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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:
TİCARET DENETMENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ticaret Denetmen Yardımcılarının mesleğe

alınmaları, giriş sınavları, yetiştirilmeleri, yeterlik sınavları ile Ticaret Denetmenleri ve Ticaret
Denetmen Yardımcılarının görevleri, yetkileri, sorumlulukları ve atamaları ile çalışma usul ve
esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatı kadrolarında bulunan

Ticaret Denetmenleri ile Ticaret Denetmen Yardımcılarını kapsar. 
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Ka-

rarnamenin ek 24 üncü maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 470 inci
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Ticaret Bakanını,
b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını, 
c) Bakan Yardımcısı: Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısını,
ç) Birim amiri: Ticaret Bakanlığı merkez teşkilatı birim amirlerini,
d) Bölge Müdürlüğü: Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünü,
e) Bölge Müdürü: Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürünü,
f) Denetmen: Ticaret Denetmeni ve Ticaret Denetmen Yardımcısını, 
g) Genel Müdür: Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürünü, 
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ğ) Genel Müdürlük: Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü, 
h) Giriş sınavı: Ticaret Denetmen Yardımcılığı giriş sınavını, 
ı) Giriş sınavı komisyonu: Ticaret Denetmen Yardımcılığı giriş sınavı komisyonunu,
i) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,
j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
k) Parti: Sınıfı, türü, ambalajı ve parti numarası aynı olan ve bir seferde kontrole sunulan

ürünler bütününü,
l) Personel Genel Müdürlüğü: Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünü,
m) Şube Müdürü: Ticaret Denetmenleri Şube Müdürlüğü Şube Müdürünü, 
n) Taşra teşkilatı: Ticaret Bakanlığı gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri, ticaret il

müdürlükleri ile serbest bölge müdürlüklerini,
o) Ticaret Denetmenleri Şube Müdürlüğü ve Ticaret Denetmenleri Servisi: Denetimin

sürekliliğini ve etkinliğini sağlamak amacıyla, Bölge Müdürlüklerinin görev alanı içinde de-
netmen bulundurulmasına gerek görülen il ve ilçelerde oluşturulan denetim birimlerini, 

ö) Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü: Ticaret Bakanlığı Tü-
keticinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü,

p) Yeterlik sınavı: Ticaret Denetmenliği yeterlik sınavını, 
r) Yeterlik sınavı komisyonu: Ticaret Denetmenliği yeterlik sınavı komisyonunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Giriş Sınavına İlişkin Esaslar

Denetmen Yardımcılığına giriş
MADDE 5 – (1) Ticaret Denetmen Yardımcıları, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Ba-

kanlık tarafından uygun görülecek tarihte ve yerde yapılacak özel bir giriş sınavı ile mesleğe
alınırlar. Ticaret Denetmen Yardımcılarından yeterlik sınavını başarı ile tamamlayanlar Ticaret
Denetmeni olarak atanırlar. 

Giriş sınavı
MADDE 6 – (1) Giriş sınavı, yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü sınav olarak yapılır.

Yazılı sınav Bakanlık tarafından yapılabileceği gibi, sınavın tamamı veya bir bölümü ÖSYM
Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına veya üniversitelere yaptırılabilir. Sözlü sınav ise Ba-
kanlık tarafından yapılır. 

(2) Giriş sınavının yazılı ve sözlü olarak yapılması halinde yazılı sınava, KPSS başarı
sırasına göre, atama yapılacak kadro sayısının yirmi katından fazla olmamak kaydı ile aday
çağrılır. Yalnızca sözlü sınav yapılması halinde ise, KPSS başarı sırasına göre, atama yapılacak
kadro sayısının üç katından fazla olmamak kaydı ile aday çağrılır. Son sıradaki aday ile aynı
puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilir. 

Giriş sınavı duyurusu
MADDE 7 – (1) Giriş sınavının başvuru şartları, sınav konuları, ilk ve son başvuru ta-

rihi, başvuru evrakının temin edileceği yer, başvuru yeri, gerek görülmesi hâlinde öğrenim dal-
ları ve kontenjanları, öğrenim dalları itibarıyla atama yapılacak kadroların sınıfı, dereceleri,
sayıları, sınava çağrılacak aday sayısı, sınavın yeri, zamanı, değerlendirme yöntemi, başvuruda
istenen belge ve beyanlar sınava son başvuru tarihinden en az otuz gün önce Resmî Gazete’de,
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Bakanlık internet sitesinde yayımlanmak su-
retiyle duyurulur. 

