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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Tarım ve Orman Bakanlığından:
MERA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 31/7/1998 tarihli ve 23419 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mera Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendinin (8) numaralı alt bendinin birinci
cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Jeotermal kaynaklı teknolojik seralar için ihtiyaç duyulan yerlerin tahsis amacı değişikliği taleplerinde; jeotermal kaynak ruhsat sahası içerisinde kalan mera, yaylak ve kışlaklarda kurulacak jeotermal kaynaklı teknolojik seralar ile mera, yaylak ve kışlak alanları dışında bulunan
jeotermal kaynağın teknolojik seralara taşınması veya iletilmesi için ihtiyaç duyulan yerlerin,
zorunlu hallerde, ilgili müdürlük veya Genel Müdürlükten gerekçeli rapor, jeotermal kaynak
kullanım izni veya ruhsat, talep edilen alanın 1/5000 ölçekli harita üzerine işlenmiş vaziyet
planı, ÇED raporu, koruma alanları etüt raporu, jeotermal akışkanın kullanım sonrası nasıl
uzaklaştırılacağına ilişkin belge, fizibilite raporu ile komisyonca istenecek diğer bilgi ve belgeler ile tahsis amacı değişikliği yapılabilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan:
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMUNCA 6183 SAYILI
AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNA GÖRE
KULLANILACAK YETKİLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda belirtilen ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile diğer
kamu kurum ve kuruluşları ve mercilerce kullanılan yetkilerin, süresi içinde ödenmeyen alacakların korunmasında, takip ve tahsilinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca
kullanılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 6183 sayılı Kanunda belirtilen ve Kanunun verdiği
yetkilerin Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca kullanılmasına ilişkin usul ve
esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında 4 üncü maddesi ve 4/5/2007 tarihli ve 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Hizmetleri Hakkında Kanunun 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alacak: Kurumun sözleşmeden kaynaklanan alacaklarını ve bu alacaklardan doğan
diğer alacaklarını,
b) Başkan: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanını,
c) Borçlu: Kuruma borcu olan gerçek ve tüzel kişileri ve bunların kanuni temsilcileri
veya mirasçıları, kefili, yabancı şahıs ve kurumlar temsilcilerini,
ç) Faydalanıcı: Proje başvurusu kabul edilen ve sözleşmesi imzalanan başvuru sahibini,
d) İl Koordinatörlüğü: Kurumun, illerde kurulan taşra teşkilatını,
e) İl Koordinatörü: Kurumun taşra teşkilatının en üst düzey yöneticisini,
f) Kanun: 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanunu,
g) Kurum: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunu,
ğ) Sözleşme: Faydalanıcı ile Kurum arasında yapılan hibe sözleşmesini,
h) Tahsil ünitesi: Kurum alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmekle görevli birimini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kurum Alacaklarının Korunmasına İlişkin Yetkiler
Teminat isteme
MADDE 5 – (1) Tahsil ünitesi alacağın teminatını teşkil etmek üzere, Kanunun 10 uncu
maddesinde sayılan her türlü teminatı alabilir.
(2) Türkiye’de ikametgâhı bulunmayan borçlunun durumu, alacağın tahsilinin tehlikede
olduğunu gösteriyorsa tahsil ünitesi kendisinden teminat isteyebilir.
(3) Gösterilen teminatın tahsil ünitesi tarafından yeterli ve uygun bulunmaması, sonradan kısmen ya da tamamen değerini kaybetmesi veya borç miktarının artması halinde, borçludan teminatını tamamlaması veya yerine başka bir teminat göstermesi istenir. Tahsil ünitesinin
uygun görmesi halinde borçlu verdiği teminatı kısmen veya tamamen aynı değerde diğer bir
teminatla değiştirebilir.
Şahsi kefalet
MADDE 6 – (1) Alacakların tahsili ile ilgili olarak Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen teminatı sağlayamayan borçluların muteber bir şahsı müteselsil kefil veya müşterek
müteselsil borçlu olarak göstermesi halinde, şahsi kefaleti veya gösterilen şahsı kabul edip etmemeye tahsil ünitesi yetkilidir.
(2) Kefalet, noterden onaylı sözleşme ile tesis olur.
İhtiyati haciz
MADDE 7 – (1) İhtiyati haciz, Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen sebeplerin bulunması hâlinde, hiçbir süreye bağlı kalmaksızın İl Koordinatörünün kararıyla derhal uygulanır.
(2) İhtiyati haczin amacı Kurum alacağını teminat altına almak olup, tahsil ünitesince
borçlunun menkul ve gayrimenkul malları ile diğer hak ve alacaklarının kaçırılmasına engel
olunması ve ihtiyati haciz uygulamasından beklenen faydanın elde edilebilmesi için, fesih ya da
geri alım kararı beklenilmeksizin ihtiyati haciz kararı alınabilir.
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(3) Gıyapta yapılan hacizler borçluya tebliğ edilir. Haklarında ihtiyati haciz uygulanan
borçlular, haczin yapıldığı tarihten, gıyapta yapılan hacizlerde ise haczin tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde ihtiyati haczin sebebine idare mahkemesinde dava açabilir.
(4) İhtiyati hacze konu alacak için düzenlenen ödeme emrinin tebliğ edilmesi üzerine
on beş günlük sürenin geçmesinden sonra düzenlenecek haciz varakasına istinaden ihtiyati haciz kati hacze çevrilir. İhtiyati haciz kat’i hacze dönüştürülmediği sürece, ihtiyaten haczedilen
malların satılarak paraya çevrilmesi mümkün değildir. Ancak, ihtiyaten haczedilen malların
bozulması, çürümesi gibi nedenlerle korunmasının mümkün olmadığı veya beklediği zaman
önemli bir değer düşüklüğüne uğrayacağının anlaşılması hallerinde, bu mallar derhal paraya
çevrilerek, elde edilen tutarlar teminat olarak muhafaza edilir.
(5) İhtiyati haciz, borçlu tarafından Kanunun 10 uncu maddesinin beşinci bendinde sayılan menkul mallar hariç aynı maddede sayılan teminatların verilmesi ve verilen teminatın
tahsil ünitesi tarafından kabul edilmesi halinde, ihtiyati haciz tatbik edilmiş mallar üzerinden
kaldırılarak teminat olarak gösterilen mallara haciz tatbik edilir.
(6) İhtiyaten haczolunan mallar istenildiği zaman para veya ayın olarak verilmek ve bu
hususu temin için malların kıymetleri depo edilmek yahut tahsil ünitesinin bulunduğu mahalde
ikametgâh sahibi bir şahıs müteselsil kefil gösterilmek şartıyla borçluya ve mal üçüncü şahıs
yedinde haczolunmuşsa bir taahhüt senedi alınarak kendisine bırakılabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ödemeye İlişkin Hükümler, Tecil ve Taksitlendirme
Takip işlemlerine yetkili İl Koordinatörlüğü
MADDE 8 – (1) Kurumun sözleşme kaynaklı alacakları ve bu alacaklardan doğan diğer
alacaklarına ait geri alım işlemlerine sözleşmenin imzalandığı İl Koordinatörlüğünce başlanır.
Niyabeten takip
MADDE 9 – (1) Borçlu veya malları başka mahallerde bulunduğu takdirde, takip işlemleri o mahaldeki ilgili İl Koordinatörlüğünce niyabeten yürütülür. İl Koordinatörlükleri bulunmayan mahallerde takipler Ek-1’deki liste uyarınca yapılır.
Borç bildirim mektubu
MADDE 10 – (1) Kurum tarafından takip ve tahsilatı kararlaştırılan ve vadesi belli olmayan alacaklarla ilgili olarak borcun bir ay içerisinde ödenmesi için borçluya borç bildirim
mektubu gönderilir.
(2) Borç bildirim mektubunun tebliğ tarihinden itibaren hesaplanan bir aylık sürenin
son günü Kurum alacağının vade tarihidir.
Ödeme yeri ve şekli
MADDE 11 – (1) Alacağın, Kurum tarafından belirtilen sürede, borçlu tarafından ödenmesi esastır.
(2) Ödeme, tahsil ünitesinin yetkili ve sorumlu personeli tarafından verilecek makbuz
karşılığında elden veya Hazine ve Maliye Bakanlığından alınacak yetki çerçevesinde ilgili banka hesap numaralarına yapılır.
(3) Kurum, ödemenin Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kabul edilen özel ödeme şekilleri kullanılmak suretiyle yapılması için düzenleme yapmaya yetkilidir. Bu yetki alacağın türü, ödeme zamanı ve bulunduğu safhalar itibarıyla topluca veya ayrı ayrı kullanılabilir.
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Tecil ve taksitlendirme
MADDE 12 – (1) Alacağın vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi, borçluyu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı
ile istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartıyla, Kurum Başkanı veya Kurum Başkanının
yetkili kılacağı Koordinatör/İl Koordinatörü tarafından Kanunun 48 inci maddesine göre tecil
faizi alınarak 36 ayı geçmemek üzere borç tecil olunabilir.
(2) Tecil ve taksitlendirme taleplerinde istenilen bilgi ve belgeler on beş gün içerisinde
tamamlanır. Bilgi ve belgelerin bu sürede tamamlanmaması halinde başvuru geçersiz sayılır.
Sunulan bilgi ve belgelerin tam ve eksiksiz olmasından itibaren tecil ve taksitlendirme talebi
bir ay içerisinde sonuçlandırılır.
(3) Tecil edilmesi için yazılı talepte bulunulan Kurum alacağının toplamı Kanunda belirtilen limiti aşmadığı takdirde teminat şartı aranmaz. Bu miktarın üzerindeki alacakların tecilinde gösterilmesi zorunlu teminat, bu limiti aşan kısmın yarısıdır.
(4) Tecil faizi, Hazine ve Maliye Bakanlığının belirlediği oranlarda uygulanır.
(5) Borçlu tarafından daha kısa bir süre önerilmemiş olması halinde, amme alacağının
aylık olarak taksitlendirilmesi gerekir.
(6) Borçlunun talep dilekçesinde belirttiği taksit süresinden daha uzun taksit süresi verilemez.
(7) Taksit tutarları belirlenirken ödemesiz aya yer verilemez.
(8) Taksit tutarlarında mutlaka eşit olma şartı aranmaz.
(9) Tecilde ödemeler, borç aslı ve ferîlerine orantılı olarak mahsup edilir.
(10) Tecil şartlarına uyulmaması, değerini kaybeden teminatın veya mahcuz malların
tamamlanmaması ya da yerlerine başkalarının gösterilmemesi hâllerinde alacak muaccel olur.
(11) Tecilin bozulması durumunda, tecil ve taksitlendirme işlemi yapılmamış sayılır ve
tecil ve taksitlendirme işlemi kapsamında tahsil edilen alacaklar, ödeme tarihleri baz alınarak
gecikme zammı ve anaparadan mahsup edilir.
(12) Tecil ve taksitlendirilmiş borçların onuncu fıkra kapsamında ihlal edilmesi durumunda tecil şartlarını ihlal eden borçlu tarafından tahsil ünitesine, tecilin geçerli sayılması ve
yeniden yapılması talebi ile başvurulması halinde gerekli değerlendirme yapılarak tecilin geçerli sayılmasına karar verilebilir. Daha evvel tecil edilen bir borca karşılık yapılan ödemelerin
tecilli sayılması ve kalan tutarın da belirlenen bir plan dâhilinde ödenmesine izin verilmesi anlamına gelen tecilin geçerli sayılması uygulamasında, tecil faizi geçerli sayılan tecil için yapılmış ilk müracaat tarihi esas alınarak hesaplanır.
Gecikme zammı
MADDE 13 – (1) Kurum alacaklarının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren ödeme tarihine kadar geçen süreye Kanunun 51 inci maddesi
uyarınca gecikme zammı uygulanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Alacakların Cebren Tahsiline İlişkin Yetkiler
Ödeme emri
MADDE 14 – (1) Kurum alacağını vadesinde ödemeyenlere, on beş gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları lüzumu ödeme emri ile tebliğ olunur.
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(2) Ödeme emrinde asıl borcun ve buna bağlı hak ve borçların mahiyeti ve miktarı, nereye ödeneceği, süresinde ödenmediği veya mal bildiriminde bulunulmadığı takdirde borcun
cebren tahsil ve borçlunun mal bildiriminde bulununcaya kadar üç ayı geçmemek üzere hapis
ile tazyik olacağı, gerçeğe aykırı mal bildiriminde bulunduğu takdirde hapis ile cezalandırılacağı bildirilir. Ayrıca borçlunun, Kanunun 114 üncü maddesindeki vazifeleri ve bu vazifeleri
yerine getirmediği takdirde hakkında tatbik edilecek olan ceza ödeme emrinde kendisine bildirilir.
(3) Kendisine ödeme emri tebliğ olunan şahıs, böyle bir borcu olmadığı veya kısmen
ödediği veya zamanaşımına uğradığı iddiası ile tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde
idare mahkemesine dava açabilir. Bu hususa ödeme emri ile borçluya bildirilir.
(4) Ödeme emri ile istenilen alacağın tamamına yürütmeyi durdurma talepli dava açılması durumunda mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmediği sürece takip ve
tahsil işlemleri devam eder.
Mal bildirimi
MADDE 15 – (1) Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlu, on beş günlük süre içinde,
borcunu ödemek veya mal bildiriminde bulunmak zorundadır. Mal bildirimi, borçlunun gerek
kendisinde, gerekse üçüncü şahıslar elinde bulunan mal, alacak ve haklarından borcuna yetecek
miktarın, nev’ini, mahiyetini, vasfını, değerini ve her türlü gelirlerini veya haczi kabil mal veya
geliri bulunmadığını ve yaşayış tarzına göre geçim kaynaklarını ve buna nazaran borcunu ne
suretle ödeyebileceğini yazılı veya sözlü olarak tahsil ünitesine bildirmesidir. Mal bildiriminin
borçlu tarafından sözlü olarak yapılması halinde, tahsil ünitesi personeli ile borçlu arasında tutanak düzenlenir ve imzalanır.
(2) Mal bildiriminde malı olmadığını belirten veyahut borca yetecek kadar mal göstermemiş olan borçlu, sonradan edindiği malları ve gelirindeki artmaları, edinme ve artma tarihinden başlayarak on beş gün içinde tahsil ünitesine bildirmeye mecburdur. Bildirmeyenler
hakkında Kanunun 112 nci maddesi gereğince suç duyurusunda bulunulur.
(3) Ödeme emri ile istenilen alacağın tamamına yürütmeyi durdurma talepli dava açılması durumunda mal bildiriminde bulunma süresi ilk derece mahkemesinin nihai kararına
kadar uzar.
Mal bildiriminde bulunulmaması
MADDE 16 – (1) Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlunun on beş günlük süre
içinde borcunu ödememesi ve mal bildiriminde de bulunmaması halinde, tahsil ünitesi tarafından hakkında hapsen tazyik kararının alınmasını sağlamak amacıyla, gerekli bilgi ve belgeler
ile İcra Hâkimliğine yazılı talepte bulunulur.
Teminatlı alacaklarda takip
MADDE 17 – (1) Karşılığında teminat gösterilmiş bulunan alacak vadesinde ödenmediği takdirde, borcun on beş gün içinde ödenmesi, aksi halde teminatın paraya çevrileceği veya
diğer şekillerle cebren tahsile devam olunacağı borçluya bildirilir. On beş gün içinde borç ödenmediği takdirde teminat Kanun hükümlerine göre paraya çevrilerek alacak tahsil edilir.
Kefilin takibi
MADDE 18 – (1) Asıl borçludan takip ve tahsili gereken alacağın şahsi kefilden müştereken ve müteselsilen aranılması gerektiğinden, bu alacağın takibine asıl borçlu ile birlikte
eş zamanlı olarak kefil hakkında da başlanır. Bu takibe, Kanunun 56 ncı maddesine dayanılarak
hazırlanan bir yazının kefile, alma haberli tebliği suretiyle başlanır. Yazı ile verilen on beş günlük süre içerisinde ödeme yapılmaması halinde, Kanunun 62 ve devam eden maddelerine göre
işlem yapılır.
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Mal varlığı araştırması
MADDE 19 – (1) Kurum alacaklarının takibinde haczolunacak malların tespiti amacıyla yapılacak mal varlığı araştırmasının şekli, alanı ve kapsamı ile araştırma yapılacak alacağın türü ve tutarı Kurum tarafından belirlenir.
Haciz varakasını imzalama yetkisi
MADDE 20 – (1) Haciz işlemleri, İl Koordinatörünce onaylanan haciz varakasına dayanılarak yapılır.
Haciz ve satış
MADDE 21 – (1) Borçlunun mal bildiriminde gösterilen veya tahsil ünitesi tarafından
tespit edilen borçlu veya üçüncü şahıslar elindeki menkul ve gayrimenkullerinden, alacak ve
hakları Kanun hükümlerine göre haczedilir.
(2) Haczedilen her türlü mal satılarak paraya çevrilir.
(3) Satıştan elde edilen bedelden, takip masrafları ve takip edilen alacak düşüldükten
sonra geriye kalan kısım borçlunun ödeme zamanı gelmiş veya muaccel hale gelmiş diğer borçlarına mahsup edilir.
Üçüncü şahıslardaki menkul malların, alacak ve hakların haczi
MADDE 22 – (1) Kanunun 79 uncu maddesine istinaden düzenlenen haciz bildirileri
alacaklı tahsil ünitesince posta veya memur eliyle tebliğ edilebilir.
(2) Kendisine haciz bildirisi tebliğ edilen üçüncü şahıs; borcu olmadığı veya malın yedinde bulunmadığı veya haczin tebliğinden önce borcun ödendiği veya malın tüketildiği ya da
kusuru olmaksızın telef olduğu veya alacağın borçluya veya emrettiği yere verilmiş olduğu
gibi bir iddiada ise durumu, haciz bildirisinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde
tahsil ünitesine yazılı olarak bildirmek zorundadır. Üçüncü şahsın süresinde itiraz etmemesi
halinde, mal elinde ve borç zimmetinde sayılır ve hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
(3) Tahsil ünitesince düzenlenen haciz bildirileri, Kurum borçlusunun hak ve alacaklarının bulunabileceği bankaların şubelerine doğrudan veya ilgili birim aracılığı ile tebliğ edilebileceği gibi Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen tutarın üzerindeki alacaklar için Hazine
ve Maliye Bakanlığından yetki almak suretiyle doğrudan bankaların genel müdürlüklerine de
tebliğ edilebilir. Haciz bildirisi bankanın genel müdürlüğüne de tebliğ edilmiş ise tüm şubelerini
kapsayacak şekilde beyanda bulunma yükümlülüğü bankanın genel müdürlüğüne aittir.
Menkul mallarda değerleme
MADDE 23 – (1) Mahcuz menkul mallara haczi yapan tahsil ünitesi personeli tarafından değer biçilir, borçlunun müracaatı üzerine veya tahsil ünitesince lüzum görüldüğü takdirde
bilirkişiden alınacak mütalaaya göre yeni bir değer tespiti yapılabilir.
Menkul mal satış ilanı
MADDE 24 – (1) Tahsil ünitesi, satılacak menkul malın niteliğini, cinsini, türünü, özelliklerini, satışa esas tutarını ve diğer satış şartlarını dikkate alarak uygun göreceği araçlar ile
açık artırma tarihinden en az on beş gün önceden başlamak suretiyle ilan eder.
(2) Bozulma, çürüme ve benzeri sebeplerle muhafazasına imkân olmayan veyahut beklediği takdirde mühim bir değer düşüklüğüne uğraması muhtemel bulunan malların paraya çevrilmesine derhal başlanabilir.
Menkul malların muhafazası, koruyacak olanların mecburiyet ve mesuliyetleri
MADDE 25 – (1) Mahcuz mallar tahsil ünitesi tarafından uygun görülen yerlerde muhafaza edilir.
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(2) Haczedilen para, kıymetli maden, mücevher, ticari senet, hisse senedi ve tahvil gibi
menkul mallar kaybolmalarını ve değiştirilmelerini önleyecek tedbirler alınarak tahsil ünitesince muhafaza olunur. Sair menkul mallar uygun bir yerde muhafaza altına alınır veya güvenilir bir şahsa veyahut güvenilir bir şahsın kefaleti altında borçlunun veya zilyedin kendisinde
bırakılır.
(3) Borçlular, zilyedler, güvenilir şahıslar Kanunun 82 nci maddesi gereğince kendilerine bırakılan malları, tahsil ünitesince yapılacak ilk talep üzerine derhal ve kendilerine teslim
edildiği zamanki durumları ile geri vermek mecburiyetindedirler. Bu mecburiyeti yerine getirmeyenler, haklarında yapılacak ceza takibinden başka, bu malların kendilerine atfolunamayacak
bir sebepten dolayı telef veya zayi olduğunu ispat edemedikleri takdirde, geri verilmeyen malların değerleri tutarınca borçlu sayılıp Kanun hükümleri gereğince takip olunurlar.
Gayrimenkullerde değer tespiti
MADDE 26 – (1) Satışa çıkarılacak gayrimenkullere bilirkişinin mütalaası alınmak suretiyle satış komisyonu tarafından değer biçilir. Gayrimenkul satış komisyonu, bilirkişinin mütalaasını kabul edip etmemekte serbesttir.
Gayrimenkul satış ilanı
MADDE 27 – (1) Tahsil ünitesi, gayrimenkul satışını, açık artırma tarihinden en az on
beş gün önce başlamak koşuluyla ilan eder.
(2) Kurum, yapılacak ilanların yer, süre ve usullerine ilişkin yapılacak olan belirlemelerde Hazine ve Maliye Bakanlığının gayrimenkul satış ilanlarında yer, süre ve şekillere ilişkin
yapmış olduğu belirlemelere aykırı olmamak koşuluyla belirleme yapabilir.
Satış komisyonları
MADDE 28 – (1) Tahsil ünitesince, mahcuz menkul ve gayrimenkullerin satış işlemlerini yapmak üzere Kanun uyarınca satış komisyonları kurulur.
BEŞİNCİ BÖLÜM
İflas Yoluyla Takip ve Konkordato
İflas yoluyla takip
MADDE 29 – (1) Alacakların tahsili için açılmış bulunan takibin, 9/6/1932 tarihli ve
2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri kapsamında iflas yolu ile takibe dönüştürülmesi,
alacaklı tahsil ünitesince istenebilir.
Konkordato
MADDE 30 – (1) Amme idaresi tarafından iflas talebinde bulunulsa dahi tasdik edilen
konkordato amme alacakları için mecburi değildir.
(2) Konkordato kararı tasdik edilen borçlu hakkında ihtiyati haciz kararları uygulanmaz,
hiçbir takip yapılamaz ve evvelce yapılmış takipler durur.
(3) Konkordatoda bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Zamanaşımı
MADDE 31 – (1) Kurum alacağı, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim
yılı başından itibaren beş yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar. Zamanaşımından
sonra borçlu tarafından rızaen yapılan ödemeler kabul olunur.
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(2) Zamanaşımı süresinin hesaplanmasında Kanunun 103 üncü maddesinde belirtilen
zamanaşımını kesen haller ve Kanunun 104 üncü maddesinde belirtilen zamanaşımını durduran
haller tahsil ünitesince dikkate alınır.
Tahsil imkânsızlığı ve zamanaşımı sebebiyle terkin
MADDE 32 – (1) Kanunun 106 ncı maddesi kapsamında yapılacak terkin işlemlerinde,
Kurum Başkanı veya Kurum Başkanının yetkili kılacağı İl Koordinatörü yetkilidir.
(2) Tahsili zamanaşımına uğrayan Kurum alacaklarının terkin edilmesiyle ilgili işlemlerde, alacağın zamanaşımına uğradığına ilişkin tespit ve terkin için hazırlanacak cetvel İl Koordinatörlükleri tarafından hazırlanır, ancak bu alacakların Kurum kayıtlarından çıkarılmasına
ilişkin onay işlemleri Kurum Başkanı veya Kurum Başkanının merkezde yetki vereceği makam
tarafından gerçekleştirilir.
Sırrın ifşası
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmeliğin tatbikinde vazifeli bulunan kimseler, bu vazifeleri
dolayısıyla amme borçlusunun ve onunla ilgili kimselerin şahıslarına, mesleklerine, işlerine,
muamele ve hesap durumlarına ait öğrendikleri sırlarla, gizli kalması lazım gelen diğer hususları ifşa ettikleri takdirde 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 239 uncu maddesine göre cezalandırılır.
Artırmalara katılamayacak olanlar
MADDE 34 – (1) Tahsil ünitesince Kanun gereğince paraya çevrilecek malların artırmasına, tahsil ünitesi çalışanları, ne kendi adlarına ne de diğer kimseler ad ve hesabına katılamayacakları ve bu artırmalardan mal satın alamayacakları gibi bu malları üçüncü şahıslar aracılığıyla veya üçüncü şahıslara satın aldırıp onlardan beş yıl süre ile teferruğ suretiyle dahi
satın alamazlar; her ne suretle olursa olsun iktisap edemezler. Bu yasak, bunların eşlerini ve
üçüncü derece de dâhil olmak üzere bu dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarını da kapsar. Bu
yasak durumların tespiti halinde, Kanunun 99 uncu maddesine göre ihalenin feshi istenebilir.
Suçların takibine ilişkin ihbarda bulunma yükümlülüğü
MADDE 35 – (1) Kanunun 110 ila 114 üncü maddelerinde yazılı suçların ihbarı, ilgili
İl Koordinatörlüğü tarafından Cumhuriyet Savcılığına yapılır.
Kimlik belgesi
MADDE 36 – (1) Tahsil ile görevli personele, görevleri sırasında ilgililere gösterilmek
üzere Kurumca onaylı, soğuk damgalı, fotoğraflı ve sıra numaralı, üzerinde yetkileri belirtilen
kimlik belgesi verilir.
Tebligat usulleri
MADDE 37 – (1) Aksine hüküm bulunmadıkça Kanunda yazılı sürelerin hesaplanmasında ve tebliğlerin yapılmasında 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri
uygulanır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelikte düzenlenmeyen hallerde Kanun, Kanunun uygulanmasına ilişkin Kurum tarafından yapılan düzenlemeler ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca
yayımlanan düzenlemelerde yer alan hükümler uygulanır.
Yürürlük
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme
Kurumu Başkanı yürütür.

