012 tarihli ve 3979-29 sayılı Kararı ile; Ortadoğu ĠnĢaat Sanayi ve
Ticaret Limited ġirketi hakkında; istasyonunda tağĢiĢ/hile amacıyla akaryakıta karıĢtırılabilecek
ürünler bulundurması sebebiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin
ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve ―Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu
Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ‖ hükümlerince
belirlenen 815.555,-TL tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin dördüncü ve altıncı fıkrası
hükümleri gereği 326.222,-TL olmak üzere, istasyonunda gizli yer altı tankı ve düzeneği
bulundurması sebebiyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve ―Petrol
Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları
Hakkında Tebliğ‖ uyarınca belirlenen 67.962,-TL tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin
dördüncü ve altıncı fıkrası hükümleri gereği 27.184,-TL olmak üzere, toplamda 353.406,-TL idari
para cezası uygulanmasına, kanuna karĢı hile ve gerçek dıĢı beyanda bulunması sebebiyle,
Ortadoğu ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi’nin 22/07/2005 tarih ve BAY/523-282/13216
numaralı bayilik lisansının Kanunun 20 nci maddesinin beĢinci fıkrası gereğince iptal edilmesine
karar verilmiĢtir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 353.406,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32
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numaralı hesaba yatırılabileceği, lisans almadan petrol piyasasında piyasa faaliyeti
gerçekleĢtirilemeyeceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemesinde dava açma
hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
148/9/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 08.10.2015 tarihli ve 5819-33 sayılı Kararı ile,
―Süleyman Suat Mahallesi Aydın Sokak No: 33 Gökkaya Kasabası (Pafta: 50LID Ada: - Parsel:
1583) Ahmetli Manisa‖ adresinde Siyam Petrolcülük Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi bayisi
olarak faaliyette bulunmak üzere 22.02.2013 tarihli ve BAY/939-82/32197 sayılı istasyonlu
bayilik lisansı alan Mirbey Petrolcülük Mahsum Özsoy’un 07.09.2013 tarihinde bayisi olduğu
dağıtıcı haricinde akaryakıt temini yaparak 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası
ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve
(d) bentlerine aykırı hareket ettiği anlaĢıldığından, Mirbey Petrolcülük Mahsum Özsoy hakkında
5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin 3 üncü alt bendi ile yine
aynı maddenin ikinci fıkrasının (d) bendi gereğince belirlenen 170.000-TL tutarında idari para
cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 170.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı
Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, ilan tarihinden
itibaren 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara
ġubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin
üçüncü fıkrası uyarınca Kararın ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine
idare mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan
tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde
%25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini
takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi
aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
olunur.
148/10/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 08.10.2015 tarihli ve 5819-34 sayılı Kararı ile,
―Süleyman Suat Mahallesi Aydın Sokak No: 33 Gökkaya Kasabası (Pafta: 50LID Ada: - Parsel:
1583) Ahmetli Manisa‖ adresinde Siyam Petrolcülük Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi bayisi
olarak faaliyette bulunmak üzere 22.02.2013 tarihli ve BAY/939-82/32197 sayılı istasyonlu
bayilik lisansı alan Mirbey Petrolcülük Mahsum Özsoy’un 07.09.2013 tarihinde söz konusu
adresteki akaryakıt istasyonunda akaryakıta tağĢiĢ ve/veya hile amacıyla katılabilecek ürünleri
bulundurarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi
ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aykırı
hareket ettiği anlaĢıldığından, Mirbey Petrolcülük Mahsum Özsoy hakkında akaryakıta tağĢiĢ
ve/veya hile amacıyla katılabilecek ürünleri bulundurması sebebiyle, 5015 sayılı Kanunun 6455
sayılı Kanun ile değiĢik 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (c) bendinin 3 numaralı alt bendi ile
(d) bendi gereğince belirlenen 170.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına; 5607 sayılı
Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından biri olması
sebebiyle bu fiil için verilen idari para cezasına karĢı yargı yoluna baĢvurulması halinde 5015
sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil iĢlemlerini durdurmayacağına
karar verilmiĢtir.
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Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 170.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı
Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, ilan tarihinden
itibaren 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara
ġubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin
üçüncü fıkrası uyarınca Kararın ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine
idare mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan
tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde
%25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini
takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi
aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
olunur.
148/11/1-1