Başvuru şartları
MADDE 8 – (1) Giriş sınavına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan şartları taşı-

mak.
b) Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari

bilimler, iktisat, işletme, mühendislik ve ziraat fakülteleri ile diğer fakültelerin mühendislik,
fizik, kimya, biyoloji, dış ticaret, uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve istatistik
bölümleri ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki
veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak. 
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c) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını dol-
durmamış olmak.

ç) Sağlık durumu açısından her türlü iklim ve yolculuk şartlarında görev yapabilecek
durumda olmak.

d) Giriş sınavı duyurusunda belirtilen KPSS puan türünde veya türlerinden Bakanlıkça
belirlenen asgari puanı almış olmak.

Giriş sınavına başvuru ve istenecek belgeler
MADDE 9 – (1) Son başvuru tarihi itibarıyla 8 inci maddede belirtilen şartlara sahip

olan adaylar giriş sınavı başvurusunu, duyuruda belirtilen başvuru süresi içerisinde elektronik
ortamda yaparlar. Duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular
dikkate alınmaz.

(2) Giriş sınavına başvuracaklardan Bakanlık internet sitesinde yayımlanacak Fotoğraflı
İş Talep Formu istenir.

Başvuruların incelenmesi ve adayların sınava kabulü
MADDE 10 – (1) Giriş sınavının sekretarya hizmetleri Personel Genel Müdürlüğünce

yürütülür. Personel Genel Müdürlüğü, süresinde yapılan başvuruları inceleyerek adayda aranan
şartların mevcut olup olmadığını tespit eder. 

(2) Giriş sınavına girmeye hak kazanan adayların isimleri ile sınavın yapılacağı yer,
gün ve saat, sınav tarihinden en az on beş gün önce Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir.
İlgililere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

Giriş sınavı komisyonu 
MADDE 11 – (1) Giriş sınavı komisyonu, Bakan tarafından görevlendirilen Bakan

Yardımcısı ya da Personel Genel Müdürü başkanlığında toplam beş asıl ve beş yedek üyeden
oluşur. Giriş sınavı için birden fazla giriş sınavı komisyonu oluşturulabilir.

(2) Bakan Yardımcısının giriş sınavı komisyonu başkanı olduğu durumlarda, Personel
Genel Müdürü ve Genel Müdür giriş sınavı komisyonunun tabii üyesi olup kalan asıl ve yedek
üyeler birim amirleri ve bunların yardımcıları arasından; Personel Genel Müdürünün giriş sı-
navı komisyonu başkanı olduğu durumlarda ise kalan asıl ve yedek üyeler birim amirleri ve
bunların yardımcıları arasından Bakan tarafından belirlenir. 

(3) Giriş sınavı komisyonu üye tam sayısı ile toplanır. Giriş sınavı komisyonuna asıl
üyelerin herhangi bir nedenle katılamamaları hâlinde, yedek üyeler tespit sırasına göre katılır-
lar.

(4) Giriş sınavı komisyonu; 6 ncı maddenin birinci fıkrası saklı kalmak üzere, yazılı
sınav sorularının hazırlanması ve cevapların değerlendirilmesi, sözlü sınavın yapılması, so-
nuçların ilan edilmesi, itirazların sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütül-
mesiyle görevlidir.

(5) Giriş sınavı komisyonu başkanı ve üyeleri, kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eş-
lerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil)
kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldıkları giriş sınavlarında görev alamazlar. Bunların
yerine yedek üyeler katılır.

Yazılı sınav
MADDE 12 – (1) Yazılı sınav, ihtiyaç duyulan öğrenim dallarına göre belirlenecek ko-

nulara ilaveten genel ekonomi bilgisi alanında yapılır. Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları giriş
sınavı duyurusunda belirtilir.

Yazılı sınavın değerlendirilmesi
MADDE 13 – (1) Yazılı sınavda başarılı olabilmek için her sınav grubundan yüz tam

puan üzerinden en az altmış puan alınması ve tüm sınav gruplarının ortalama notunun en az
yetmiş puan olması gereklidir. Giriş sınavı komisyonunca belirlenecek sıraya göre okunacak
grupların birinden altmış puandan aşağı not alan adayın diğer sınav gruplarına ilişkin sınav ka-
ğıtları değerlendirilmez.
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(2) Yapılacak değerlendirmede başarılı bulunan adayların isimleri en yüksek puandan
başlamak üzere puan sırasına göre listelenir.