Sayfa : 10

RESMÎ GAZETE

30 Temmuz 2020 – Sayı : 31201

30 Temmuz 2020 – Sayı : 31201

RESMÎ GAZETE

TEBLİĞLER

Sayfa : 11

Sayfa : 12

RESMÎ GAZETE

30 Temmuz 2020 – Sayı : 31201

30 Temmuz 2020 – Sayı : 31201

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 13

Sayfa : 14

RESMÎ GAZETE

30 Temmuz 2020 – Sayı : 31201

30 Temmuz 2020 – Sayı : 31201

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 15

Sayfa : 16

RESMÎ GAZETE

30 Temmuz 2020 – Sayı : 31201

30 Temmuz 2020 – Sayı : 31201

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 17

Sayfa : 18

RESMÎ GAZETE

30 Temmuz 2020 – Sayı : 31201

30 Temmuz 2020 – Sayı : 31201

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 19

Sayfa : 20

RESMÎ GAZETE

30 Temmuz 2020 – Sayı : 31201

30 Temmuz 2020 – Sayı : 31201

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 21

Sayfa : 22

RESMÎ GAZETE

30 Temmuz 2020 – Sayı : 31201

30 Temmuz 2020 – Sayı : 31201

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 23

Sayfa : 24

RESMÎ GAZETE

30 Temmuz 2020 – Sayı : 31201

30 Temmuz 2020 – Sayı : 31201

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 25

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 519)
1. Giriş ve Amaç
Vergi mükellefiyetine ilişkin yükümlülük ve ödevlerin tam olarak yerine getirilmesi
amacıyla ve vergi kanunlarının verdiği yetkiler çerçevesinde vergi idaresi, kamu idare ve
müesseselerinden, mükellefler veya mükelleflerle muamelede bulunan diğer gerçek ve tüzel
kişilerden çeşitli bilgiler toplamakta, yine bu amaç doğrultusunda mükellefler nezdinde inceleme ve denetimler yapmaktadır.
Yapılan bu inceleme ve denetimler neticesinde vergi ziyaı tespit edilmesi halinde, mükellefler cezalı tarhiyata muhatap olabilmektedir. Ancak, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu sağlamaya yönelik vergi incelemesi başta olmak üzere idarece gerçekleştirilen işlemler,
süreci uzatabilmekte, bu da vergiye uyum maliyetlerini artıran bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır.
Bu çerçevede, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mülga 370 inci
maddesi, 9/8/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile "İzaha davet" başlığı altında yeniden düzenlenerek vergi sistemimizde yeni bir müessese ihdas
edilmiştir.
İzaha davet müessesesi, verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna
dair yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitlerle ilgili olarak aynı merciler tarafından mükelleflerden açıklama talep edilmesi olup bu müessese, izaha davet edilen mükelleflerle ilgili
yapılan değerlendirmeler sonucunda vergi ziyaına sebebiyet vermediği anlaşılan mükelleflerin
konuyla ilgili vergi incelemesine veya takdir komisyonuna sevk edilmesini önlemekte veya
vergi ziyaına sebebiyet verildiği durumlarda mükellefleri belirli şartlar dahilinde indirimli ceza
uygulanmak suretiyle daha ağır müeyyidelerden korumaktadır.
Öte yandan, 7/12/2019 tarihli ve 30971 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı
Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 25 inci maddesi ile 213 sayılı Kanunun 370 inci maddesi
yeniden düzenlenmiş, mezkur madde kapsamındaki mükelleflerin söz konusu maddede yer
alan indirimli ceza uygulamasından yararlanma usul ve esaslarına ilişkin kapsamlı değişiklikler
yapılmıştır.
Vergi Usul Kanununun 370 inci maddesinin (c) fıkrasının Hazine ve Maliye Bakanlığına
verdiği yetkiye istinaden, bu Tebliğ ile ön tespiti ve/veya izaha daveti yapacak ve yapılan izahı
değerlendirecek merci, yapılacak ön tespitin ve izaha davetin şekli ve kapsamı, davet yapılacaklar, yapılan izahın değerlendirme süresi, yapılan izahta kullanılacak bilgi ve belgeler ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir.
2. Yasal Düzenlemeler ve Dayanak
7194 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 213 sayılı Kanunun 370 inci maddesi,
“a) Vergi incelemesine başlanılmadan veya takdir komisyonuna sevk edilmeden önce
verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından
yapılmış ön tespitler hakkında tespit tarihine kadar ihbarda bulunulmamış olması kaydıyla mü-
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kellefler izaha davet edilebilir. Kendisine izaha davet yazısı tebliğ edilen mükellefler, davet
konusu tespitle sınırlı olarak, bu Kanunun 371 inci maddesinde yer alan pişmanlık hükümlerinden yararlanamaz. İzaha davet yazısının tebliğ tarihinden itibaren otuz günlük süre içerisinde
izahta bulunulması durumunda, yapılan izah değerlendirilerek değerlendirme sonucunu içeren
yazı mükellefe tebliğ edilir.
1. Mükelleflerce yapılan izah sonucu vergi ziyaına sebebiyet verilmediğinin idarece
anlaşılması hâlinde mükellefler söz konusu tespitle ilgili olarak vergi incelemesine tabi tutulmaz
veya takdir komisyonuna sevk edilmez.
2. Mükelleflerce yapılan izahın yeterli bulunmaması hâlinde, değerlendirme sonucunu
içeren yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde; hiç verilmemiş olan vergi
beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için,
6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla aynı sürede ödenmesi şartıyla vergi ziyaı cezası, ziyaa uğratılan vergi üzerinden
%20 oranında kesilir. Bu durum vergi incelemesi yapılmasına ve gerekirse tarhiyatın ikmaline
engel teşkil etmez.
b) (a) fıkrası uyarınca yapılmış ön tespitlerin, verginin bu Kanunun 359 uncu maddesinde yer alan fiillerle ziyaa uğratılmış olabileceğine ilişkin olması hâlinde bu kapsamdaki mükellefler izaha davet edilmez. Şu kadar ki, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine dair yapılan ön tespitlerde, kullanılan sahte veya muhteviyatı
itibarıyla yanıltıcı belge tutarı, bir takvim yılında 100 bin Türk lirasını geçmeyen veya bu tutarı
geçse bile ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının %5’ini aşmayan mükelleflere ön tespite
ilişkin yazı tebliğ edilebilir. Mükelleflerce, haklarında yapılan tespite ilişkin yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde; hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin verilmesi,
eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi ve ödeme süresi
geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun
51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla aynı
sürede ödenmesi şartıyla vergi ziyaı cezası, ziyaa uğratılan vergi üzerinden %20 oranında
kesilir. Bu durum vergi incelemesi yapılmasına ve gerekirse tarhiyatın ikmaline engel teşkil
etmez. Bu fıkra kapsamında kendisine ön tespite ilişkin yazı tebliğ edilen mükellefler, tespitle
sınırlı olarak bu Kanunun 371 inci maddesinde yer alan pişmanlık hükümlerinden yararlanamaz. Bu fıkrada yer alan tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen
yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır.
c) Hazine ve Maliye Bakanlığı bu madde uyarınca ön tespiti ve/veya izaha daveti yapacak ve yapılan izahı değerlendirecek mercii, yapılacak ön tespitin ve/veya izaha davetin şekli
ve kapsamını, davet yapılacakları, yapılan izahın değerlendirme süresini, yapılan izahta kullanılacak bilgi ve belgeler ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”
şeklinde değiştirilmiştir.
3. Ön Tespit
Vergi Usul Kanununun 370 inci maddesinde yer alan indirimli cezanın uygulanması,
yetkili merciler tarafından verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair
ön tespitin yapılmış olduğu hallerde mümkündür.
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Ön tespit, vergi kanunlarının verdiği yetki kapsamında vergi incelemesi yapmaya ve/veya
mükellefler veya mükelleflerle muamelede bulunan diğer gerçek ve tüzel kişilerden bilgi
toplamaya yetkili kılınanlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak elde edilen bilgi, bulgu
veya verilerin aşağıda açıklanan Ön Tespit ve İzah Değerlendirme Komisyonuna intikal ettirilmesi neticesinde, mezkûr komisyon tarafından verginin ziyaa uğramış olabileceği yönünde
yapılan tespiti ifade eder.
3.1. Ön Tespitin Şartları
3.1.1. Vergi İncelemesine Başlanılmamış veya Takdir Komisyonuna Sevk İşleminin
Yapılmamış Olması
Vergi Usul Kanununun 370 inci maddesinde bahsi geçen "vergi incelemesine başlanılmamış olması" ile "takdir komisyonuna sevk edilmemiş olması", ön tespitin ilgili olduğu konuya ilişkin olarak; tespit tarihine kadar mükellef nezdinde bir vergi incelemesine başlanılmamış olmasını veya mükellefin takdir komisyonuna sevk edilmemiş olmasını ifade eder.
3.1.2. İhbarda Bulunulmamış Olması
Maddede bahsi geçen "ihbarda bulunulmamış olması", yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitle ilgili konu hakkında, tespit tarihine kadar ihbarda bulunulmamış olmasını
ifade eder. Haklarında ön tespit konusuyla ilgili ihbar bulunan mükelleflere izaha davet yazısı
ya da sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge (SMİYB) kullanılmasına ilişkin ön tespit
yazısı (SMİYB ön tespit yazısı) tebliğ edilmeyecek, ön tespit konusu ile ilgisi bulunmayan ihbarlar ise izaha davete veya SMİYB ön tespit yazısının tebliğ edilmesine engel teşkil etmeyecektir.
4. Ön Tespit ve İzah Değerlendirme Komisyonu
Madde hükmüne göre ön tespitin yetkili merciler tarafından yapılmış olması gerekmektedir.
Yetkili merci, madde kapsamında ön tespiti yapacak, izaha davet veya SMİYB ön tespit
yazısını tebliğ edilmek üzere gönderecek ve kendisine yapılan izahı değerlendirmeye tabi tutarak izahın konusu ile ilgili nihai karar verecek olan Gelir İdaresi Başkanlığı veya Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde kurulan komisyonu (Ön Tespit ve İzah Değerlendirme
Komisyonu) ifade eder.
Vergi Usul Kanununun 370 inci maddesinin (c) fıkrasında, Hazine ve Maliye Bakanlığı
ön tespiti ve/veya izaha daveti yapacak mercii belirlemeye yetkili kılınmıştır. Bu yetkiye istinaden, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde yeterli sayıda
"Ön Tespit ve İzah Değerlendirme Komisyonu" oluşturulmuştur.
4.1. Gelir İdaresi Başkanlığı Bünyesinde Kurulan Ön Tespit ve İzah Değerlendirme
Komisyonu
Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde kurulan ön tespit ve izah değerlendirme komisyonları ilgisine göre vergi dairesi başkanlıkları ile defterdarlıklara bağlı olarak görev yapacaklardır. Bunun yanında, vergi dairelerine bağlı olarak da komisyon kurulabilir.
Vergi dairesi başkanlıklarında oluşturulacak komisyon, vergi dairesi başkanı veya grup
müdürünün başkanlığında, vergi dairesi başkanı tarafından görevlendirilen, başkan dâhil toplam
üç kişiden, defterdarlıklarda oluşturulacak komisyon ise, defterdar veya defterdar yardımcısının
başkanlığında, defterdar tarafından görevlendirilen, başkan dâhil toplam üç kişiden oluşur. Vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklar bünyesinde birden fazla komisyon kurulması mümkündür.
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Vergi dairelerinde kurulan komisyon, vergi dairesi müdürünün başkanlığında, vergi dairesi
müdürü tarafından görevlendirilen, başkan dâhil toplam üç kişiden oluşur.
4.2. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Bünyesinde Kurulan Ön Tespit ve İzah
Değerlendirme Komisyonu
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığında ve Başkanlıkça uygun görülen daire başkanlıklarında oluşturulacak Ön Tespit ve İzah Değerlendirme Komisyonu, Başkanlık tarafından biri
komisyon başkanı olarak belirlenecek başkan dâhil üç vergi müfettişinden oluşur. Ayrıca, söz
konusu komisyonlar için yeteri kadar yedek üye seçilir.
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı veya daire başkanlıkları bünyesinde birden fazla komisyon kurulması mümkündür.
4.3. Komisyonun Görev ve Yetkileri
Ön Tespit ve İzah Değerlendirme Komisyonu;
a) Kendisine intikal ettirilen bilgi, bulgu veya verilerden hareketle verginin ziyaa uğramış olabileceğine ilişkin, Vergi Usul Kanununun 370 inci maddesinde belirtilen ön tespiti
yapar.
b) İzaha davet veya SMİYB ön tespit yazısının, tebliğ edilmek üzere, haklarında ön
tespit yapılanlara gönderilmesini sağlar.
c) Kendisine yapılacak izahları değerlendirerek, değerlendirme sonucunu içeren yazının, tebliğ edilmek üzere, ilgili mükelleflere gönderilmesini sağlar.
5. İzaha Davet
5.1. İzaha Davetin Kapsamı
Vergi Usul Kanununun 341 inci maddesinde “vergi ziyaı”, mükellefin veya sorumlunun
vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi
yüzünden, verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi veya eksik tahakkuk ettirilmesi olarak
tanımlanmıştır. Aynı maddeye göre, şahsi, medeni haller veya aile durumu hakkında gerçeğe
aykırı beyanlar ile veya sair suretlerle verginin noksan tahakkuk ettirilmesine veya haksız yere
geri verilmesine sebebiyet vermek de vergi ziyaı hükmündedir.
Bu şekilde verginin ziyaa uğradığına delalet eden emarelerin tespit edilmesine bağlı
olarak işleyen izaha davet müessesesi kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı ilgili
birimlerce verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğu yönünde yapılan çalışmalar neticesinde belirlenen konulara ilişkin olarak haklarında ön tespit yapılanlar izaha davet
edilirler.
Ön tespitin yapılacağı tarih itibarıyla haklarında ön tespit konusu ile ilgili olarak; ihbar
bulunan ya da vergi incelemesi başlatılan veya takdir komisyonuna sevk işlemi yapılan mükelleflere ilişkin olarak ön tespit yapılmaz ve bu mükellefler izaha davet edilmezler.
5.2. İzaha Davet Yazısı
Komisyon tarafından izaha davet kapsamında haklarında ön tespit yapılanlara, gerekli
açıklamaların yer aldığı "İzaha Davet Yazısı" Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tebliğ
olunur.
İzaha davet yazısında en az aşağıdaki hususlara yer verilir:
a) İzaha davet yazısının tebliği tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ön tespitle ilgili
olarak gerekli izahın yapılması halinde izahın komisyonca değerlendirileceği,
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b) Komisyonca yapılan değerlendirme sonucunda vergi ziyaına sebebiyet verilmediğinin ve beyanname verilmesini gerektirir bir durum bulunmadığının anlaşılması halinde, söz
konusu ön tespitle ilgili olarak vergi incelemesine ve takdir komisyonuna sevk işleminin yapılmayacağı,
c) Ön tespite ilişkin olarak yapılan izahın; izaha davet yazısında yer verilen ziyaa uğramış olabilecek vergi tutarını doğrular nitelikte olması veya yeterli bulunmaması halinde, bu
yöndeki değerlendirme sonucunu içeren yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde, hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi
beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette
uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla (izah zammı) aynı sürede ödenmesi şartıyla
vergi ziyaı cezasının ziyaa uğratılan vergi üzerinden %20 oranında (indirimli olarak) kesileceği,
ç) Vergi Usul Kanununun 370 inci maddesinin (a) fıkrası kapsamında %20 oranında
vergi ziyaı cezası kesilmesi halinde bu ceza için, uzlaşma talep edilebileceği veya cezada indirim müessesesinden yararlanılabileceği,
d) Mükellefin, yapacağı izahı desteklemek amacıyla, başta defter ve belgeler olmak
üzere Vergi Usul Kanununun 3 üncü maddesi kapsamında her türlü delili sunabileceği,
e) Yapılan izahın; ziyaa uğramış olabilecek vergi tutarını doğrular nitelikte olması veya
yeterli bulunmaması ve bu duruma uygun olarak beyanname verilmemiş olması halinde vergi
incelemesine veya takdir komisyonuna sevk işlemlerinin yapılacağı,
f) Davet konusu ön tespitle ilgili olarak Vergi Usul Kanununun 371 inci maddesinde
yer alan pişmanlık hükümlerinden yararlanılamayacağı.
5.3. İzahın Değerlendirilmesi
Kendisine izaha davet yazısı tebliğ edilenlerin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yetkili komisyona izahta bulunmaları gerekmektedir.
Süresinde yapılan izah, komisyonca en geç 45 gün içinde değerlendirilerek sonuca bağlanır.
5.3.1. İzahın Değerlendirilmesi Sonucu Vergi Ziyaına Neden Olunmadığının Tespit
Edilmesi Üzerine Yapılacak İşlemler
Haklarında yapılan ön tespite ilişkin vergi ziyaına neden olunmadığı yönünde mükellefçe izahta bulunulması üzerine, mükellefin izahının komisyonca yeterli bulunması ve beyanname verilmesini veya vergi beyanının tamamlanmasını gerektirir bir durumun olmadığının
değerlendirilmesi halinde, değerlendirme sonucunu içeren yazı mükellefe tebliğ edilir ve mükellef hakkında söz konusu tespitle ilgili olarak vergi incelemesine ve takdir komisyonuna sevk
işlemi yapılmaz.
5.3.2. İzahın Değerlendirilmesi Sonucu Vergi Ziyaına Neden Olunduğunun Tespit
Edilmesi Üzerine Yapılacak İşlemler
Haklarında yapılan ön tespite ilişkin olarak, mükelleflerce yapılan izahın, izaha davet
yazısında yer verilen ziyaa uğramış olabilecek vergi tutarını doğrular nitelikte olduğunun veya