—————

Kurul’un 15/10/2015 tarihli ve 5830-7 sayılı kararı ile 30.10.2009 tarih ve BAY/93982/26744 sayılı bayilik lisansı sahibi Mustafa KEġKEK’e ait akaryakıt istasyonunda 13.03.2013
tarihinde yapılan tespite göre; söz konusu Bayilik Lisansı sahibinin, otomasyon sistemi
çalıĢmadığı halde akaryakıt satıĢı yaptığının tespit edilmiĢ olması karĢısında, 5015 sayılı Kanunun
4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına, 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci
maddesinin 9 uncu alt bendi ile halen yürürlükte bulunan 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci
maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun
detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki durumunun tespit edilmesi
amacıyla, 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında
Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Mustafa KEġKEK hakkında
doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ ve 20 nci madde kapsamında yürütülen
soruĢturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 17/11/2015 tarihli ve
155 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen
tebliğ edilememiĢtir.
Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza
gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
148/12/1-1

—————

Kurulun 08.10.2015 tarihli ve 5819-42 sayılı Kararı ile; SavaĢ HATAL hakkında;
Amasya Ġl Merkezi Tüpçüler çarĢısında 24.11.2014 tarihinde yapılan denetimde
kontrolünüzdeki 05 DZ 018 plakalı araç içerisinde usulsüz bir Ģekilde dolum yapılmıĢ Ģahsi
ihtiyaç haricinde (değiĢik dağıtıcılara ait) LPG tüpü bulundurulduğunun tespit edilmesi gerekçesi
ile istenilen savunmanız ve Denetim Dairesi BaĢkanlığının görüĢü Enerji Piyasası Düzenleme
Kurulunun gündemine intikal ettirilmiĢ bir örneği ekte gönderilen 08.10.2015 tarih ve 5819-42
sayılı kararı ile 5307 sayılı Kanun’un ―Ġdari para cezaları‖ baĢlıklı 16 ncı maddesinin ikinci
fıkrasının c bendi ile 5307 sayılı Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak
Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 1.520- TL tutarında idari para cezası
uygulanmasına karar verilmiĢtir.
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Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.520-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı
Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank),
Bahçelievler / Ankara ġubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06
0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18
inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün
içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz
konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda
kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya
taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde
yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin
bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
148/13/1-1

—————

Ġnegöl-Ankara Karayolu 16. Km. Kınık Mevkii KurĢunlu Kasabası (Pafta: H23 D.2401
Ada: 113 Parsel: 22) Ġnegöl / BURSA adresinde 07.12.2012 tarih BAY/939-82/31861 sayılı
istasyonlu bayilik lisansı (27.11.2013 tarihli 37296 sayılı kararla sonlandırılmıĢtır) ile faaliyet
gösteren Kebir Petrol Ticaret Limited ġirketi tarafından iĢletilen akaryakıt istasyonunda
16/03/2013 tarihinde yapılan denetim ve bayinin 01/01/2013-31/03/2013 dönemi otomasyon
verileri birlikte değerlendirildiğinde otomasyon sistemine müdahale edilmiĢ olduğunun,
otomasyon arızalarına iliĢkin bildirimde bulunulmadığının, otomasyon verileri ile ödeme
kaydedici cihaz verilerinin uyumsuz olduğunun, otomasyon sistemi çalıĢmadan satıĢ yapıldığı ve
otomasyon sisteminin sağlıklı çalıĢmadığının tespit edildiği, bu durumun 5015 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin 1 inci
ve 2 nci fıkralarına ve 1240 sayılı Kurul Kararının 01/06/2015 tarihinden itibaren ve halihazırda
yürürlükte bulunan Ģekliyle 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine (1240
sayılı Kurul Kararının 01/06/2015 tarihinden önce yürürlükte bulunan Ģekliyle 5 inci maddesinin
9 ve 14 üncü fıkralarına) aykırı olduğu ve ilgilinin yazılı savunma göndermediği anlaĢıldığından
Kebir Petrol Ticaret Limited ġirketi hakkında; 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 7 nci
fıkrası uyarınca belirlenen 70.000-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢ ve
bu yöndeki 19/11/2015 tarih 5881-14 sayılı Kurul Kararı ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ
edilememiĢtir.
Söz konusu 19/11/2015 tarih 5881-14 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 70.000-TL tutarındaki
idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili
mevzuatlar gereği, tebellüğ tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler
ġubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin
üçüncü fıkrası uyarınca Kararın bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı
aleyhine ilgili Ġdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para
cezasının tebellüğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına
yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
148/14/1-1
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Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR
Karar Tarihi: 05.01.2016 Karar No: 6938
ġĠRKETĠN:
• TĠCARĠ UNVANI
: Memba Enerji ve Madencilik A.ġ.
• MERKEZĠ ve TEBLĠGAT
ADRESĠ
: Hilal Mah. Cezayir Cad. No: 15/A 06550 Çankaya/
ANKARA
• MÜRACAAT TARĠHĠ
: 18.06.2015
RUHSATIN:
• MAHĠYETĠ
: Arama ruhsatı
• YÜZÖLÇÜMÜ
: 14.537 hektar
• BÖLGESĠ
: Kara
• KAPSADIĞI ĠL
: Tekirdağ
• PAFTA NUMARASI
: F19-b3
KARAR:
Memba Enerji ve Madencilik A.ġ.’nin Tekirdağ ilinde 14.537 hektarlık F19-b3 paftası
için petrol arama ruhsatı verilmesine iliĢkin müracaatı incelenmiĢ; 6491 sayılı Türk Petrol
Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri
gereğince talebin reddine karar verilmiĢtir.
178/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR
Karar Tarihi: 05.01.2016 Karar No: 6942
ġĠRKETĠN:
• TĠCARĠ UNVANI
• MERKEZĠ