(3) Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puandan başlanarak atama ya-
pılacak kadro sayısının üç katı aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil) sözlü sınava
çağrılır. 

Yazılı sınavın sonuçlarının duyurulması
MADDE 14 – (1) Yazılı sınav sonuçları Bakanlık internet sayfasında ilan edilir. İlgili-

lere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.
Sözlü sınav
MADDE 15 – (1) Yazılı sınav sonucunda sözlü sınava girme hakkını kazananlara, sı-

navın yapılacağı yer, gün ve saat, sözlü sınav tarihinden en az on gün önce Bakanlık internet
sayfasında ilan edilmek suretiyle duyurulur. Adaylara ayrıca yazılı tebligatta bulunulmaz.

(2) Sözlü sınav, adayların; 
a) Giriş sınavı duyurusunda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
Sözlü sınavın değerlendirilmesi
MADDE 16 – (1) Adaylar, giriş sınavı komisyonu tarafından 15 inci maddenin ikinci

fıkrasının (a) bendi için elli puan, (b) ilâ (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar
puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında
sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak
için giriş sınavı komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların
aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Giriş sınavı notu
MADDE 17 – (1) Giriş sınavı notu, giriş sınavının yazılı ve sözlü yapılması halinde,

yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Yalnızca sözlü sınav
yapılması durumunda ise giriş sınavı notu sözlü sınav notudur.

(2) Giriş sınavı komisyonunca sınav sonuçları, notu en yüksek adaydan başlamak su-
retiyle başarı derecesine göre öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı liste halinde tespit edilerek
tutanağa bağlanır.

(3) Giriş sınavı sonuçları Bakanlık internet sayfasında ilan edilir. İlgililere ayrıca yazılı
tebligat yapılmaz.

(4) Giriş sınavı sonuçlarını gösterir listede yer alan adaylardan en yüksek puandan baş-
lanarak atanacak kadro sayısı kadar asıl aday sınavı kazanmış sayılır. Giriş sınavında bir öğre-
nim dalına ayrılan kontenjan sayısı kadar adayın başarılı olamaması hâlinde Bakanlık, öğrenim
dallarının kontenjanları arasında değişiklik yapabilir. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla
giriş sınavı duyurusunda belirtilen Ticaret Denetmen Yardımcısı kadro sayısının yarısını geç-
memek üzere giriş sınavı komisyonu tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini kap-
sayan bir liste belirlenerek ilan edilir. Yedek listede yer alan adayların hakları daha sonraki sı-
navlar için kazanılmış hak ve öncelik teşkil etmez ve her hâlükârda bir yılı geçemez. 

(5) Sınava katılan adaylar sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İtirazlar sınav sonuçlarının
duyurulmasından itibaren on gün içerisinde ve yazılı olarak Personel Genel Müdürlüğüne ya-
pılır. İtirazlar giriş sınavı komisyonunca en geç on gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılır
ve sonuç şikâyet sahibine yazılı olarak bildirilir. Sınav komisyonunun itiraz üzerine verdiği
kararlar kesindir. 

(6) Adayların başarı puanlarının aynı olması halinde sırasıyla yazılı puanı ve giriş sı-
navına başvurduğu KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. 
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Gerçeğe aykırı beyan
MADDE 18 – (1) Sınavı kazananlardan, iş talep formunda gerçeğe aykırı beyanda bu-

lunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz; atama yapılmış ise
iptal edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 26/9/2004 tarihli ve
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcı-
lığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durum-
ları çalıştıkları kurumlara bildirilir. 

Atama
MADDE 19 – (1) Giriş sınavını kazanarak kendilerine yapılan bildirimi müteakip be-

lirtilen süre içinde istenilen belgeleri Personel Genel Müdürlüğüne teslim edenler, Bakanlık
tarafından Ticaret Denetmen Yardımcısı kadrolarına atanırlar.

(2) Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvur-
mayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayan adaylar atanma
hakkından feragat etmiş sayılır.