söz konusu ön tespite ilişkin yapılan izahın yeterli bulunmayarak beyanname verilmesini gerektiren bir durumun bulunduğunun komisyonca değerlendirilmesi halinde, değerlendirme sonucunu içeren yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde hiç verilmemiş olan
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vergi beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması
veya düzeltilmesi, ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri
için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı
oranındaki izah zammıyla ödenmesi şartlarıyla vergi ziyaı cezası, ziyaa uğratılan vergi üzerinden %20 oranında kesilir.
Yapılan izahın; ziyaa uğramış olabilecek vergi tutarını doğrular nitelikte olması veya
yeterli bulunmaması ve mükellef tarafından beyanname verilmemiş olması halinde vergi incelemesine veya takdir komisyonuna sevk işlemleri yapılır.
Mükellef tarafından beyanname verilmiş olmakla birlikte beyan edilen verginin, değerlendirme sonucunu içeren yazıda yer verilen ziyaa uğramış olabilecek vergi tutarından az
olması durumunda da vergi incelemesine veya takdir komisyonuna sevk işlemleri yapılır. Şu
kadar ki, komisyonun değerlendirme sonucunu içeren yazısının tebliğ edildiği tarihten itibaren
30 gün içinde verilen beyanname ile tahakkuk eden verginin aynı süre içerisinde, ödemenin
geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranındaki izah zammıyla ödenmesi halinde vergi ziyaı cezası, ziyaa
uğratılan vergi üzerinden %20 oranında kesilir.
5.3.3. Mükellefin İzahta Bulunmadığı Durumda Yapılacak İşlemler
Haklarında yapılan ön tespite ilişkin olarak kendilerine izaha davet yazısı tebliğ edilen
mükelleflerin, bu yazının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yetkili komisyona izahta
bulunmamaları durumunda, komisyon tarafından izaha davet yazısında yer verilen ziyaa uğramış olabilecek vergi tutarının beyan edilmesi gerektiğine karar verilir. Komisyonun değerlendirme sonucunu içeren yazısının tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi, ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği
her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak
gecikme zammı oranındaki izah zammıyla ödenmesi şartlarıyla vergi ziyaı cezası, ziyaa uğratılan vergi üzerinden %20 oranında kesilir.
6. Sahte veya Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Kullanılmasına İlişkin Yapılan
Ön Tespitler
6.1. Kapsam
Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde yer alan kaçakçılık fiilleriyle verginin ziyaa uğratılmış olabileceği hallerde haklarında ön tespit yapılanlar izaha davet edilmezler. Şu
kadar ki, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine dair yapılan ön tespitlerde, kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı, bir takvim yılında 100 bin Türk lirasını geçmeyen veya bu tutarı geçse dahi ilgili yıldaki
toplam mal ve hizmet alışlarının %5’ini aşmayan mükelleflere SMİYB ön tespit yazısı tebliğ
edilir.
Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine
dair belge tutarının tespiti ile mal ve hizmet alış tutarının hesaplanmasında vergiler hariç tutarlar
dikkate alınacaktır.
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6.1.1. SMİYB Toplam Tutarının İlgili Haddi Aşmaması
Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine
dair yapılan ön tespitlerde, kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarlarının toplamı vergiler hariç, bir takvim yılında 100 bin Türk lirasını geçmeyen mükelleflere
SMİYB ön tespit yazısı tebliğ edilir.
Örnek: (A) Ltd. Şti. hakkında sahte fatura düzenleyicisi olduğuna dair vergi tekniği raporu düzenlenmiştir. Düzenlenen bu raporun sonuç bölümünde (B) Ltd. Şti.'nin, (A) Ltd. Şti.
tarafından düzenlenen sahte faturaları kullanmış olabileceğine dair bulgular yer almaktadır. Bu
faturaların tutarı vergiler hariç 50.000 TL, 40.000 TL ve 10.000 TL olup, şirketin ilgili yıldaki
toplam mal ve hizmet alış tutarı ise 300.000 TL'dir.
Buna göre, kullanılan sahte faturaların toplam tutarı (100.000 TL) ilgili yıldaki toplam
mal ve hizmet alışlarının %5'i olan 15.000 TL'yi aşmış olmasına rağmen, söz konusu faturaların
toplam tutarının bir takvim yılı için belirlenen 100 bin Türk lirası sınırını aşmaması nedeniyle
mükellefe SMİYB ön tespit yazısı tebliğ edilecektir.
6.1.2. Mal ve Hizmet Alışlarının %5’inin Aşılmaması
Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine
dair yapılan ön tespitlerde, kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarlarının toplamı, 100 bin Türk lirasını geçse bile, bir takvim yılındaki toplam mal ve hizmet alışlarının %5’ini aşmayan mükelleflere SMİYB ön tespit yazısı tebliğ edilir.
Örnek: (C) Ltd. Şti. hakkında sahte fatura düzenleyicisi olduğuna dair vergi tekniği raporu düzenlenmiştir. Düzenlenen bu raporun sonuç bölümünde (D) Ltd. Şti.'nin, (C) Ltd. Şti.
tarafından düzenlenen sahte faturaları kullanmış olabileceğine dair bulgular yer almaktadır. Bu
faturaların toplam tutarı vergiler hariç 1.000.000 TL olup, şirketin ilgili yıldaki toplam mal ve
hizmet alış tutarı ise 20.000.000 TL'dir.
Buna göre, kullanılan sahte faturaların toplam tutarı (1.000.000 TL) bir takvim yılı için
belirlenen 100 bin Türk lirası sınırını aşmış olmasına rağmen, söz konusu faturaların toplam
tutarının ilgili yıldaki mal ve hizmet alışlarının %5'i olan 1.000.000 TL'yi aşmamış olması nedeniyle mükellefe SMİYB ön tespit yazısı tebliğ edilecektir.
6.1.3. İlgili Had ile Mal ve Hizmet Alışlarının %5’inin Aşılması
Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine
dair yapılan ön tespitlerde, kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarlarının toplamı, bir takvim yılında 100 bin Türk lirasını geçen ve ilgili yıldaki toplam mal ve
hizmet alışlarının %5’ini aşan mükelleflere SMİYB ön tespit yazısı tebliğ edilmez.
Örnek: (E) Ltd. Şti. hakkında sahte belge düzenleyicisi olduğuna dair vergi tekniği raporu düzenlenmiştir. Düzenlenen bu raporun sonuç bölümünde (F) Ltd. Şti.'nin, (E) Ltd. Şti.
tarafından düzenlenen sahte faturaları kullanmış olabileceğine dair bulgular yer almaktadır. Bu
faturaların toplam tutarı vergiler hariç 1.000.000 TL olup, şirketin ilgili yıldaki toplam mal ve
hizmet alış tutarı ise 10.000.000 TL'dir.
Buna göre, kullanılan sahte faturaların toplam tutarının (1.000.000 TL), bir takvim yılı
için belirlenen 100 bin Türk lirası sınırını ve ilgili yıldaki mal ve hizmet alışlarının %5'i olan
500.000 TL'yi aşmış olması nedeniyle mükellefe SMİYB ön tespit yazısı tebliğ edilmeyecektir.
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6.1.4. Ön Tespitlere İlişkin Tutarların Birlikte Değerlendirilmesi
Mükelleflere SMİYB ön tespit yazısının tebliğ edilip edilmeyeceğinin belirlenmesinde
sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olarak kullanılmış olabilecek belgeler, her bir ön tespit itibarıyla, daha önce o yıl için yapılan ön tespitlerdeki tutarlar da dikkate alınarak, bir takvim
yılında 100 bin Türk lirasının ve/veya ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının %5’inin
aşılıp aşılmadığı bakımından değerlendirilecektir.
Örnek: 3/2/2020 tarihinde (G) A.Ş. hakkında düzenlenen ve 10/8/2020 tarihindeki ön
tespite ilişkin değerlendirmede esas alınan vergi tekniği raporunda, (H) Ltd. Şti.'nin 2019 yılına
ilişkin vergiler hariç 120.000 TL’lik sahte faturayı kullanmış olabileceğine dair bulgu mevcut
olup, şirketin ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alış tutarı ise 5.000.000 TL’dir. Öte yandan,
(I) A.Ş. hakkında 4/9/2020 tarihinde düzenlenen ve 2/11/2020 tarihindeki bir başka ön tespite
ilişkin değerlendirmede esas alınan vergi tekniği raporunda ise (H) Ltd. Şti. hakkında 2019 yılına ilişkin vergiler hariç 200.000 TL’lik sahte faturayı kullanmış olabileceğine dair bulgu yer
almaktadır.
3/2/2020 tarihinde düzenlenen raporda belirtilen faturayla ilgili olarak mükellefe
SMİYB ön tespit yazısı tebliğ edilmesi mümkün iken, 4/9/2020 tarihinde düzenlenen raporda
belirtilen fatura tutarı tek başına ilgili yıldaki mal ve hizmet alışlarının %5'i olan 250.000 TL'yi
aşmıyor olmakla birlikte, 3/2/2020 tarihinde düzenlenen rapora istinaden tebliğ edilen SMİYB
ön tespit yazısındaki 120.000 TL ile 4/9/2020 tarihinde düzenlenen raporda belirtilen 200.000
TL’nin toplamının (120.000 TL + 200.000 TL = 320.000 TL) ilgili yıldaki mal ve hizmet alışlarının %5'i olan 250.000 TL'yi aşmış olması nedeniyle mükellefe 4/9/2020 tarihinde düzenlenen raporda belirtilen faturayla ilgili olarak SMİYB ön tespit yazısı tebliğ edilmeyecektir.
6.1.5. Ön Tespit Şartlarının Her Yıl İçin Ayrı Ayrı Değerlendirilmesi
Mükellefler hakkında tek bir vergi tekniği raporunda birbirinden farklı yıllara ilişkin
sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanılmış olabileceğine dair bulguların mevcut olması durumunda, söz konusu 100 bin Türk lirası sınırının veya %5'lik oranın aşılmamış
olması şartları her bir yıl itibarıyla ayrı ayrı değerlendirilecektir. Herhangi bir yıla ilişkin bu
şartların sağlanmamış olması, diğer yıllarda bu şartları sağlayan mükelleflere bu şartların sağlandığı yıla ilişkin SMİYB ön tespit yazısı tebliğ edilmesine engel teşkil etmeyecektir.
Örnek: 4/5/2020 tarihinde (İ) Ltd. Şti. hakkında düzenlenen vergi tekniği raporunda,
(K) A.Ş.'nin 2018 yılına ilişkin vergiler hariç 20.000 TL ve 110.000 TL’lik, 2019 yılına ilişkin
olarak ise vergiler hariç 70.000 TL ve 90.000 TL’lik sahte faturaları kullanmış olabileceğine
dair bulgular mevcuttur. (K) A.Ş.'nin 2018 yılına ilişkin toplam mal ve hizmet alış tutarı
3.000.000 TL, 2019 yılına ilişkin toplam mal ve hizmet alış tutarı ise 3.100.000 TL'dir.
Buna göre, 2018 yılına ilişkin kullanılan sahte faturaların toplam tutarı (130.000 TL)
bir takvim yılı için belirlenen 100 bin Türk lirası sınırını aşmış olmasına rağmen, söz konusu
faturaların toplam tutarının ilgili yıldaki mal ve hizmet alışlarının %5'i olan 150.000 TL'yi aşmamış olması nedeniyle 2018 yılına ilişkin faturalar için mükellefe SMİYB ön tespit yazısı
tebliğ edilecektir. Bununla birlikte 2019 yılına ilişkin kullanılan sahte faturaların toplam tutarının (160.000 TL), bir takvim yılı için belirlenen 100 bin Türk lirası sınırını ve ilgili yıldaki
mal ve hizmet alışlarının %5'i olan 155.000 TL'yi aşmış olması nedeniyle mükellefe 2019 yılına
ilişkin faturalar için SMİYB ön tespit yazısı tebliğ edilmeyecektir.
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6.1.6. Katma Değer Vergisi Mükellefleri Açısından Toplam Mal ve Hizmet Alışlarının
Belirlenmesi
Katma değer vergisi (KDV) mükellefi olanlar açısından ilgili yıldaki toplam mal ve
hizmet alışlarının belirlenmesinde, öncelikle tespit tarihine kadar verilen KDV beyannamelerinde yer alan indirilecek KDV'ye ilişkin her bir KDV oranı ayrı ayrı esas alınmak suretiyle
söz konusu toplam mal ve hizmet alışlarına ulaşılacaktır.
6.1.7. KDV Mükellefiyeti Bulunmayanlarda Toplam Mal ve Hizmet Alışlarının
Belirlenmesi
KDV mükellefiyeti bulunmayan basit usule tabi mükelleflerin ilgili yıldaki toplam mal
ve hizmet alışlarının belirlenmesinde hesap özetinde yer alan "Dönem İçinde Satın Alınan Emtia" ve "Giderler" satırlarının toplam tutarı dikkate alınacaktır.
6.1.8. Toplam Mal ve Hizmet Alışları ya da SMİYB Toplam Tutarının Net Olarak
Tespit Edilememesi
Mal ve hizmet alışları toplamının ya da sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olarak
kullanılmış olabilecek belgelerin tutarının net bir şekilde tespit edilemediği durumlarda, Ön
Tespit ve İzah Değerlendirme Komisyonunca mükelleften ilgili dönemdeki toplam mal ve hizmet alışları ile kullanılmış olabilecek sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belgeleri yazılı
olarak bildirmesi istenir. Mükellefler tarafından yapılan bu bildirim, ilgili dönemdeki toplam
mal ve hizmet alışları ile sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarının tespitinde
esas alınarak ön tespite konu tutar komisyonca belirlenir. İdarece yapılan araştırma ve incelemeler neticesinde, yapılan bildirimin hatalı veya eksik olduğunun tespit edilmesi durumunda,
yeni tespitin gerektirdiği şekilde işlem tesis edilir.
6.2. SMİYB Ön Tespit Yazısı
Komisyon tarafından sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin
işlenmiş olabileceğine dair yapılan ön tespitlerde, kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla
yanıltıcı belge tutarı, bir takvim yılında 100 bin Türk lirasını geçmeyen veya bu tutarı geçse
dahi ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının %5’ini aşmayan mükelleflere gerekli açıklamaların yer aldığı "SMİYB Ön Tespit Yazısı" Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tebliğ
olunur.
SMİYB ön tespit yazısında en az aşağıdaki hususlara yer verilir:
a) SMİYB ön tespit yazısının tebliği tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ön tespitle ilgili hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin
geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla (izah zammı) aynı sürede ödenmesi şartıyla vergi
ziyaı cezasının ziyaa uğratılan vergi üzerinden %20 oranında (indirimli olarak) kesileceği,
b) Vergi Usul Kanununun 370 inci maddesinin (b) fıkrası kapsamında %20 oranında
kesilen vergi ziyaı cezasına ilişkin ihbarnamelerin tebliği üzerine tarhiyat sonrası uzlaşma başvurusunda bulunulamayacağı ancak cezada indirim müessesesinden yararlanılabileceği,
c) SMİYB ön tespit yazısının tebliği tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde tespit
edilen hususa yönelik beyanname verilmemesi halinde vergi incelemesine veya takdir komisyonuna sevk işlemlerinin yapılacağı,
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ç) Ön tespitle ilgili olarak Vergi Usul Kanununun 371 inci maddesinde yer alan pişmanlık hükümlerinden yararlanılamayacağı.
6.3. SMİYB Ön Tespit Yazısının Tebliği Üzerine Beyanname Verilmesi ve Ödemede
Bulunulması Halinde Yapılacak İşlemler
Kendilerine haklarında yapılan ön tespite ilişkin yazı tebliğ edilen mükellefler tarafından, bu yazının tebliğinden itibaren 30 gün içinde hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin
verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi, ödeme
süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun
51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranındaki izah zammıyla
ödenmesi şartlarıyla vergi ziyaı cezası, ziyaa uğratılan vergi üzerinden %20 oranında kesilir.
SMİYB ön tespit yazısının tebliği tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde tespit
edilen hususa yönelik beyanname verilmemesi halinde mükellef hakkında söz konusu tespitle
ilgili olarak vergi incelemesine ya da takdir komisyonuna sevk işlemi yapılır.
7. Diğer Hususlar
7.1. İndirimli Ceza Koşullarını Taşımayanların Vereceği Beyanname Açısından
Ceza Uygulaması
İndirimli ceza uygulanması için gereken şartlardan herhangi birini taşımadığı anlaşılan
mükelleflerin vergi beyannamelerini vermelerine engel bir durum bulunmamakta olup, vergi
incelemesine başlanılmadan veya takdir komisyonuna sevk edilmeden beyannamelerini vermiş
olanlara, ziyaa uğratılan vergi üzerinden Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesi gereği %50
oranında vergi ziyaı cezası kesilir.
7.2. 30 Gün İçinde Ödeme Yapılmaması
Vergi Usul Kanununun 370 inci maddesi kapsamında verilen beyanname üzerine tahakkuk eden vergiler ile izah zammının mükelleflerce maddede öngörülen 30 günlük süre içerisinde ödenmemesi durumunda %20 oranında kesilmiş olan indirimli ceza, %50 oranı esas
alınarak ikmal edilir ve izah zammının gecikme faizine dönüştürülmesi işlemi yapılır.
7.3. Uzlaşma Başvurusu
Vergi Usul Kanununun 370 inci maddesinin (a) fıkrası kapsamında kendilerine izaha
davet yazısı tebliğ edilen mükellefler, bu maddeye göre %20 oranında kesilen vergi ziyaı cezasına ilişkin ihbarnamelerin tebliği üzerine süresi içerisinde tarhiyat sonrası uzlaşma başvurusunda bulunabilir. Ancak, maddenin (b) fıkrası kapsamında ön tespite ilişkin yazı tebliğ edilen
mükellefler, bu madde uyarınca kesilecek vergi ziyaı cezası için uzlaşma başvurusunda bulunamaz.
7.4. İzahın Yapıldığı Tarihin Belirlenmesi
Yazılı izah, izaha davet yazısını gönderen mercie; elden verilmişse bu tarihte, postayla
taahhütlü veya acele posta servisi ile gönderilmişse zarfın üzerindeki damga tarihinde, adi postayla veya özel dağıtım şirketleri aracılığıyla gönderilmişse izaha davet yazısını gönderen merciin kayıtlarına girdiği tarihte verilmiş sayılır.
Sözlü izah, izahı yapan ile komisyon tarafından imzalanacak bir tutanakla tespit olunur,
bu durumda izah tarihi olarak tutanağın düzenlendiği tarih esas alınır.
8. Yürürlükten Kaldırılan Tebliğ
25/7/2017 tarihli ve 30134 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 482) yürürlükten kaldırılmıştır.
9. Yürürlük
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
10. Yürütme
Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