: Socar Petrol Arama ve Üretim A.ġ.
: Eski Büyükdere Cad. SOCAR Plaza No: 231 Kat: 3 MaslakSARIYER/ĠSTANBUL
• TEBLĠGAT ADRESĠ : Kızılırmak Mah. Ufuk Üni. Cad. Farilya ĠĢ Merkezi No: 8
Kat: 9 06510 Çukurambar/Çankaya / ANKARA
• MÜRACAAT TARĠHĠ : 18.06.2015
RUHSATIN:
• MAHĠYETĠ
: Arama ruhsatı
• YÜZÖLÇÜMÜ
: 14.537 hektar
• BÖLGESĠ
: Kara
• KAPSADIĞI ĠL
: Tekirdağ
• PAFTA NUMARASI : F19-b3
KARAR:
Socar Petrol Arama ve Üretim A.ġ.’nin Tekirdağ ilinde 14.537 hektarlık F19-b3 paftası
için petrol arama ruhsatı verilmesine iliĢkin müracaatı incelenmiĢ; 6491 sayılı Türk Petrol
Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri
gereğince talebin reddine karar verilmiĢtir.
179/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR
Karar Tarihi: 05.01.2016 Karar No: 6939
ġĠRKETĠN:
• TĠCARĠ UNVANI
• MERKEZĠ ve TEBLĠGAT
ADRESĠ
• MÜRACAAT TARĠHĠ