(3) Geçerli herhangi bir mazereti olmaksızın göreve başlamayan asıl adayların yerine
yedek adaylar başarı sırasına göre çağrılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ticaret Denetmen Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Yetiştirmenin amacı 
MADDE 20 – (1) Ticaret Denetmen Yardımcılarının yetiştirilmesinde;
a) Denetmenliğin gerektirdiği nitelikleri kazandırmak,
b) Görev ve yetki alanına giren yürürlükteki mevzuat ile denetim konularında tecrübe

ve uzmanlık kazanmalarını sağlamak,
c) Ürün ve ürün grubu alanında uzmanlaşmalarını sağlamak,
ç) Dış ticaret politikası, ürün güvenliği, kalite ve denetimler hakkında bilgilendirilme-

lerini sağlamak,
d) Bakanlığın teşkilat yapısı, görevleri, çalışma usul ve esasları hakkında bilgi ve tec-

rübe kazandırmak,
e) Bakanlığın görev alanına giren konulara ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuata ve

bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerileri kazandırmak,
f) Bilgi, yetenek ve yeterliklerine göre yetişme ve gelişme yönünden gereken olanak-

ların sağlanması suretiyle mesleki konularda bilimsel ve teknik çalışma ile araştırma alışkan-
lığını kazandırmak,

amaçları göz önünde bulundurulur.
Yetiştirme şekil ve esasları
MADDE 21 – (1) Ticaret Denetmen Yardımcısı kadrosuna atananlar, Genel Müdürlü-

ğün ve Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün de görüşü alınmak
suretiyle Personel Genel Müdürlüğünce uygun görülen yerlerde 21/2/1983 tarihli ve 83/6061
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin
Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde adaylık eğitimine tabi tutulurlar.  Adaylık eğitimine
ilişkin Personel Genel Müdürlüğünce hazırlanan eğitim planı Bakan tarafından onaylanır.

(2) Ticaret Denetmen Yardımcıları birinci fıkrada belirtilen eğitimin yanı sıra aşağıdaki
programa göre yetiştirilirler: 

a) Birinci dönem çalışmaları: Bu dönem büro çalışmalarını kapsar. Ticaret Denetmen
Yardımcıları büronun dosya, arşiv, yazışma gibi konuları hakkında bir dosya hazırlarlar. Ça-
lışmalarda Ticaret Denetmenleri, Ticaret Denetmen Yardımcılarına nezaret ederler. 

b) İkinci dönem çalışmaları: Bu dönem çalışmalarında Ticaret Denetmen Yardımcıla-
rının, Ticaret Denetmeni refakatinde belli bir tarım ürünü ve ürün güvenliği denetimlerine tabi
bir ürün grubu üzerinde teorik araştırma ve inceleme yapmaları sağlanır. Dönem sonunda, üze-
rinde çalıştıkları ürün hakkında yapacakları bir araştırmayı Genel Müdürlüğe veya Tüketicinin
Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne ulaştırılmak üzere Bölge Müdürlüğüne
teslim ederler. 

15 Ocak 2021 – Sayı : 31365                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



c) Üçüncü dönem çalışmaları: Birinci ve ikinci dönem çalışmaları Bölge Müdürlüğünce
yeterli görülen Ticaret Denetmen Yardımcıları, Ticaret Denetmeni refakatinde, ikinci dönem
çalışmasında üzerinde çalıştıkları ürünün ve bu ürünün bulunduğu gruba dâhil diğer ürünlerin
denetimine çıkarak ve çalışmalarını ürün grubu üzerinde yoğunlaştırarak denetim konusunda
bilgi ve beceri kazanırlar. 

(3) Birinci yıl çalışmalarını tamamlayan Ticaret Denetmen Yardımcıları için refakat
eden Ticaret Denetmeninin uygun değerlendirme raporu sonucunda Bölge Müdürlüğünce, üze-
rinde çalıştıkları ürün veya ürün grubunun denetimlerine tek başlarına çıkma yetkisi verilir. 

(4) Ticaret Denetmen Yardımcıları, ikinci ve üçüncü yıl çalışmalarında ise altışar aylık
dönemler halinde kendilerine verilen ürün ve ürün gruplarına ilişkin denetim tecrübesi ve de-
netim mevzuatına hâkimiyet sağlama üzerine uygulamalı çalışmalar yaparlar. Dönem sonla-
rında Bölge Müdürlüğünce uygun görülen Ticaret Denetmen Yardımcılarına, üzerinde çalış-
tıkları ürün veya ürün grubunun denetimlerine tek başlarına çıkma yetkisi verilir.