30 Temmuz 2020 – Sayı : 31201

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 35

Ticaret Bakanlığından:
NESLİ TEHLİKE ALTINDA OLAN YABANİ HAYVAN VE BİTKİ TÜRLERİNİN
DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (DIŞ TİCARET: 2011/1)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 27/2/2011 tarihli ve 27859 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ (Dış Ticaret:
2011/1)’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Bu Tebliğ kapsamındaki hayvan ve bitki türlerinin ithalatında, ihracatında ve yeniden ihracatında;
a) Ek I-A, Ek II-A ve Ek III-A sayılı listelerde yer alan bir türe ait örnek için Tarım ve
Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünden,
b) Ek I-B, Ek II-B ve Ek III-B sayılı listelerde yer alan bir türe ait örnek için Tarım ve
Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğünden,
CITES Belgesi alınır.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Ek I-A, Ek I-B, Ek II-A, Ek II-B, Ek III-A
ve Ek III-B sayılı listeler sırasıyla ekte yer aldığı şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Tebliğin Ek Listesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
27/2/2011

27859

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı

1-

15/6/2012

28324 (Mükerrer)

2-

27/7/2014

29073

3-

25/11/2017

30251
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Meslekî Yeterlilik Kurumundan:
ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2020/19)
MADDE 1 – 3/3/2011 tarihli ve 27863 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin Ek-9 ve Ek-10’u ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı

12-

3/3/2011
27863 (Mükerrer)
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
21/12/2018
30632 (Mükerrer)
27/3/2019
30727 (Mükerrer)

30 Temmuz 2020 – Sayı : 31201

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 143

Sayfa : 144

RESMÎ GAZETE

30 Temmuz 2020 – Sayı : 31201

30 Temmuz 2020 – Sayı : 31201

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 145

Sayfa : 146

RESMÎ GAZETE

30 Temmuz 2020 – Sayı : 31201

30 Temmuz 2020 – Sayı : 31201

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 147

Sayfa : 148

RESMÎ GAZETE

30 Temmuz 2020 – Sayı : 31201

30 Temmuz 2020 – Sayı : 31201

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 149

Sayfa : 150

RESMÎ GAZETE

30 Temmuz 2020 – Sayı : 31201

30 Temmuz 2020 – Sayı : 31201

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 151

Sayfa : 152

RESMÎ GAZETE

30 Temmuz 2020 – Sayı : 31201

30 Temmuz 2020 – Sayı : 31201

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 153

Sayfa : 154

RESMÎ GAZETE

30 Temmuz 2020 – Sayı : 31201

30 Temmuz 2020 – Sayı : 31201

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 155

Sayfa : 156

RESMÎ GAZETE

30 Temmuz 2020 – Sayı : 31201

30 Temmuz 2020 – Sayı : 31201

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 157

Sayfa : 158

RESMÎ GAZETE

30 Temmuz 2020 – Sayı : 31201

30 Temmuz 2020 – Sayı : 31201

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 159

Sayfa : 160

RESMÎ GAZETE

30 Temmuz 2020 – Sayı : 31201

30 Temmuz 2020 – Sayı : 31201

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 161

Sayfa : 162

RESMÎ GAZETE

30 Temmuz 2020 – Sayı : 31201

30 Temmuz 2020 – Sayı : 31201

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 163

Sayfa : 164

RESMÎ GAZETE

30 Temmuz 2020 – Sayı : 31201

30 Temmuz 2020 – Sayı : 31201

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 165

Sayfa : 166

RESMÎ GAZETE

30 Temmuz 2020 – Sayı : 31201

30 Temmuz 2020 – Sayı : 31201

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 167

Sayfa : 168

RESMÎ GAZETE

30 Temmuz 2020 – Sayı : 31201

30 Temmuz 2020 – Sayı : 31201

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 169

Sayfa : 170

RESMÎ GAZETE

30 Temmuz 2020 – Sayı : 31201

30 Temmuz 2020 – Sayı : 31201

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 171

Sayfa : 172

RESMÎ GAZETE

30 Temmuz 2020 – Sayı : 31201

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:
ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2020/20)