: 3S Kale Enerji Üretim A.ġ.
: Güven Mah. Eski Londra Asfaltı No: 89 4/A 34160
Güngören/ĠSTANBUL
: 16.06.2015
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RUHSATIN:
• MAHĠYETĠ
: Arama ruhsatı
• YÜZÖLÇÜMÜ
: 14.537 hektar
• BÖLGESĠ
: Kara
• KAPSADIĞI ĠL
: Tekirdağ
• PAFTA NUMARASI
: F19-b3
KARAR:
3S Kale Enerji Üretim A.ġ.’nin Tekirdağ ilinde 14.537 hektarlık F19-b3 paftası için petrol
arama ruhsatı verilmesine iliĢkin müracaatı incelenmiĢ; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve
Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine
karar verilmiĢtir.
180/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR
Karar Tarihi: 05.01.2016 Karar No: 6941
ġĠRKETĠN:
• TĠCARĠ UNVANI
: Transatlantic Exp. Med. Int. Pty. Ltd. ġti.
• MERKEZĠ
: 20 Howard St. Perth Australia 6000
• TEBLĠGAT ADRESĠ : Sheraton Ankara Otel ve Kongre Merkezi Boğaz Sokak No:10
GaziosmanpaĢa 06700 Çankaya/ANKARA
• MÜRACAAT TARĠHĠ : 06.03.2015
RUHSATIN:
• MAHĠYETĠ
: Arama ruhsatı
• YÜZÖLÇÜMÜ
: 14.537 hektar
• BÖLGESĠ
: Kara
• KAPSADIĞI ĠL
: Tekirdağ
• PAFTA NUMARASI : F19-b3
KARAR:
Transatlantic Exp. Med. Int. Pty. Ltd. ġti.’nin Tekirdağ ilinde 14.537 hektarlık F19-b3
paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine iliĢkin müracaatı incelenmiĢ; 6491 sayılı Türk Petrol
Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri
gereğince talebin reddine karar verilmiĢtir.
181/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR
Karar Tarihi: 05.01.2016 Karar No: 6940
ġĠRKETĠN:
• TĠCARĠ UNVANI
: Alpay Enerji A.ġ.
• MERKEZĠ ve TEBLĠGAT
ADRESĠ
: Dumluca Sk. No: 19 06530 Beysukent / ANKARA
• MÜRACAAT TARĠHĠ
: 17.06.2015
RUHSATIN:
• MAHĠYETĠ
: Arama ruhsatı
• YÜZÖLÇÜMÜ
: 14.537 hektar
• BÖLGESĠ
: Kara
• KAPSADIĞI ĠL
: Tekirdağ
• PAFTA NUMARASI
: F19-b3
KARAR:
Alpay Enerji A.ġ.’nin Tekirdağ ilinde 14.537 hektarlık F19-b3 paftası için petrol arama
ruhsatı verilmesine iliĢkin müracaatı incelenmiĢ; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk
Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar
verilmiĢtir.
182/1-1
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İzmir Büyükşehir Belediyesinden:
―BÖRKLÜCE MUSTAFA HEYKELĠ VE ALANI‖
TASARIM YARIġMASI SONUÇ METNĠ
Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, Kültür ve Sanat ġube Müdürlüğünün düzenlediği Börklüce
Mustafa Heykeli ve Alanı Tasarım YarıĢması, 07 Ocak 2016 tarihinde sonuçlanmıĢtır. YarıĢmada,
3 BaĢarı Ödülü, 5 Mansiyon Ödülü ve 5 Satınalma Ödülüne layık görülen 13 proje; Yrd. Doç.
Gökçen ERGÜR (Jüri BaĢkanı), Yrd. Doç. Dr. Ġlker YARDIMCI, Doç. Arzu ATIL, EĢber
KARAYALÇIN, Metin KILIÇ, Yrd. Doç Dr. Koray VELĠBEYOĞLU, Cumhur Yalım
ERÇETĠN'den oluĢan Jüri tarafından belirlenmiĢtir.
Birinci Ödül
• Hüseyin YÜCE (Ekip BaĢı)
Sinan ATASOY
Mustafa AYTEKĠN
Aynur TOPRAK
Yusuf ÖZKAN
Ozan ġAHĠN
Ġkinci Ödül
• Mehmet Cemil AKTAġ (Ekip BaĢı)
Pınar KESĠM AKTAġ
Süleyman Can ÇĠNKILIÇ
Üçüncü Ödül
• Serdar ÖZBAY
Mansiyon Ödülleri
• Melike ALTINIġIK
• Ersin Cihan ERKEK
• Can GÜNDÜZ
• Aysun KEYVAN
• Ferhat KIZILATEġ (Ekip BaĢı) – Gökhan KELEġ
Satınaalma Ödülleri
• Bahardır ÇOLAK - Hakan ÇINAR - T.Orçun YÜZEREROĞLU
• Ġbrahim ÇağdaĢ ERÇELĠK
• Elvan BARBAROS ERSAN
• Seval ġAHĠN ÖZGÜR (Ekip BaĢı) - Korcan ÖZBEK - Müge ÖZKAN ÖZBEK Turgut SAKA - Naciye Begüm ÖZDEMĠR - Mustafa Gani ERTÜRK - Ġrfan
HALĠLAGĠÇ - Uğurcan TORUN
• Çağlar Burak YAYLA (Ekip BaĢı) - Hasan ÖZMEN
*Mansiyon ve Satınalma Ödüllerini kazananlar soyadlarına göre alfabetik olarak
sıralanmıĢtır.
*Kolokyum ve Ödül Töreni 18 Ocak 2016 günü saat 16:00'da Fuar 1 Nolu Hol'de
yapılacaktır.
175/1-1
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Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:
Belediye Meclisimizin 02/09/2015 tarih ve 461 sayılı kararı ile reddedilen, Ankara
BüyükĢehir Belediye Meclisi’nin 25/11/2015 tarih ve 2347 sayılı kararı ile onanan ―Etimesgut
Ġlçesi, Tunahan Mahallesi, imarın 46511 ada 1 sayılı parseline iliĢkin 1/1000 ölçekli Uygulama
Ġmar Planı DeğiĢikliği‖ 11/01/2016 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıĢtır.
Ġlgilere ilanen duyurulur.
176/1-1

—— • ——

Melikşah Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÜNĠVERSĠTEMĠZE ÖĞRETĠM ÜYESĠ ALINACAKTIR
Üniversitemizin aĢağıda belirtilen Fakültesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun
25. ve 26. maddeleri ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre devamlı statüde
öğretim üyesi alınacaktır.
Adayların 11.01.2016 - 25.01.2016 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire
BaĢkanlığı’na Ģahsen veya posta yoluyla baĢvurmaları gerekmektedir.
Profesör kadrosuna baĢvuran adayların, yayınlarından birini baĢlıca araĢtırma eseri olarak
dilekçelerinde belirtmeleri gerekir.
Fakülte
Hukuk
Fakültesi
Hukuk
Fakültesi
Hukuk
Fakültesi

Bölüm
Anayasa Hukuku Anabilim
Dalı
Hukuk Felsefesi Sosyolojisi
Anabilim Dalı
Ceza ve Ceza Muhakemesi
Hukuku Anabilim Dalı

Unvan

Adet

Prof.Dr.