(5) Ticaret Denetmen Yardımcılarının üç yıl içinde yetiştirilmesiyle ilgili diğer faali-
yetler Genel Müdürlük ve Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tara-
fından belirlenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yeterlik Sınavı ve Denetmenliğe Atanma

Yeterlik sınavı
MADDE 22 – (1) Ticaret Denetmen Yardımcılarının görev ve yetki alanlarını ilgilen-

diren mevzuat ve uygulamalar ile araştırma, inceleme, denetim yöntemleri konusunda edin-
dikleri bilgi ve tecrübe ile mesleğin gerektirdiği diğer bilgi ve nitelikler konusunda kazanım-
larını tespit etmek amacıyla Genel Müdürlükçe yeterlik sınavı yapılır. 

(2) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümdür.
Yeterlik sınavına çağrılma
MADDE 23 – (1) Ticaret Denetmen Yardımcısı olarak, aylıksız izin ile toplamı üç ayı

aşan hastalık ve refakat izinleri hariç en az üç yıl fiilen çalışanlar Genel Müdürlükçe yeterlik
sınavına çağrılırlar. 

Yeterlik sınavı komisyonu
MADDE 24 – (1) Yeterlik sınavı komisyonu, Bakanın onayı ile Genel Müdür veya Tü-

keticinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü başkanlığında, Genel Müdürlük,  Tü-
keticinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğünden
birer Genel Müdür Yardımcısı veya Daire Başkanı ile bir Bölge Müdürü olmak üzere toplam
beş üyeden oluşur. Ayrıca Genel Müdürlük, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel
Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğünden üç de yedek üye belirlenir.

(2) Yeterlik sınavı komisyonu başkanı ve üyeleri, kendilerinin, boşanmış olsalar dahi
eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâ-
hil) kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldıkları yeterlik sınavlarında görev alamazlar.
Bunların yerine yedek üyeler katılır.

Yeterlik sınavı konuları
MADDE 25 – (1) Yeterlik sınavı konuları şunlardır:
a) Ürün güvenliği ve ticari kalite denetimine ilişkin mevzuat.
b) Güncel Türkiye ve dünya ekonomisi ve ticareti.
c) Uluslararası ekonomik ve ticari örgütler.
ç) Dış ticaret mevzuatı ve uluslararası ticari düzenlemeler.
d) Bakanlığın görevleri, teşkilat yapısı, idari ve mali işler, personel ve protokol uygu-

lamaları.
e) Genel kültür.
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Yeterlik sınavının değerlendirilmesi
MADDE 26 – (1) Yeterlik sınavının yazılı ve sözlü bölümleri yeterlik sınavı komisyo-

nunca ayrı ayrı değerlendirilir.
(2) Yeterlik sınavı notu, yazılı ve sözlü notun aritmetik ortalamasıdır.
(3) Sınava katılanlar, sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar, yeterlik sınav komis-

yonunca en geç on gün içinde değerlendirilir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Yeterlik
sınavı komisyonunun kararı kesindir.

(4) Yeterlik sınavında başarılı olmak için yazılı ve sözlü sınavlardan ayrı ayrı en az 70
puan almak gerekir.

Yeterlik sınavını kazanamayanlar
MADDE 27 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olamayan veya sınava girmeye hak ka-

zandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci
kez sınav hakkı verilir. Sözlü sınavda başarısız olanlar, tekrar yazılı sınava alınmadan doğrudan
sözlü sınava alınır. Sınavda ikinci defa başarısız olan veya geçerli bir mazereti olmaksızın
ikinci sınav hakkını kullanmayanlar Ticaret Denetmen Yardımcılığı unvanını kaybederler ve
Ticaret Denetmen Yardımcılığı ile ilişkileri kesilerek Bakanlıkta durumlarına uygun memur
unvanlı kadrolara atanırlar.