MADDE 1 – 10/7/2012 tarihli ve 28349 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin Ek-7’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
10/7/2012

28349 (Mükerrer)

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
1-

6/12/2018

30617 (Mükerrer)

2-

27/3/2019

30727 (Mükerrer)
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Meslekî Yeterlilik Kurumundan:
ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2014/4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/21)
MADDE 1 – 14/8/2014 tarihli ve 29088 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/4)’in Ek-4’ü yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
14/8/2014

29088 (Mükerrer)

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
9/2/2020

31034
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinden:

5920

—— • ——
İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesinden:

5918
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İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesinden:

5933

—— • ——
İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesinden:

5924

—— • ——
İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesinden:

5925
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İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesinden:

5926

—— • ——
İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesinden:

5923

—— • ——
İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesinden:

5928

Sayfa : 222

RESMÎ GAZETE

30 Temmuz 2020 – Sayı : 31201

İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesinden:

5929

—— • ——
İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesinden:

5930

—— • ——
İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesinden:

5931
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İstanbul 42. Asliye Ceza Mahkemesinden:

5919

—— • ——
İstanbul 42. Asliye Ceza Mahkemesinden:

5932

—— • ——
İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesinden:

5922
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
BAKIM VE ONARIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamız Yüksek çekerli kantarların muayene ve damgalama, bakım ve onarımları ile
pancar işleme kampanyası süresince periyodik kontrollerinin T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı
Yönetmeliğine ait açık ihale usulü ile yaptırılması.
İhale kayıt numarası

: 2020/391956

1- İdarenin
a) Adı ve adresi

: Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker evleri Mah Yunus

b) telefon ve faks numarası

: 0 248 233 19 35(4 Hat) – 0 248 233 12 67

Emre Cad.Kapı No:2 15220 BURDUR
c) elektronik posta adresi (varsa) :
2- İhale konusu hizmetin
a) niteliği, türü ve miktarı

: Fabrikamıza ait 27 adet kantarın bakım, onarım ve
pancar

işleme

kampanyasında

periyodik

kontrollerinin yapılması.
b) yapılacağı yer

: Burdur Şeker Fabrikası ve Ziraat bölge Şefliklerine

c) işin süresi

: Kampanya öncesi kantarların bakım ve onarım işleri

bağlı kantarlar
20 (takvim) günde yapılacaktır. Yaklaşık 135 (+%20) gün sürecek kampanya süresinde 15’er günlük
periyotlar halinde kontroller yapılacaktır. Ayrıca
gerekmesi halinde 2020 yılı damgalama işlemleri
yapılacaktır.
3- İhalenin
a) yapılacağı yer

: Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası
Toplantı Salonu

b) tarihi ve saati

: 13/08/2020 Perşembe Günü Saat 10.00

4- İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00
TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunludur.
5- Teklifler 13/08/2020 Perşembe Günü Saat 10.00’a kadar Burdur Şeker Fabrikası
Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
6- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
7- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü
olmalıdır.
8- Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara
tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
5840/1-1
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
1. Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Tahtakale Mahallesi, 5564 Ada 84 Numaralı Parselin Satışı
Tahmin Edilen Bedel : 4.200.000,00-TL
Geçici Teminat %3

S.NO

1

İLÇESİ

:

126.000,00-TL

MAHALLESİ

Osmangazi

ADA-PARSEL
NO

Tahtakale

5564-84

TOPLAM m2

652,47

BELEDİYE

TAŞINMAZ MALIN HALİ

HİSSESİ
1/1

HAZIR DURUMU
4 Katlı Tarihi Bina ve
Bahçesi

Yukarıdaki ilan, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesine göre Kapalı Teklif
Usulü ile ihaleye konulmuştur. İhale, Belediyemiz Encümenince 11/08/2020 Salı günü saat
15:00’da Belediyemizin Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
İhale şartname ve ekleri, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı İhale Şube
Müdürlüğü’nde görülebileceği gibi 500,00-TL (KDV Dahil) bedel ile temin edilebilir.
İSTENEN EVRAKLAR
ŞİRKETLER

ŞAHISLAR

1 İmza Sirküleri

1 İmza Beyannamesi

2 Vekil İse Vekaletname

2 Vekil İse Vekaletname

Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli

Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli

3 Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza

3 Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza

Sirküleri

Beyannamesi

4 Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

4 Nüfus Kayıt Örneği.

5 Ticaret Sicil Gazetesi

5 İkametgah Senedi

6

Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz
veya Geçici Teminat Mektubu

7 Şartname Alındığına Dair Makbuz
8

Bursa Büyükşehir Belediyesinden Borcu
Yoktur Belgesi

6

Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz
veya Geçici Teminat Mektubu

7 Şartname Alındığına Dair Makbuz
8

Bursa Büyükşehir Belediyesinden Borcu
Yoktur Belgesi

İstenen belgelerin ihale günü 14:00’a kadar Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale
Şube Müdürlüğü’ne (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Zafer Mah. Ankara Yolu
Cad. A Blok 1.Bodrum Kat No: 1/1 Osmangazi/BURSA) teslim edilmesi gerekmektedir.
Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul
edilmeyecektir.
www.bursa.bel.tr
İlan olunur.

5731/1-1
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YAŞ PANCAR POSASININ PAKETLENMESİ HİZMETİ ALIM İŞİ
İHALE EDİLECEKTİR
Elazığ Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamız Yaş Pancar Posasının Paketlenmesi Hizmetleri Alımı işi T.Ş.F.A.Ş Mal ve
Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt No

: 2020/390856

1. İdarenin
a)Adresi

: YURTBAŞI/ELAZIĞ

b)Telefon - Faks Numarası

: 424 2512875-79 - 424 2512414

c)Elektronik Posta Adresi

: elazigseker@turkseker.gov.tr

ç)İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)

:

2. İhale Konusu hizmetin
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

: Fabrikamız 2020/2021 Kampanya Dönemi (Şeker
Üretim) Üretilecek Olan (±%20 Toleranslı) 50.000
Ton Mobil Tip Silindirik Formda Streçlenmiş Balya
Silajı yapım esasına göre çalışan Yaş Pancar Posası
Paketleme

Makinesi

ile

Yaş

Pancar

Posası

Paketlenmesi Hizmetleri İşi (Hizmet ile ilgili detaylı
bilgiler idari şartname ve ekini oluşturan belgelerde
yer almaktadır.)
b ) Yapılacağı Yer

: Elazığ Şeker Fabrikası

c ) İşin Süresi

: İşe başlama tarihini müteakip (±%20 Toleranslı)
115 gündür.

3. İhalenin
a ) Yapılacağı Yer

: Elazığ Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b ) Tarihi - Saati

: 10.08.2020 - 10:00

4)-İhale dokümanı Elazığ Şeker Fabrikası Ticaret Servisinde görülebilir ve (KDV Dahil)
200,00 TL. (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
6-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü
olmalıdır.
7-İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya
kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
8-Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker
Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
5823/1-1

30 Temmuz 2020 – Sayı : 31201

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 227

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
1- İHALENİN KONUSU:
Tapunun Şahinbey İlçesi K.Kızılhisar Mahallesi , aşağıda ada, parsel numarası, tapu alanı,
imar durumu, m² rayiç bedeli, toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen
taşınmazların ayrı ayrı satışı işidir.

Sıra

Ada

Parsel

Tapu Alan

1

7523

2

2.089,63 m²

2

7531

1

2.653,20 m²

No

İmar Durumu
Konut
(E: 1.50 Yençok: 8 Kat)
Konut
(E: 1.50 Yençok: 8 Kat)

Rayiç Bedeli Muhammen Bedel Geçici Teminat

800,00 TL

1.671.704,00 TL

800,00 TL

2.122.560,00 TL

51.000,00 TL

64.000,00 TL

2. İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:
İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile
ayrı ayrı yapılacaktır.
3. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini, 250,00.-TL karşılığında
Belediyemiz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğünden temin
edebilirler. Her taşınmaz için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.
4. GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:
İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili geçici teminatı,
Türkiye Vakıflar Bankası TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 İban nolu Belediyemiz banka
hesabına yatırabileceği gibi bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz banka
teminat mektubu da sunabilirler.
5- İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:
Söz konusu yerlerin ihalesi 12.08.2020 Çarşamba günü saat 15.00 ‘de Gaziantep
Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) ayrı ayrı
yapılacaktır.
İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale İşleri Şube
Müdürlüğüne 12.08.2020 Çarşamba günü saat 12.30 ‘a kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri
ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle
süresinde Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
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6. İSTENİLEN BELGELER:
Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.
- A. İÇ ZARF
Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel
kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul
edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan
herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler
reddedilecektir.
Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine
isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli
tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.
- B. DIŞ ZARF
Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir,
a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,
b) Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden veya eDevlet ‘ten temin edilecek),
c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası
bildirmesi,
ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale
tarihinin olduğu yıla ait olacak)
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
e) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter
tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,
f) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
g) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı,
ğ) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka
teminat mektubu,
h) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)
- C) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI
Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine
isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta
olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühürlenip imzalanması gerekmektedir.
İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.
5868/1-1
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ARSA SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR
Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığından:
1-) Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Ferhuş Mahallesi 1575 ada 1 parselde kayıtlı
11226,94-m² de bulunan arsa taşınmazın 16/07/2020 tarih ve 2020/174 sayılı Encümen
kararlarına istinaden ihale yolu ile satışı yapılacaktır.
2-) Ferhuş Mahallesi 1575 ada 1 parselde kayıtlı 11226,94-m² de bulunan arsa taşınmazın
satış ihalesi 13.08.2020 Perşembe günü saat 14:30’da Aslanbey Mahallesi 7084. Sokak Kamu
Külliyesi Dulkadiroğlu Belediyesi Hizmet Binası adresindeki Dulkadiroğlu Belediyesi Encümen
salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile
yapılacaktır.
3-) İhale ile ilgili şartnameler Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde olup, ihaleye
iştirak etmek isteyenlere 25,00-TL karşılığında verilecektir. Şartname bedeli ödemeyenler
ihalelere katılamayacaklardır.
4-) İhale ile mülkiyeti satılacak arsanın;
S. No
1-

Mahallesi
Ferhuş

Ada/Parsel
1575/1

m²’si
11226,94

m²’sinin Muh.Bed.
350,00-TL

Tam Muh.Bed.
3.929.429,00-TL

Geç. Teminatı
117.882,87-TL

Olup, geçici teminat nakit olarak ödenecekse ihale saatinden önce Belediyemizin Vakıflar
Bankası Çarşı şubesinde bulunan TR58 0001 5001 5800 7302 0607 34 İban nolu hesabına
yatırılacaktır.
5-) Tapu kayıtlarının, yürürlükteki İmar planlarının incelenmesi ve arsalanın bulunduğu
yerin görülmesi, arsaların bulunduğu yer itibari ile yetkili Dulkadiroğlu Belediyesinden alınması;
arsayı almak isteyen ve bu amaçla ihaleye katılmayı arzulayan isteklilerin sorumluluğundadır.
6-) İhtilafların çözümünde Kahramanmaraş Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
7-) İhale ile satılacak taşınmazın çevresinde donatı alanı ve mesken yapılaşmaları kısmen
tamamlanmış olup; kamu binalarına mesafesi ile şehrin ana ulaşım arterlerine mesafesi yakındır.
8-) Geçici Teminata İlişkin Esaslar:
a-) Tedavüldeki Türk parası
b-) Maliye Bakanlığınca belirlenen Bankaların verecekleri süresiz teminat mektubu
c-) Devlet tahvili ve Hazine kefaletlerine haiz tahviller
d-) Özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları
9-) İhaleye Katılacakların Aşağıdaki Belgeleri Yanlarında Hazır Bulundurmaları
Gerekmektedir:
a-) İkametgâh veya tebligat adresini gösterir belge,
b-) Geçici teminat belgesi; (Geçici teminat nakit olarak yatırılmak istendiği takdirde
Belediyemizin Vakıfbank Çarşı Şubesi TR58 0001 5001 5800 7302 0607 34 İban nolu hesabına
yatırılarak dekonta açıklama olarak işin adı, ihale kayıt numarası teminatın türü belirtilecektir.
c-) İhaleye vekâleten giriyorsa noter onaylı vekâletname ile vekaleten ihaleye girenin
noter onaylı imza sirküleri
d-) İhale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyanda bulunacaktır.
e-) İhaleye şirket adına giriyorsa evrakların aslı veya Noter tasdikli olmak kaydıyla;
f-) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.
g-) Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesi
h-) Ticaret Sicil Gazetesi
ı-) Şirket yetkilisine ait imza sirküsü
i-)Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul
edildiğine dair yazılı beyan verilecektir.
10-) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir.
İlgililere ilanen duyurulur.
5911/1-1
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Malatya İli Yeşilyurt Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait, Yeşilyurt İlçesi sınırları içerisinde bulunan aşağıdaki
taşınmazın, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 11/06/2020 tarih ve 156 sayılı kararı ile satış yetkisi
Yeşilyurt Belediyesi Encümenine verilmiştir. 09.07.2020 tarih ve 558 sayılı Encümen Kararıyla
oluşturulan Kıymet Takdir Komisyonunca, aşağıdaki listede ada, parsel, yüzölçümleri belirtilen
taşınmazın tahmin edilen bedel tespitleri yapılarak aşağıdaki listede yazılmış olup,2886 sayılı
Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi gereği ‘’Kapalı Teklif Usulü’’ ihale yoluyla satışı
yapılacaktır.
1) Şartname ve ekleri İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Yeşilyurt Belediyesi
Destek Hizmet Müdürlüğünde görülebileceği gibi her ihale dosyası için 250,00 TL bedelle temin
edilebilir.
2) İhale 18/08/2020 tarihine rastlayan Salı günü saat 10:00’da Belediye Encümen
salonunda yapılacaktır.
3) İhale ile satışı yapılacak yerlerin ilan ve Resmi giderleri hariç toplam muhammen
bedeli ve geçici teminatı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
No