1

Prof.Dr.

1

Doç.Dr.

1

Açıklama
Hukuk Fakültesi mezunu
olmak
Hukuk Fakültesi mezunu
olmak
Hukuk Fakültesi mezunu
olmak

Ayrıntılı bilgi http://www.meliksah.edu.tr web sayfasında mevcuttur.
Ġlan olunur.
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Murat Hüdavendigar Üniversitesi Rektörlüğünden:
Murat Hüdavendigar Üniversitesi’ne Tam Zamanlı Öğretim Üyeleri Alınacaktır.
Üniversitemizin aĢağıda yazılı birimine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince; aĢağıdaki Tabloda belirtilen,
bölüm, unvan ve sayıda tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.
TABLO: MURAT HÜDAVENDĠGAR ÜNĠVERSĠTESĠ
ÖĞRETĠM ÜYESĠ KADRO ĠLANI
KADRO
FAKÜLTE
BÖLÜM (PROGRAM)
UNVANI
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler
Siyaset Bilimi ve Uluslararası
Profesör Doktor
Fakültesi
ĠliĢkiler (Ġngilizce)
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler
Siyaset Bilimi ve Uluslararası
Doçent
Fakültesi
ĠliĢkiler (Ġngilizce)
Mühendislik ve
Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Profesör Doktor
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik ve
Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Doçent
Mimarlık Fakültesi

ADET
1
1
3
3
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Üniversitemizin tablodaki ilgili bölüme baĢvuru yapacak olanların; Yükseköğretim
Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara
ĠliĢkin Yönetmeliğin 7. maddesinin (3). Fıkrasında belirtilen yabancı dil Ģartlarını sağlamaları
gerekmektedir.
a) Türkçe dıĢındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının ana dili olması.
b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğrenimini bu dilin anadili olarak konuĢulduğu
ülkede ya da Türkiye’deki bir üniversitede derslerin sadece bu dille verildiği bir programda
tamamlamıĢ olması.
c) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen sınavlarda yüz tam
puan üzerinden asgari seksen puanla baĢarılı olması.
BaĢvuruların söz konusu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde ve
mesai saatleri arasında, Murat Hüdavendigar Üniversitesi'ne Ģahsen veya posta ile yapılması
gerekmektedir.

Posta

Üniversitemiz

sorumlu

yoluyla

yapılacak

olmayacaktır.

olan

KoĢulları

baĢvuruların

postadaki

sağlayamayan

gecikmelerinden

adaylarının

baĢvuruları

değerlendirmeye alınmayacaktır.
Adayların tümünü ilgilendiren, baĢvuru ve atama sürecindeki tüm bilgilendirme
www.mhu.edu.tr adresinden yapılacaktır, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.
Öğretim üyelerinin atamaları 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre yapılacaktır. Değerlendirme sonucunda ilan
edilen kadrolara ölçütleri uygun bulunanların atanması yapılacaktır.
BaĢvuru Belgeleri:
1 - BaĢvuru formu
2 - ÖzgeçmiĢ (YÖK formatında özgeçmiĢ),
3 - Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4 - 2 adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiĢ olmalı),
5 - Noter onaylı Diploma fotokopileri,
6 - Daha önce baĢka bir üniversitede aynı kadroya atanmıĢ ise atama yazısı fotokopisi,
7 - Yurt dıĢından alınan diplomalar ve unvanlar için Üniversitelerarası Kuruldan alınmıĢ
Denklik Belgesi,
8 - Bilimsel çalıĢma ve yayınları da kapsayan Doçent ve Profesör için beĢ takım dosya,
Müracaat Adresi: Murat Hüdavendigar Üniversitesi,
Personel Daire BaĢkanlığı
Uğur Mumcu Mah. M Caddesi 2115 Sokak No: 6 Sultangazi/ĠSTANBUL
0 212 594 07 07

www.mhu.edu.tr
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
— Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliği
— Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Bitlis Eren Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
— Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Şirketi’nin
Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2015/53)
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
Günlük Değerleri

1
19
20
20

21

23
24
32
47

DUYURU
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 30 Kr