Denetmenliğe atanma
MADDE 28 – (1) Yeterlik sınavında başarı gösteren Ticaret Denetmen Yardımcıları,

Bakanlık tarafından Ticaret Denetmeni olarak atanırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Denetmenlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Denetmenlerin görev ve yetkileri 
MADDE 29 – (1) Denetmenler, ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki görevleri yapar:
a) Bakanlığın sorumluluğunda bulunan ürünlere yönelik denetim görevini gerçekleş-

tirmek, gerekli tutanak ve raporları hazırlayarak ilgili yerlere sunmak, her denetim işlemi için
denetim sürecinin başından sonuna kadar gerekli bilgi ve belgeleri düzenli bir şekilde hazırla-
yarak Ticaret Denetmenleri Şube Müdürlüğüne veya Şube Müdürlüğüne bağlı ilgili Ticaret
Denetmenleri Servisine teslim etmek.

b) Yürüttüğü denetim görevi için gerekli gördüğü dosya ve belgeleri, denetim yaptığı
kuruluş ve kişilerden istemek, bunları incelemek, bunların yetkili merciler tarafından onaylan-
mış örneklerini almak, ilgili yerlerde inceleme ve denetim yapmak, bu konularda yetkili ve il-
gililerden her türlü yardım ve bilgi talep etmek.

c) Gerektiğinde ürünlerden numune almak.
ç) Denetimle ilgili nihai karar tutanak ve raporlarını hazırlamak ve ilgili mercilere sun-

mak, denetim işlem ve sürecine dair tüm bilgi ve belgeleri düzenli biçimde dosyalayıp ilgili
birim arşivine teslim etmek.

d) Denetim faaliyetinin engellenmesi durumunda, kolluk kuvvetlerinden yardım iste-
mek ve onların nezaretinde denetim yapmak.

e) Ürün güvenliği ve denetimi mevzuatında firmalar, firma temsilcileri ve personele
yönelik olarak öngörülen denetim, izleme, eğitim, sınıflandırma ve belgelendirme gibi faali-
yetleri yerine getirmek.

f) Mevzuatın uygulanmasında görülen eksiklik ve aksaklıklar ile bunların düzeltilmesi
yönünde Bakanlığın talimatı veya resen hazırladıkları rapor ve önerileri Bölge Müdürlüğü ka-
nalıyla Genel Müdürlüğe sunmak.

g) Denetim faaliyetlerine ilişkin Denetmenin sorumluluğundaki her türlü bilgi ve bel-
geyi ilgili bilgi sistemlerine aktarmak.

ğ) Ticaret Denetmen Yardımcılarının meslekte yetişmelerine yardımcı olmak.
h) Bakanlığın ürün güvenliği ve kalite denetimlerine ilişkin vereceği diğer işleri yap-

mak. 
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Denetmenlerin sorumlulukları
MADDE 30 – (1) Denetmenler, ilgili mevzuat gereğince kendilerine verilen görevleri

eksiksiz ve zamanında yerine getirir.
(2) Denetmenler, resmî ilişkilerinde firma yetkililerine ve diğer personele nezaket ku-

rallarına uygun olarak davranır.
(3) Denetmenler, firmaların ticari sır olabilecek bilgiler ile ticari hal ve gidişatı hakkında

elde ettikleri her türlü bilgiyi, mevzuat uyarınca açıklanması gerekmedikçe gizli tutar.
(4) Denetmenler, aralarında üçüncü dereceye kadar akrabalık ilişkisi veya akrabalarıyla

çıkar birliği bulunan ya da tarafsızlığı hakkında kuşku uyandıracak derecede uyuşmazlık gibi
halleri olan firmalarla ilgili denetim yapamazlar; bu tür bir görevlendirmenin yapılması halinde
durumu Şube Müdürüne bildirir. 

(5) Denetmenler yürüttükleri denetim faaliyetlerini takip eder ve sonuçlandırır.
(6) Denetmenler, denetim faaliyetlerini 14/9/2010 tarihli ve 27699 sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında
Yönetmelik uyarınca yürütür. 

(7) Refakatine verilen Ticaret Denetmen Yardımcılarının en iyi şekilde yetişmesine özel
bir önem verirler ve bu amaçla refakat boyunca Ticaret Denetmen Yardımcılarının meslek ve
hizmet gereklerine uygun şekilde yetişmelerini gözetirler.

(8) Denetmenler, kendisine verilen görevlerin eksiksiz ve zamanında yerine getirilme-
sinden amirlerine karşı sorumludur.

ALTINCI BÖLÜM
Çalışma Esasları

Denetmenlerin çalışmaları
MADDE 31 – (1) Denetmenler, görev ve çalışmalarını ürün güvenliği ve denetimi mev-

zuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, Genel Müdürlük ve Tüketicinin Korunması ve Pi-
yasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütür.

(2) Denetmenler, Bakanlıkça verilen fotoğraflı ve mühürlü kimlik belgesini, denetim
esnasında istenmesini beklemeksizin göstererek kendilerini tanıtırlar.