Mahalle

Taşınmazın
Yüzölçümü

m2 bedeli

Muhammen
Bedel

Geçici Teminat

İhale Doküman

İhale Tarih

Ücreti

ve Saati

Bostanbaşı
1

Mah. 254
Ada 7 Parsel

3.234,00 m2

990,00 TL

3.201.660,00 TL

96.049,80 TL

250,00 TL

18.08.2020
10:00

Taşınmaz

4) İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır;
a) İdari şartname, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından
imzalanmak zorundadır)
b) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubunun getirilmesi zorunlu olup verilen
süreden sonra getirilecek belgeler işleme konulmayacaktır.
c) Nüfus cüzdanı fotokopisi (Gerçek kişiler için)
d) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh ilmühaberi veya yerleşim
belgesi (gerçek kişiler için )
e) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak
kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri verilmesi
f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
yetkisinin bulunduğu notere tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.
g) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi
odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan,
ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (Tescilli) belge,
kayıtlı olduğu Vergi Dairesi, numarası ve ticaret sicil gazetesi,
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen
noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.
5) Muhammen bedeli belirtilen arsalarda istekliler satış bedelini peşin ödeyeceklerdir. İş
bu şartnamede geçmeyen konular Devlet İhale Kanununa veya Borçlar Kanununa tabidir. İhale
bedelinin verilen gün içerisinde ödenmemesi durumunda veya herhangi bir başvuru yapılmaması
durumunda, ihale tek taraflı olarak feshedilerek yatırılan geçici teminat kesin teminata çevrilerek
Yeşilyurt Belediyesine irat kaydedilir.
6) Teminat makbuzları ve belgeler 18/08/2020 tarihine rastlayan Salı günü saat 09:59’a
kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde
müracaatlar geçersiz sayılacaktır.
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TAHMİL TAHLİYE HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Malatya Şeker Fabrikası Sahasında Bulunan Şeker Ambarlarında Tahmil Tahliye işine ait
İşçilik Hizmetin yürütülmesi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2020/386188
1- İdarenin
a) adı
b) adresi
: Malatya Şeker fabrikası Özalper Mah. Karakavak Mevkii
Ankara Asfaltı Üzeri YEŞİLYURT/MALATYA
c) telefon ve faks numarası
: 0422 212 10 44 0422 212 10 52
ç) elektronik posta adresi
: malatyaseker@turkseker.gov.tr
d) İhale dokümanının görülebileceği
İnternet adresi (varsa)
:
2- İhale konusu hizmetin
a) niteliği, türü ve miktarı
: Malatya Şeker Fabrikası Sahasında Bulunan Şeker
Ambarlarında Kampanya Döneminde ± % 20
Toleranslı 4 Ay süreli Günlük 45 Kişi ile Kampanya
Haricinde ise ± % 20 Toleranslı 8 Ay Süreli Günlük
6 Kişi ile Tahmil Tahliye işine ait işçilik hizmetinin
yürütülmesi,
b) yapılacağı yer
: Malatya Şeker Fabrikası Şeker Ambarları
c) işin süresi
: ± % 20 Toleranslı 12 Ay
3- İhalenin
a) yapılacağı yer
: Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu
b) tarihi ve saati
: 12/08/2020 Çarşamba Günü Saat : 14.00
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1- a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek
odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili
meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
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4.1.3- Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.5- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.6- Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından
ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz
olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
5. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
5.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve
teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin
iş deneyimini gösteren belge,
5.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Kamu veya özel sektörde her türlü tahmil tahliye işleri, istifleme, yükleme ve
ambalajlama işine nicelik ve nitelik bakımından benzerlik gösteren işler ile işçi çalıştırma ile ilgili
hizmet işleri benzer iş sayılacaktır.
6- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
7- İhale dokümanı Malatya Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Özalper Mah. Karakavak
Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri Yeşilyurt/Malatya adresinde görülebilir ve 236,00 TL karşılığı aynı
adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunludur.
8- Teklifler 12/08/2020 Çarşamba Günü Saat 14.00’e kadar Malatya Şeker Fabrikası
Haberleşme Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri Yeşilyurt/Malatya
adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir
9- İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için fiyat teklifi verilecektir.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü
olmalıdır.
12- Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümlere hariç 4734 Sayılı Kamu ihale
kanunu ve 4735 Sayılı Kamu ihale sözleşmeleri kanununa tabi değildir. Teşekkülümüz ihaleyi
yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir
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ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMLERİNİN (KGYS-EDS) KURULUMU VE 10 YIL
SÜRE İLE İŞLETTİRİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Çanakkale İli Kepez Belde Belediyesi Başkanlığından:
Çanakkale Merkez İlçesi Kepez Belde Belediyesi Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri
(KGYS) Elektronik Denetleme Sistemi Kurulumu ve İşlettirilmesi (EDS) Projesinin 2886 Sayılı
Devlet Kanununu Kapsamında Gelir Paylaşım Modelli İhalesi
KEPEZ Belde Belediyesi Elektronik Denetleme Sistemlerinin (KGYS-EDS) Kurulumu ve
10 yıl süre ile işlettirilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35 inci maddesinin a bendine
göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır.
İdareye İlişkin Bilgiler
a. Adı : Kepez Belde Belediyesi Başkanlığı
Adresi : Cumhuriyet Mah. Sahilyolu Cad. No:2 Kepez / ÇANAKKALE
Telefon numarası : 0 (286) 263 64 64
b. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle
irtibat kurmak suretiyle alabilir.
c. İhale dokümanı (Teklif mektubu, Adres Beyannamesi, İdari Şartname, Sözleşme
Taslağı, Teknik Şartname, Taahhütname, Malzeme Listesi’nden oluşmaktadır.)
İhale Konusu Olan İşin Niteliği Yeri ve Süresi
a. Tasarruf Hakkı Belediyemize ait mücavir alan sınırları içerisinde kalan karayollarında
can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek üzere kullanılacak
Elektronik Denetleme Sistemleri, Teknik şartnamede belirtilen 3(üç) noktada ortalama hız ihlal
tespit sistemi ve tüm alt bileşenleri ile kurulumunun “GELİR PAYLAŞIMI MODELİ” ile
gerçekleştirilerek Emniyet Genel Müdürlüğü Birimine teslimi ve 10 yıl süre ile işletilmesi işi”.
b. Söz konusu iş, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince imzalanıp onaylanan Trafik
ihlalleri listesindeki trafik idari para cezaları toplamının % 30’u oranındaki tutarının takip eden
ayın sonuna kadar Belediyeye ödenecek hizmet kullanım bedeli payı üzerinden hasılat paylaşımı
esasına göre yükleniciye ödeme yapılacaktır. Kesilen cezalardan Belediyeye verilecek %30 luk
hasılat payı %100 olarak düşünüldüğünde, Belediyeye aktarılacak gelirden % 60 ı geçmemek
şartıyla fiyatı en düşük teklif eden istekliye ihale edilir. Bu oran sözleşme sonuna kadar devam
edecektir İstekli idari şartname ve sözleşmenin ekinde bulunan ve ihale dokümanının ayrılmaz bir
parçası olan teknik şartnamede belirtilen malzemeleri alarak yapılacak işlemleri eksiksiz olarak
yerine getirmek zorundadır.
İhale Tarihi
Tekliflerin sunulacağı adres: Kepez Belde Belediyesi Muhasebe Servisi.
İhalenin yapılacağı yer

: Kepez Belde Belediyesi İhale Toplantı Salonu.

İhale tarihi ve saati

:11/08/2020 Gün, Saat 14:00.

İhale, (son teklif verme) tarihi ve saati

: 11/08/2020 Gün, Saat 10:00

İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır.
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Tahmini Bedel ve Geçici Teminat Miktarı
İşin tahmin edilen bedeli 6.410.835,00 TL+KDV (altimilyondörtyüzonbinsekizyüzotuzbeş
Türk Lirası) .Geçici teminat miktarı %3 ; 192.326 TL ( yüzdoksanikibinüçyüzyirmialtı Türk
Lirası ) Ek teminat bedeli yaklaşık yatırım maliyetinin %20’si olan 1.282.167,00 TL (birmilyon
ikiyüzseksenikibinyüzaltmışyedi Türk Lirası).Geçici ve kesin teminat olarak kabul edilecek
değerler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde yazılı olan değerler olarak
belirlenmiştir.
Ek teminatlar isteklilerden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 16. Maddesinde Mali ve
teknik yeterlik kapsamında istenmiştir
İhaleye Katılım İçin İsteklilerde Aranılan Şartlar
a) Şirketin kanuni adresini belirten adres beyanı,
b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı,
c) İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi ve/veya
Meslek Odası Belgesi,
i. Gerçek Kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr
siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge;
ii. Tüzel Kişi olması halinde Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi
Odası’ndan veya İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan
ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Tüzel Kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı Tüzel Kişiliğin belgelerinin bu Tüzel Kişiliğin
bulunduğu ülkede ki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması
gerekmektedir).
iii. Ortak Girişim olması halinde Ortak Girişimi oluşturan Gerçek veya Tüzel Kişilerin her
birinin (i) ve (ii) deki esaslara göre temin edecekleri belge.
d) İhalenin yapıldığı yıl içerisinde Ticaret, Meslek ve/veya Sanayi Odası’ndan alınmış
İhale Yasaklısı olmadığına dair belge (Gerçek veya Tüzel Kişiliklerden istenmekle beraber, Ortak
Girişimde ise, her bir Gerçek veya Tüzel Kişiliklerden ayrı ayrı istenmektedir).
e) İmza sirküleri,
i. Gerçek Kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
ii. Tüzel Kişi olması halinde ilgisine göre Tüzel Kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları
ile Tüzel Kişiliğin yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Tüzel Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de
şubesi bulunmayan yabancı Tüzel Kişilerinin bu Tüzel Kişiliğin bulunduğu Türk
Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir)
iii. Ortak Girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan Gerçek Kişi veya Tüzel Kişilerin
herbirinin (i) veya (ii) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
Vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamelerini vermesi.
f) İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter
tasdikli Ortak Girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi,
g) Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesi’nden, ihale ilan tarihinden sonra
alınmış belge,
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h) Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik
Kurumu İl Müdürlüğünden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,
i) İsteklinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ve diğer kanunlardaki hükümler
gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair
beyanlarını içerir beyan yazısı vermesi gerekmektedir.
j) Geçici teminata ait belge. İş bu şartnamenin 3. Madde (b) bendinde belirtilen tutardan
az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. (Banka teminat
mektupları süresiz verilecektir).
k) İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslı,
l) Kepez Belde Belediyesinden ihale ilan tarihinden sonra alınmış ”borcu yoktur belgesi“
m) İhale konusu yerlerin görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı
n) İhaleye katılmak isteyen Tüzel Kişiliklerde Şirket Müdürü’nün veya şirket adına
ihaleye katılan yetkilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde
alınmış adli sicil kaydı. (Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında
Terör Örgütleri ile ilişkili, Vatana İhanet, Devletin ve Milletin bölünmez bütünlüğüne kastedilen
vb. adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar)
o) İsteklinin önerdiği veya teklif ettiği sistemde kullanılacak tüm elektronik bileşen ve
saha ürünlerin ürün katologları ihale dosyasında sunulacaktır.
p) İstekliler EDS bileşenlerinin ve ürünlerinin üretici veya kanuni temsilcisinden alınmış
bu sistemleri 10 (on) yıl süre ile garanti ve garanti sonrası servis bakım, onarım hizmetlerini
vermeye yetkili olduğuna dair yetki belgelerini teklifleri ile birlikte sunacaktır.
q) İsteklilerin önerdiği ve teklif edilen ürünlerin teknik dokümanlarına ait (bilgi, veri,
belge, tanıtım ve broşürler) teklifle birlikte verilecek ve ürün dokümanlarında hangi ürün teklif
edildiği katalog üzerinde gösterilecektir.
r) İhaleye katılacak istekliler tarafından bu ihaleye ait
i. İdari Şartname ve
ii. Teknik Şartname
her sayfasını “Okudum ve anladım.” olarak ıslak imzalı ve kaşeli olarak teklif dosyasına
konulacaktır.
s) İsteklilerin önerecekleri EDS cihazlarını tedarik edecekleri firmada "Elektronik
Denetleme Sistemleri" veya “Yazılım, Donanım Geliştirme ve Elektronik Tasarım Hizmetleri”
konusunda ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Sertifikasına sahip olacak ve ihale dosyalarında
sunacaklardır. İlgili belge Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından onaylanmış olması
gerekmektedir. Onaylı olmayan belgeler değerlendirme dışı kalacaktır.
t) İsteklilerin önerecekleri EDS cihazlarını tedarik edecekleri firmada "Elektronik
Denetleme Sistemleri" ve “Yazılım, Donanım Geliştirme ve Elektronik Tasarım Hizmetleri”
konusunda ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olacak ve ihale dosyalarında
sunacaklardır. İlgili belge Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından onaylanmış olması
gerekmektedir. Onaylı olmayan belgeler değerlendirme dışı kalacaktır.
u) İsteklilerin önerecekleri EDS cihazlarını tedarik edecekleri firmada "Elektronik
Denetleme Sistemleri" ve “Yazılım, Donanım Geliştirme ve Elektronik Tasarım Hizmetleri”
konusunda OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olacak ve
ihale dosyalarında sunacaklardır.
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v) İsteklilerin teklif ettikleri donanımlar kapsamında üretici firmadan alınmış hali hazırda
en az 1(bir) il /ilçe veya belde de elektronik denetleme sistemi kapsamında ÖHÖD ortalama hız
ölçüm donanımının üretici firma tarafından kurulmuş olup hali hazırda bağlı bulunduğu il/ilçe
emniyet müdürlüğünden sistemin sorunsuz bir şekilde aktif olarak çalıştığına dair “Sistem İşlerlik
Belgesi” ibraz etmelidir. Aynı zamanda ilgili belgenin verildiği il /ilçe veya belde
www.trafik.gov.tr EDS noktalarında görülmesi gerekmektedir.
w) İstekliler teklif edecekleri Ortalama Hız Ölçüm Donanımı veya Plaka Tanıma
Sistemleri için üretici firmadan temin edecekleri ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından
verilen TİP onay belgesini ve Damga planı belgesini ihale dosyasında ibraz edeceklerdir.
x) İstekliler, işin teslimi öncesi kurdukları sistemi, Bilgi Güvenliği kapsamında bir
denetim firmasından alacakları rapor ile uluslararası güvenlik standartlarının karşılandığına dair
uygunluk raporlarını teslim edecektir. Bu bağlamda denetim yapacak firmada çalışan personelde
ISO27001LA, ISO 20000 LA, ITIL Foundation 4, CISA, CIA,ITIL Intermediate sertifikalarının
bulunması gerekmektedir.
y) İstekliler, işin teslimi öncesi kurdukları sistemin kritik seviyede öneme sahip veriler
içerdiğinden dolayı, izinsiz ifşa, izinsiz yok etme, izinsiz değiştirilme, izinsiz erişim gibi “bilgi
güvenliği” kapsamında sayılacak maddeleri bir denetim firmasından alacakları rapor ile
uluslararası güvenlik standartlarının karşılandığına dair uygunluk ve öneri raporunu teslim
edecektir.
z) İstekliler, bu nedenle ilgili firma ile yaptıkları ön protokolün ıslak imzalı halinin ihale
dosyasında ibraz edeceklerdir.
aa) Denetim yapacak firmada çalışan personelde ITIL Foundation 4, CISA, CIA, ITIL
Intermediate, ISO27001LA, ISO 20000 LA sertifikalarının bulunması gerekmektedir.
bb) İstekliler, ilgili sertifikaların birer kopyasının ihale dosyasında ibraz edeceklerdir.
cc) İhaleye katılacak istekliler, Türkiye sınırları içerisinde daha önce EDS kapsamında
(HİTS) ,hız ihlal tespit sistemi,(KİTS)kırmızı ışık ihlal tespit sistemi , (OHÖD) ortalama hız
ölçüm donanımı sistemlerinden birini kurmuş ve en az 1(Bir) yıl işletmiş ve ilgili belediyeden
alınmış işletme belgesinin sunması gerekmektedir.
dd) İhaleye katılcak istekliler süreleri 6 (altı),ay,dan az olmamak kaydı ile Madde.3,c ve e
bentlerin,de belirtilen ek teminat bedellerini bu ihale kapsamında idareye sunmaları
gerekmektedir,ilgili teminat mektupları isteklinin üzerine kalan işi tamamlayıp geçici kabul
yapıldıktan sonra iade edilecektir
Diğer Şartlar:
a) Söz konusu ihale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup, istenen
bütün bilgi ve belgelerin (geçici teminat, ihale şartname bedelinin yatırıldığına dair belge dâhil)
bu kanuna uygun olması gerekmektedir.
b) İhale şartnamesi ve ekleri, Mali Hizmetler Müdürlüğünden 5.000 (beş bin) ₺ (KDV
DÂHİL) bedelle satın alınacak ve dosya satın alındı makbuzu ihale dosyasına konulmak üzere
istekli veya yetkili vekillerine verilir.
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c) Geçici teminat bedeli Halkbank Bankası 18 Mart Uydu şubesi nezdinde bulunan TR16
0001 2001 4550 0007 0000 10IBAN no’lu Kepez Belediyesi Başkanlığı Diğer Gelirler hesabına
ya da Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılacaktır. Geçici ve Ek teminat mektubu
ihale dosyası ile verilecektir.
d) İhaleye katılmak isteyen iştirakçilerin Kepez Belde Belediyesi Mali Hizmetler
Müdürlüğü Tahsilat Servisinden “Borcu yoktur belgesi” almaları zorunludur.
e) İsteklinin belgeleri ve EDS cihazlarını tedarik edecekleri firmadaki yetki belgeleri
(Üretici veya yetkili satıcı belgesi); Belgeler sırasıyla içindekiler (fihrist) açıklamalı bir şekilde
ayrı ayrı dosya şeklinde aşağıda belirtilen sıraya göre sunulacaktır. İçindekiler sayfası
bulunmayan ihale teklif dosyaları değerlendirmeye alınmayacaktır.
f) Yerli malı ürün teklif eden istekliler lehine, öncelik sağlanacaktır.
g) Teklifler Türkçe olarak verilecektir.
h) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.
Katılamayacak Olanlar
a. 2886 sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak
ihalelere katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa
ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminatı gelir kayıt olunur.
b. "İhaleye katılma şartları" bölümünde bahsedilen evrakları süresi içerisinde teslim
etmeyenler, eksik teslim edenler (Bunların evraklarının tümü ve iç zarfı açılmaksızın kendilerine
iade edilir ve ihale odasından çıkarılırlar)
c. Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaları yasaklanmış olanlar, doğrudan
veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar (Yasaklı olmasına rağmen yasaklı kişinin ihaleye girmesi
ve üzerine ihale yapılmış olması halinde ihale bozularak geçici teminatı gelir kaydedilir.
Sözleşme yapılmışsa sözleşmesi iptal edilerek yatırmış olduğu teminat nakde çevrilip gelir
kaydedilir.)
d. İhaleye 06.10.1981 tarih ve 17480 sayılı Resmî Gazete‘de yayınlanan 2531 sayılı
“Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun” kapsamına giren
şahıslar katılamazlar.
e. İsteklilerin, gerçek kişi olması halinde kendisi veya kendisinin 1. dereceye kadar yakın
akrabalarının, kendileri ya da %10’dan fazla hisseye sahip oldukları ortaklıkları, tüzel kişi olması
halinde tüzel kişilik ve %10’dan fazla hisseye sahip olduğu ortaklıklarının idare ile yargıya intikal
etmiş ihtilaflarının bulunması halinde ihaleye katılamazlar.
f. KEPEZ Belde Belediyesi’ne borcu bulunan istekliler ihaleye katılamaz.
g. İstekliler tarafından sunulan cihazların teknik değerlendirilmesi Kepez Belde
Belediyesi tarafından oluşturulacak komisyonu tarafından yapılacaktır. Bu sebeple Kullanılacak
sistem ve bileşenlerinin katalogları ve malzeme listeleri teklif dosyasında sunulacaktır. Teklif
zarfları açıldığında ilk oturumda teknik yeterlilikler incelenecektir. Dosyasında eksiği olan ve
teknik yeterliliği sağlayamayan istekliler ihale dışı bırakılacaktır.
h. İsteklilerin ortak girişim olarak ihale katılması yapılacak işin özelliği açısından kabul
edilmeyecektir. İstekli tüzel kişilerin münferiden başvuru yapması gerekmektedir.
i. İçindekiler sayfası bunulunmayan ihale dosyaları değerlendirmeye alınmayacaktır.
İlgililere ilanen duyurulur.
5805/1-1
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PANCAR TARTIM, TESELLÜM VE SEVK İŞLERİ İŞÇİLİK
HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
2020/2021 KAMPANYA DÖNEMİNDE MERKEZ ve BAĞLI ZİRAAT BÖLGE
ŞEFLİKLERİ PANCAR ALIM KANTARLARINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK TARTIM,
TESELLÜM ve SEVK İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMETİ Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt no

: 2020/364569

1-İdarenin
a) Adresi

: Kazım Taşkent- Eskişehir Şeker Fabrikası
Sivrihisar Cad. No:195 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası : 0222-230 27 39 (10 hat) - 0222-230 27 38
2-İhale konusu hizmetin

:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrika Merkez Kantarı ve Bağlı Ziraat Bölge Şeflikleri
Pancar Alım Kantarlarında 137 personel ile yapılacak olan
Pancar Tartım-Tesellüm ve Sevk Hizmetleri İşçilik
Hizmeti
b)Yapılacağı yer

: Kazım Taşkent- Eskişehir Şeker Fabrikası

3-İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Kazım Taşkent- Eskişehir Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati

: 13.08.2020 Perşembe günü Saat 14:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin
noter tasdikli imza sirküleri.
b) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin
noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
d) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş
ortaklığı beyannamesi.
e) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği
veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ya Noter tarafından ilk
ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz
olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge.
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4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler:
4.2.1. İş Deneyim Belgeleri:
Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme
kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet
tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş
deneyimini gösteren belgelerin,
Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme
bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son
beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin
verilmesi zorunludur.
Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı
tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki
fıkra kapsamında değerlendirilir.
Teklif edilen bedelin % 30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek
sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.
İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların
her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak
veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.
4.2.2.İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler: İhale konusu iş veya Kamu veya Özel
Sektörde gerçekleştirilen personel çalıştırılmasına dayalı her türlü işler ayrı ayrı benzer iş olarak
kabul edilecektir.
5-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6-İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
7-Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en
düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
8-İhale dokümanı Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde
görülebilir ve 118,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların
İhale dokümanını satın almaları zorunludur.
9-Teklifler, İhale gün ve saatine kadar Kazım taşkent-Eskişehir Şeker Fabrikası
Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
10-Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve
saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
11-İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla
çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
12-İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
13-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü
olmalıdır.
14-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
15-Bu İhale (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale
kanunlarına tabi değildir.
5393/1-1
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HURDA BETON TRAVERS SATILACAKTIR
TCDD İşletmesi Sivas 4.Bölge Müdürlüğünden:
1. İdarenin:
a) Adresi
: Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı İstasyon Caddesi No: 1-SİVAS
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 221 70 00 - 0 346 223 76 77
c) Elektronik Posta Adresi : 4bolgesatinalma@tcdd.gov.tr
2. İhale konusu işin adı, türü ve miktarı : Bölge Müdürlüğümüze bağlı bulunan Demiryolu
Bakım Müdürlükleri sorumluluk sahasındaki 16.325 adet hurda beton travers bağlantı
malzemeleri İDARE’ye teslim edilmek şartıyla birim fiyat 3,00 TL/Adet’ten olmak üzere toplam
48.975,00 TL muhammen bedel üzerinden kapalı zarf yöntemi ile satış yapılacaktır. %18
oranında KDV. Ayrıca alınacaktır.
Hurda beton traverslerin bulunduğu yerler ve miktarlarına ait tablo
1.Kısım

Sivas 43 Demiryolu Bakım Müdürlüğü mıntıkasındaki İstasyon
ve Gar Sahalarında

1.700 Adet

Erzurum 45 Demiryolu Bakım Müdürlüğü mıntıkasındaki
1.150 Adet
Kilometreler ve İstasyon Sahalarında
Kayseri 46 Demiryolu Bakım Müdürlüğü mıntıkasındaki
10.475 Adet
3.Kısım
Kilometreler ve Hanlı İstasyonu Sahalarında
4. Kısım TCDD Sivas Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Sahasında
3.000 Adet
3. İhalenin:
a)Yapılacağı Yer : TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu.
b) Tarih ve Saati : 19/08/2020 Saat 14:00
4. Şartnameler TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü Alım Satım İhale Komisyonu
Bürosundan KDV Dahil 50,00 TL bedel mukabilinde temin edilebilir. İstenilen belgeler
şartnamede belirtilmiştir. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.
5. Tekliflerle birlikte teklif edilen bedelin en az % 3'ü oranında geçici teminat verilecektir.
6. TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta, dilediğine vermekte
serbesttir.
Bu ihale ile ilgili olarak İdare, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve
4735 sayılı Kanunlara ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir.
5852/1-1
2.Kısım

—— • ——

BALAST ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:
Balast Temini İşi Açık ihale Usulü ihale edilecektir.
İhale Kayıt No
: 2020/384731
1- İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/İSTANBUL
b) Telefon ve Faks Numarası
: 0216 337 82 14
c) Elektronik Posta Adresi
: 0216 337 82 14
2- İhale konusu malın adı ve miktarı : Çorlu İstasyonuna 5.000 m3 Balast Alım İşi
3- İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü
Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü İhale Komisyonu’nda 18.08.2020 tarih ve saat:
14.00’te yapılacaktır.
4- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
5- Tekliflerin TCDD 1.Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat
Haydarpaşa İSTANBUL ‘a 18.08.2020 tarih ve saat: 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması
şarttır.
6- İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1.Bölge Müd. Muhasebe ve Finansman Servis
Müdürlüğü H.Paşa/İSTANBUL banka hesapları; IBAN:TR080001500158007293444639 TCDD
işletmesi 1.Bölge Müd. Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü hesabına bedeli yatırılmak
kaydıyla; TCDD İşletmesi l. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü
İhale Komisyonu.
7- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
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KESİKLİ TİP KRİSTAL ŞEKER SANTRİFÜJLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:
En az 1750 kg/şarj kapasiteli tam otomatik kesikli tip kristal şeker santrifüjleri alımı işi
açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt no
: 2020/396676
1-İdarenin
a) adresi
: Mithatpaşa Cad. No. 14 06100 Yenişehir / Ankara
b) telefon ve faks numarası
: Tel.: (0312) 458 55 00 – 458 57 73
Faks : (0312) 458 58 00 – 458 58 01
c) elektronik posta adresi
: hacar@turkseker.gov.tr
2-İhale konusu malın:
a) adı, niteliği, türü ve miktarı
: Burdur Şeker Fabrikası için 4 (dört) adet ve
Kastamonu Şeker Fabrikası için 3 (üç) adet
olmak üzere toplam 7 (yedi) adet En Az 1750
Kg/Şarj Kapasiteli Tam Otomatik Kesikli Tip
Kristal Şeker Santrifüjleri (Makine-Tesis,
Elektrik, Mekanik, Devreye Alma vb. Dahil
Komple) Satın alınacaktır.
b) teslim yeri
: Yerli isteklilerde Burdur ve Kastamonu Şeker
Fabrikaları teslimi, Yabancı isteklilerde CPT
Ankara teslimi.
3-İhalenin
a) yapılacağı yer
: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 3.
Kat Ömer Hakan Yalçın Toplantı Odası
b) son teklif verme (ihale) tarihi ve saati : 28 Ağustos 2020 Cuma günü, saat 14:00
4- İhale, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli ve yabancı tüm isteklilere
açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
5- İhale dokümanı; T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
Başkanlığı Harici Satınalma Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No:14 Yenişehir/ Ankara adresinde
görülebilir ve 200,00 TL (İkiyüz Türk Lirası) karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6- Teklifler 28 Ağustos 2020 Cuma günü saat 14:00’a kadar Mithatpaşa Cad. No:14
06100 Yenişehir / Ankara adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü’ne
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir (Postadaki gecikmelerden İdare
sorumlu tutulmayacaktır).
7- İstekliler tekliflerini Türk Lirası bazında birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale
sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle iş kalemlerinin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif
ettiği birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır.
8- İstekliler, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye
alınmayacaktır.
9- İstekliler ihtiyacın tamamına veya Fabrika bazında (ilgili Fabrikanın ihtiyaç miktarının
tamamına teklif vermek kaydıyla, Burdur Şeker Fabrikası için 4 adet ve Kastamonu Şeker
Fabrikası için 3 adet olmak üzere) kısmi teklif verebilirler.
10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim
günü olmalıdır.
11- Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.
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Sayfa : 242

RESMÎ GAZETE

30 Temmuz 2020 – Sayı : 31201

HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamız 2020/2021 Kampanya Dönemi; 1-KALİTE VE İŞLETME KONTROL
LABORATUARI HİZMETLERİ & 2-PANCAR ANALİZ LABORATUARI HİZMETLERİ
Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık
İhale Usulü İle İhale Edilecektir.
İhale Kayıt No

: 2020/391724

1-İdarenin
a-) Adresi

: Sivas Karayolu 5.Km. Sorgun/Yozgat

b-) Telefon No

: 0 354 441 10 10

c-) Faks No

: 0 354 441 10 18

2-İhale Konusu Malın
a-) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

Yozgat

Şeker

Fabrikası

2020/2021

Kampanya

Döneminde Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuarında 16
kişi ve Pancar Analiz Laboratuarında 18 kişi olmak
üzere

toplam

34

kişi

ile

laboratuar

hizmetleri

yapılacaktır.
b-) Yapılacağı Yer

: Yozgat Şeker Fabrikası

c-) İşin Süresi

: Yozgat Şeker Fabrikası 2020/2021 kampanya dönemidir;
1-Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuarında (+- 20
toleranslı 105 gün),
2-Pancar Analiz Laboratuarında (+- 20 toleranslı 90 gün) dür.

3-İhalenin
a-) Yapılacağı Yer

: Yozgat Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b-) Tarihi ve Saati

: 10.08.2020 - Saat 14:30

4)-İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Sivas Karayolu 5.Km
Sorgun/Yozgat) adresinde görülebilir ve 100,00 TL. (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı
adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunludur.
5-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
6-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü
olmalıdır.
7-Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker
Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
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TAHMİL TAHLİYE HİZMETİ ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamız 2020/2021 Kampa Döneminde Meydan Tahmil Tahliye Hizmetleri işi, Açık
İhale Usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt No
: 2020/391820
1-İdarenin
a-) Adresi
: Sivas Karayolu 5. Km Sorgun/YOZGAT
b-) Telefon No
: 0 354 441 10 10
c-) Faks No
: 0 354 441 10 18
2-İhale Konusu Malın
a-) Niteliği, Türü ve Miktarı
: 2020/2021 Kampanya dönemi süresince (+%20toleranslı) 105 gün, 2 Adet Lastik Tekerlekli
Yükleyici ve 4 Adet Damperli kamyonla tahmini (+%20toleranslı) 130 000 ton olmak üzere günlük kok,
kireç taşı v.s. işletme malzemelerinin günlük olarak
stok sahasından kullanım yerine 24 saat süre içerisinde
istenilen zamanlarda getirilmesi, fabrika sahasına
gelen kok kömürünün nakil araçlarından indirilerek
stok sahasına tarif edileceği şekilde istif edilmesi,
istenilen malzemelerin bunkerlere dökülmesi veya iş
makineleri ile bunkerlere itilmesi, bunların işlendikten
sonra oluşan artıklarının, pancar ile birlikte fabrikaya
gelmiş diğer malzemelerin (pancar toprağı, kuyruk,
taş, kum, ot v.s.) ve pres filtre çamurunun, idarece
gösterilen yerlere usulüne uygun olarak taşınması ve
tarif edilen şekilde istiflenmesi, bu atık yığınlarının
günlük tesviye edilmesi, yüklenicinin temin edeceği
stabilize veya uygun malzemelerle, döküm sahasının
ve sahaya çıkan yolların nakliye araçlarının
çalışmalarına uygun hale getirilmesi, kampanya sonu
iş bitiminde saha tesviyesinin yapılması işi. Detay ve
diğer unsurlar Teknik Şartnamede açıklanmıştır.
b-) Yapılacağı Yer
: Yozgat Şeker Fabrikası
c-) İşin Süresi
: +- %20 Toleranslı 105 Gün
3-İhalenin
a-) Yapılacağı Yer
: Yozgat Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu
b-) Tarihi ve Saati
: 11.08.2020 - Saat 14:30
4)-İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Sivas Karayolu 5. Km
Sorgun/YOZGAT) adresinde görülebilir ve 100,00 TL. (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı
adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunludur.
5-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
6-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü
olmalıdır.
7-Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni
temsilcilerinin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
8-Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker
Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
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ATIKSU ARITIM TESİSİ İŞLETİLMESİ
HİZMETİ ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamız 2020/2021 Kampanya Dönemi ATIKSU ARITIM TESİSİ İŞLETİLMESİ
HİZMETİ işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre
Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.
İhale Kayıt No

: 2020/391885

1-İdarenin
a-) Adresi

: Sivas karayolu 5.Km. Sorgun/Yozgat

b-) Telefon No

: 0 354 441 10 10

c-) Faks No

: 0 354 441 10 18

2-İhale Konusu Malın
a-) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

Yozgat

Şeker

Fabrikası

2020/2021

Kampanya

Döneminde 1 Çevre Mühendisi ve 10 İşçi ile Atık Su
Arıtım Tesisi İşletilmesi Hizmeti işi.
b-) Yapılacağı Yer

: Yozgat Şeker Fabrikası

c-) İşin Süresi

: Yozgat Şeker Fabrikası 2020/2021 kampanya dönemidir.
(+- 20 toleranslı 105 gün)

3-İhalenin
a-) Yapılacağı Yer

: Yozgat Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b-) Tarihi ve Saati

: 12.08.2020 - Saat 14:30

4)-İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Sivas Karayolu 5.Km
Sorgun/Yozgat) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı
adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunludur.
5-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
6-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü
olmalıdır.
7-Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker
Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
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KANTAR BAKIM-ONARIM HİZMETLERİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamız ve Bölgelerindeki 23 Adet muhtelif çekerleri olan kantarların T.S.E.
tarafından hazırlanan TS EN 45501 Sayılı “Tartı Aletleri – Otomatik Olmayan- Metrolojik
Özellikler“ Standardına uygun olarak bakım, onarım,damga ve pancar işleme kampanyası
süresince 15’er günlük periyodik kontrollerin ve İdarenin gerekli görmesi halinde belirleyeceği
tarihlerdeki kontrol ve ayarlanması işi Türkiye Şeker Fabrikaları Mal ve Hizmet Alımı
Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle Teklif Alınmak Suretiyle ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası

: 2020/391938

1-İdarenin
a) adresi

:Sivas Karayolu 5.km Sorgun/YOZGAT

b) telefon ve faks numarası :Tel: 0354 441 10 10 - Faks: 0354 441 10 18
2-İhale konusu hizmetin
a) niteliği, türü ve miktarı

:

Yozgat

Şeker

Fabrikası

Müdürlüğü

bünyesinde;

Fabrikamız ve Bölgelerindeki 23 adet muhtelif çekerleri
olan kantarların T.S.E. tarafından hazırlanan TS EN 45501
Sayılı “Tartı Aletleri – Otomatik Olmayan- Metrolojik
Özellikler“ Standardına uygun olarak bakım, onarım,damga
ve pancar işleme kampanyası süresince 15’er günlük
periyodik kontrollerin ve İdarenin gerekli görmesi halinde
belirleyeceği tarihlerdeki kontrol ve ayarlanması işidir.
b) yapılacağı yer

: Yozgat Şeker Fabrikası, Ziraat Bölge Şeflikleri ve Bağlı Kantarlar

c) işin süresi

: Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren Bakım
Onarım Damga ve Ayar işleri 50 (Elli) takvim günü,
Periyodik Bakım İşleri 2020/2021 kampanya süresidir.