(3) Dış ticaret denetimlerinin tek Denetmen tarafından; iç piyasa denetimlerinin iki De-
netmen tarafından yapılması esastır; ancak gerektiğinde daha fazla Denetmen görevlendirile-
bilir.

(4) Birden fazla Denetmenin yaptığı denetimlerde kıdemli Denetmenin görüşü esastır.
Ancak diğer Denetmenin denetim hakkında farklı bir görüşü varsa denetim sonrasında farklı
görüşü olan Denetmen tarafından durum tutanak altına alınır ve Ticaret Denetmenleri Şube
Müdürlüğüne veya ilgili Şube Müdürlüğüne bağlı Ticaret Denetmenleri Servisine teslim edilir
veya elektronik ortamda kayıt altına alınır.

Kıdem
MADDE 32 – (1) Kıdem, meslekte geçirilen süredir. Eğitim çalışmaları gibi geçici ay-

rılmalar sonucunda, bu eğitimi başarıyla bitirdiğini tevsik edenler için bu ayrılma süreleri mes-
lek kıdeminden sayılır. Aynı giriş ya da yeterlik sınavında başarı gösterenler arasında kıdem,
sınav başarı sıralamasına göre belirlenir. 

Mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde çalışma
MADDE 33 – (1) Denetmenlere, 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve

Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri ile hafta sonu
tatilleri de dâhil olmak üzere, mesai saatleri dışında da denetim görevi verilebilir.

(2) Bu maddenin uygulanmasına yönelik usul ve esaslar Genel Müdürlük ve Tüketicinin
Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce düzenlenir.

Reddedilen partilerin ikinci defa denetimi
MADDE 34 – (1) Reddedilen partilerin denetimine yine aynı Denetmen gönderilir. Şa-

yet başka bir Denetmen gönderilecekse geri çeviren Denetmen de ikinci denetimde mutlaka
bulunur.
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(2) Birinci fıkrada belirtilen hususlar, partiyi geri çeviren Denetmenin; izin, geçici görev
veya denetim talebi geldiği anda başka bir görevde bulunması halinde uygulanmaz, ancak ikinci
denetimi yapan Denetmen tarafından partinin durumu hakkında, partiyi reddeden Denetmene
bilgi verilir.

Mühür
MADDE 35 – (1) Ticaret Denetmenlerine ve tek başına denetim yetkisi verilmiş Ticaret

Denetmen Yardımcılarına müteselsil sıra numarası taşıyan birer mühür verilir. Mührünü kay-
beden Ticaret Denetmeni ve Ticaret Denetmen Yardımcılarına usulüne uygun işlemler tamam-
landıktan sonra yeniden bir mühür verilir.

(2) Görevden ayrılan veya 1 aydan fazla aylıksız izne ayrılan Denetmen mührünü Ti-
caret Denetmenleri Şube Müdürlüğüne iletilmek üzere ilgili Şube Müdürüne teslim eder.

Denetmenliğe yeniden atanma
MADDE 36 – (1) İstifa, çekilme, emeklilik nedenleriyle ya da Bakanlık veya diğer ka-

mu kurum ve kuruluşlarında görev yapmak üzere Bakanlıktan ayrılan Denetmenler, 8 inci mad-
denin birinci fıkrasının (b) bendindeki eğitim şartını taşımaları, boş kadro bulunması ve hiz-
metlerine ihtiyaç duyulması kaydıyla Personel Genel Müdürlüğünün önerisi ve Bakanın onayı
ile yeniden Denetmenliğe atanabilirler.

Denetmenlerin gümrük işlemleri ile ilgili mükellefiyeti
MADDE 37 – (1) Denetmenler; ürün güvenliği ve denetimi mevzuatının öngördüğü

izin ve uygunluk belgeleri/referans numaraları olmayan, ambalajları üzerinde denetleme işareti
ve ürün standardının belirlediği işaretleme bilgileri bulunmayan veya denetim belgesinin süresi
geçmiş bulunan malların ihracı ve ithaline ilişkin herhangi bir bilginin kendilerine ulaşması
halinde, gerekli tedbirlerin gümrük idarelerince alınmasını teminen Bölge Müdürlüğüne iletil-
mek üzere durumu Şube Müdürüne bildirirler. 