3-İhalenin
a) yapılacağı yer

:Yozgat Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) tarihi ve saati

:13.08.2020 – Saat 14:30

4)-İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Sivas Karayolu 5.Km
Sorgun/Yozgat) adresinde görülebilir ve 100,00 TL. (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı
adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunludur.
5-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
6-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü
olmalıdır.
7-Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker
Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
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HİZMET İŞÇİLİĞİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Sürücülü 1 Adet Lastik Tekerlekli Yükleyici, Sürücülü 1 Adet Damperli Kamyon,ve
Sürücülü 1 Adet Damperli Römorklu Traktör olmak üzere toplam 3 araçla 130 Gün Süreli Hizmet
işçiliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt no

: 2020/391643

1-İdarenin
a) Adresi

: Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü Fevzi
Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı No:148 / UŞAK

b) Telefon ve faks numarası : 0(276) 231 14 91- 0(276) 231 17 32
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 2020/2021 Yılı Kampanya Dönemi Sürücülü 1 Adet Lastik
Tekerlekli Yükleyici, Sürücülü 1 Adet Damperli Kamyon ve
Sürücülü 1 Adet Damperli Römorklu Traktör olmak üzere
toplam 3 araçla 130 Gün Süreli Hizmet Alımı
b)Yapılacağı yer

:Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası

3-İhalenin
a) Yapılacağı yer

:Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

: 11.08.2020 Salı günü saat 14:30

4-İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve
118,00 TL (Y.Yüzonsekiztürklirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek
olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur.
5-İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
6- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
7-Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker
Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
5824/1-1
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1.629 ADET( Ø920 MM, 22,5 TONLUK) MONOBLOK
TEKERLEK ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
Y25/SCHLIEREN tipi bojili yük ve yolcu vagonlarında kullanılmak üzere 1.629 adet
(ø920 mm, 22,5 tonluk) monoblok tekerlek satın alınacaktır
İhale Kayıt No

: 2020/394819

1- İdarenin:
a) Adresi

: TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası

: 0312 309 05 15/71529 - 0312 309 13 53

c) Elektronik Posta Adresi

: satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr

1- İhale konusu malın adı ve miktarı

: 1.629Adet Monoblok Tekerlek Alımı
(Ø920 mm’lik 22,5 tonluk)

2- İhalenin yapılacağı yer

: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın
Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı
Toplantı Salonu (4052 no.lu oda)/Hacı
Bayram Mahallesi Hipodrom Caddesi No:3
Gar Altındağ-ANKARA/TÜRKİYE

3- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle
Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale
dokümanında belirtilmiştir.
4- Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına
04/09/2020 Cuma günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
5- İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi
Başkanlığı

1048

no.lu

oda

veya

TCDD

Taşımacılık

A.Ş.

resmi

web

sitesi

http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez
Veznesinden KDV dâhil 300,-TL bedelle temin edilebilir.
6- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
5936/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

5952/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

5906/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

5907/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

5908/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

5909/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

5910/1-1
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Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

5937/1-1
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

5905/1-1
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

5912/1/1-1
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Sağlık Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Sağlık Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Sağlık Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Sağlık Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

5889/1-1
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

5891/1/1-1
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

5890/1-1
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Gaziantep İli Şahinbey Belediyesi Başkanlığından:
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIMI İPTAL İLANI
27.07.2020 tarihli ve 31198 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilk defa atanmak üzere
memur alımı ilanı iptal edilmiştir.
İlan Olunur.
5892/1/1-1

—— • ——

Gaziantep İli Şahinbey Belediyesi Başkanlığından:
ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MEMURU ALIMI İLANI
Şahinbey Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi
olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı,
sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak
kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

S/No

Kadro
Unvanı Sınıfı Derecesi Adedi

1

Zabıta
GİH
Memuru

6-7

38

2

Zabıta
GİH
Memuru

6

2

Niteliği
Cinsiyeti
Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, İşletme,
Maliye veya Maliye- Muhasebe, Kamu
Yönetimi veya Siyaset Bilimi, Uluslararası
Erkek/
İlişkiler, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve
Kadın
Endüstri İlişkiler Lisans programlarının
herhangi birinden mezun olmak en az B sınıfı
sürücü belgesine sahip olmak
Veteriner Fakültesi Lisans veya Gıda
Mühendisliği Lisans Programlarının birinden Erkek/
mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine Kadın
sahip olmak

KPSS
Puan
Türü

KPSS
Taban
Puanı

KPSSP3 70

KPSSP3 70

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
Şahinbey Belediye Başkanlığının yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için
yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.
1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki
genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu
öğrenimle ilgili olarak Lisans 2018-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS)
alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını
almış olmak.
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b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra
Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru
kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla
olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1
metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo
tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,
e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az
B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
Başvuru sırasında;
1.Başvuru Formu Belediyemizin internet sayfasından (http://www.sahinbey.bel.tr) temin
edeceklerdir.
2.Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere
fotokopisi
3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-Devlet'ten alınan
kare kodlu öğrenim belgesi(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı
ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
5.KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı
6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı
7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı
8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir)
9. 3 fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
1-Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 14/09/2020’den 18/09/2020 günü mesai bitimine
kadar (mesai günlerinde saat 08:30-17:00 arasında) Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi Akkent
Mahallesi 400 Nolu Cadde No.44/1 Şahinbey/Gaziantep adresinde bulunan başvuru masasına
teslim etmeleri gerekmektedir.
2- Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
3- Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.
5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI
a) T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her
bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.
b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır.
c) Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı
başvuruların değerlendirilmesine müteakip Belediyemizin www.sahinbey.bel.tr resmi internet
sayfasından ilan edilecektir. Adaylar sınav giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecektir.
d) Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
e) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.
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6- SINAVIN TÜRÜ YERİ, ZAMANI VE KONULARI
Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü sınav
05/10/2020 -09/10/2020 günleri ve tarihleri arasında yapılacaktır. Sınavlar Saat 10:00
başlayacaktır. Sözlü Sınav için Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi, Akkent Mahallesi 400 Nolu
Cadde No.44/1 Şahinbey/Gaziantep adresinde Uygulamalı sınav ise; Akkent Mahallesi Özdemir
Caddesi 27470 Nolu Sokak “Akkent Spor Köyü” adresinde yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı
sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir. Sınava girmeye hak
kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen
katılamayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sınav Konuları:
a) Sözlü Sınav;
-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
- Mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat,
konularını kapsar.
b) Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç
kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.
7- SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ
a) Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında yirmi beşer
puan olmak üzere toplamda 100 puan üzerinden; uygulamalı sınav da 100 tam puan üzerinden
yapılır.
b) Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50’ si, uygulamalı sınavın %50’ si alınarak
sınav puanı hesaplanır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
c) Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (b) bendinde belirtilen sınav puanı
ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet
adresinde ilan edilecektir.
d) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek
olana öncelik tanınır.
e) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl
aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri
belediyemizin internet adresinde ((http://www.sahinbey.bel.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara
ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Sınav
sonuçlarına,
başarı
listesinin
belediyemizin
internet
adresinde
(http://www.sahinbey.bel.tr) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir.
İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi
verilir.
İlan Olunur.
5892/2/1-1

Sayfa : 278

RESMÎ GAZETE

30 Temmuz 2020 – Sayı : 31201

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına, 657 sayılı
Kanunun 48. maddesindeki şartları sağlamak kaydıyla, 2547 Sayılı Kanunun 23. 24. ve 26.
maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve İTÜ Akademik
Yükseltme ve Atama Ölçütleri (2018) uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır. Müracaat süresi ilan
tarihinden itibaren 15 gün olup, bu süre içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular kabul
edilmeyecektir.
1-Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde çalıştırılmak üzere olup, yukarıda
belirtilen Kanunlar ve Yönetmelik de belirtilen şartları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim
dalını ve niteliğini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişleri, doçentlik belgesi, İTÜ
Akademik Yükseltme ve Atama Bilgi Formu (Dekan onaylı), başlıca araştırma eserleri ile yayın
listesinden oluşan başvuru dosyası ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan
Profesörlük için 6 takım, Doçentlik için 4 takım dosyayı CD veya taşınabilir bellek olarak
Rektörlüğe iletmeleri gerekmektedir.
2-Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına yukarıda belirtilen Kanunlar ve Yönetmelik de
belirtilen şartları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını ve niteliğini belirtir
dilekçelerine ekleyecekleri, İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Bilgi Formunu (Dekan onaylı),
özgeçmişleri, başlıca araştırma eserini, yayın listeleri, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve
yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı CD veya taşınabilir bellek olarak ilgili birime iletmeleri
gerekmektedir.
3-Yurt dışından alınmış diplomaların onaylı suretleri ile denklik belgelerinin alınmış
olması şarttır.
4-İlan ile ilgili detaylı bilgiler Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının
http://pdb.itu.edu.tr sayfası ile 0 212 285 39 62 nolu telefonundan temin edilebilir.

BİRİMİ

ANABİLİM
DALI

DENİZCİLİK

Temel

FAKÜLTESİ

Bilimler

Profesör

Doçent

Dr.Öğr. Üyesi
NİTELİĞİ

Kadro Kadro Kadro Kadro Kadro Kadro
Adedi Der. Adedi Der. Adedi

Der.
Fizik Bilim alanında Doçent olup, Gemi

1

1

Elektrik Makinaları ile Güneş Enerjisi
konularında çalışmaları olmak.
Elektromagnetik Ters Saçılma Problemleri

1

ve Uygulamaları üzerine çalışmaları

1

olmak.

Elektronik ve
Hab.Müh.

Enerji, tıp, 5G uygulamaları için nano1

ELEKTRİK-

5

elektronik sensörler ve devreler
alanlarında çalışmaları olmak.

ELEKTRONİK
FAKÜLTESİ

Elektrik Güç Sistemlerinde Sinyal İşleme
Elektrik

1

1

ve Robotik Uygulamalar üzerine çalışmaları
olmak.

Mühendisliği
1

1

Güç Elektroniği ve Elektrikli Sürücü
Sistemleri üzerine çalışmaları olmak.
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Polimer sentezi, fotopolimerizasyon ve
Kimya

1

1

karmaşık yapılı polimerlerin sentezi
konularında çalışmaları olmak.

FENEDEBİYAT
FAKÜLTESİ

Kolloid reolojisi, magnetoreoloji, manyetik
Fizik
Mühendisliği

1

nano ilaç ulaştırma ajanları ve killerin

1

kolloidal özellikleri konularında çalışmalar
yapmış olmak.
Uygulamalı Matematik alanında Doğrusal

Matematik

2

1

olmayan diferansiyel denklemler
konusunda çalışmalar yapmış olmak.

1

Kıyı Bilimleri ve Hidromekanik alanında

1

çalışmaları olmak.
İnşaat projelerinde doğrusal iş programı

İnşaat

1

Mühendisliği

1

hazırlama yöntemleri ve kaynak yönetimi
alanında çalışmaları olmak.

İNŞAAT
FAKÜLTESİ

1

5

Betonarmede fotoelastisite uygulamaları
alanında çalışmaları olmak.
Yurtdışı doktoralı olup, evsel atıksuların

Çevre

1

Mühendisliği

yeniden kullanımı, membran biyoreaktör

1

teknolojileri ve çevre ekonomisi
konularında çalışmaları olmak.
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında

İşletme
İŞLETME

1

Mühendisliği

1

doçent olup; iş güvencesi, iş sağlığı ve
güvenliği konularında çalışmaları olmak

FAKÜLTESİ

Yurtdışında doktora yapmış olup, suç
Ekonomi

1

1

ekonomisi ve göç ekonomisi alanlarında
çalışmaları olmak
Üretim Metalurjisinde Termokimyasal

1
KİMYA-

Metalurji ve

METALURJİ

Malzeme

FAKÜLTESİ

Müh.

1

Modelleme Süreçleri üzerine çalışmaları
olmak.
Bor İçerikli Malzemelerin Mekanik
Alaşımlama-Mekanokimyasal ve Kimyasal
1

5

Buhar Biriktirme Teknikleri ile Üretimi ve
Karakterizasyonu üzerine çalışmaları
olmak.

Jeoloji Müh.

1

5

Magmatik petroloji ve yuksek potasyumlu
kayaçlar üzerinde çalışmaları olmak.
Cevher Hazırlama Uygulamaları ile

MADEN
FAKÜLTESİ

Cevher

1

1

Endüstriyel Minerallerden Uç Ürünler
Eldesine yönelik çalışmaları olmak.

Hazırlama
Müh.

Cevher Hazırlamada Atık Yönetimi ve
1

1

Geri Dönüşüm Uygulamaları konularında
çalışmaları olmak.
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MEMS sensör tasarımı, deneysel

MAKİNA

Makine

FAKÜLTESİ

Mühendisliği

1

3

nanomekanik ve deneysel
nanobiomekanik konularında çalışmaları
olmak

1

Mimarlıkta malzeme ve teknoloji

1

konularında çalışmaları olmak.

Mimarlık
1

Mimari tasarımda konut ve mekandizimi
konularında çalışmaları olmak.
Endüstriyel tasarımda sosyal inovasyon ve

MİMARLIK
FAKÜLTESİ

3

1

1

eylem araştırmaları alanında çalışmaları

Endüstri

olmak

Ürünleri

Endüstriyel tasarım alanında çalışmaları

1

Tasarımı

1

olmak.
1

4

Endüstriyel tasarım alanında çalışmaları
olmak.
Temel stüdyo eğitimi deneyimi olmak ve

1

1

kentsel tasarım alanında çalışmaları
olmak.

Şehir ve
Bölge
MİMARLIK

1

Şehir sosyolojisi ve coğrafyası alanlarında

1

çalışmaları olmak

Planlama

Sanayi alanları planlaması ve planlamada

FAKÜLTESİ

1

1

kantitatif yöntemler alanlarında çalışmaları
olmak.
Mimarlık-Peyzaj Mimarlığı ilişkisine yönelik

Peyzaj

1

Mimarlığı

4

çalışmaları olmak.
3 Telli Klasik Kemençe icrası üzerine

Çalgı
Anasanat

1

ulusal ve uluslararası platformlarda

1

çalışmaları olmak, alanında yayınlanmış

Dalı
TÜRK MUSİKİSİ

Müzik

DEVLET

Teknolojileri

uygulama, araştırma ve eğitim alanında

basılı çalışmaları bulunmak.
Türk Müziği kayıt teknikleri ve kültürel
1

1

tını algısı alanında uluslararası çalışmalar
yapmış olmak.

KONSERVATUARI

Batı Müziği alanında orkestra şefliği
yapmış olmak. Bir enstrüman icracısı olup
Kompozisyon

1

4

alanında beste çalışmaları yapmış olmak.
Yükseköğretim Kurumlarında en az yedi
yıl ders verme deneyimine sahip olmak.

BİLİŞİM

İletişim

ENSTİTÜSÜ

Sistemleri

TOPLAM

Bilgi Güvenliği, Uygulamalı Kriptografi,
1

1

Telsiz ve Algılayıcı Ağları konusunda
çalışmaları olmak.

12

13

9

5954/1-1
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İÇİNDEKİLER

YASAMA BÖLÜMÜ
Sayfa
TBMM KARARI
1262 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine İlişkin Karar

1

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Mera Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca 6183 Sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilere
İlişkin Yönetmelik

2

2

TEBLİĞLER
–– 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince;
İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2020
11
Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ
25
–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 519)
–– Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine
35
İlişkin Tebliğ (Dış Ticaret: 2011/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
142
(No: 2020/19)
–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
172
(No: 2020/20)
–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/4)’de Değişiklik
189
Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/21)

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 23/6/2020 Tarihli ve 2016/56228 Başvuru Numaralı
190
Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 23/6/2020 Tarihli ve 2017/16292 Başvuru Numaralı
206
Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri

219
224
256
293