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Uygulamaya yönelik önlemler
MADDE 38 – (1) Genel Müdürlük; bu Yönetmelikte yer alan hususlarla ilgili olarak

uygulamaya yönelik önlemleri alır. 
Yardım yükümlülüğü
MADDE 39 – (1) Denetmenlere, görevlerini yürütürken, ilgili kamu kurum ve kuru-

luşları ile denetimini yaptıkları firmalar gereken kolaylığı göstermek ve yardım etmekle yü-
kümlüdür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 40 – (1) 29/6/2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ürün

Denetmenliği Yönetmeliği ile 23/8/2016 tarihli ve 29810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Gümrük ve Ticaret Denetmenliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut denetmen yardımcıları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Ticaret

Denetmen Yardımcısı kadrosunda bulunanların yeterlik sınavları, 40 ıncı madde ile yürürlükten
kaldırılan tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

(2) Birinci fıkra kapsamında oluşturulacak komisyonlar bu Yönetmelik hükümlerine
göre teşekkül ettirilir.

Yürürlük
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
DEĞERLİ KONUT VERGİSİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Dijital Hizmet

Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun ile 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa “Değerli Konut
Vergisi” kısım başlığı altında eklenen 42 ilâ 49 uncu maddelerin uygulamasına ilişkin usul ve
esasların belirlenmesidir. 

Verginin konusu, vergi değeri ve mesken nitelikli taşınmaz kavramı
MADDE 2 – (1) Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri 1319 sayılı Ka-

nunun 42 nci maddesinde yer alan tutarı aşan mesken nitelikli taşınmazlar değerli konut ver-
gisinin konusunu teşkil etmektedir.

(2) Değerli konut vergisi uygulamasında "mesken nitelikli taşınmaz" kavramı, mesken
niteliğini haiz binalar ile birden fazla bağımsız bölümden oluşan binalarda her bir bağımsız
bölümü ifade eder. Her bir bağımsız bölüm vergilendirme açısından ayrı ayrı değerlendirilir.

(3) Taşınmazın mesken niteliğini haiz olup olmadığı hususunun değerlendirilmesinde,
taşınmazın kayıtlardaki niteliğinin yanında fiilen kullanım durumuna da bakılır.

(4) Bina vergi değeri, 1319 sayılı Kanunun 29 uncu maddesine göre binalar için hesap-
lanan bedeli ifade eder. Söz konusu değer, taşınmazın bulunduğu yerdeki belediyeden ilgilile-
rince temin edilir.

Mükellef, mükellefiyetin başlaması ve bitmesi
MADDE 3 – (1) Değerli konut vergisinin mükellefi, mesken nitelikli taşınmazların

maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa mesken nitelikli taşınmaza malik gibi ta-
sarruf edenlerdir.

(2) Buna göre, mesken nitelikli taşınmaza ilişkin değerli konut vergisini taşınmazın
maliki öder. Mesken nitelikli taşınmaz üzerinde intifa hakkı varsa vergi, bu hakkın sahibi ta-
rafından ödenir.

(3) Mesken nitelikli taşınmazın maliki veya intifa hakkı sahibi yoksa malik gibi tasarruf
edenler vergiyi ödemekle mükelleftir.

(4) Bir mesken nitelikli taşınmaza paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri ora-
nında mükellef olurlar. Elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumludurlar.

(5) Değerli konut vergisi mükellefiyeti;
a) Mesken nitelikli taşınmazın bina vergi değerinin 1319 sayılı Kanunun 42 nci mad-

desinde belirtilen tutarı aştığı tarihi,
b) 1319 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (1) ilâ (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi

değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vuku bulduğu tarihi,
c) Muafiyetin sukut ettiği tarihi,
takip eden yıldan itibaren başlar.
(6) Bina vergi değerinin, 1319 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde yer alan ve ilgili yılda

uygulanan tutarı aşması halinde, bu durumun gerçekleştiği tarihi takip eden yılın başından iti-
baren değerli konut vergisi mükellefiyeti başlar.

(7) Yanan, yıkılan, tamamen kullanılmaz hale gelen veya vergiye tabi iken muaflık şart-
larını kazanan mesken nitelikli taşınmazlardan dolayı mükellefiyet, bu olayların vuku bulduğu
tarihi takip eden taksitten itibaren sona erer.

(8) Değerli konut vergisine tabi olan mesken nitelikli taşınmazların daha sonraki yıllarda
bina vergi değerinin, beyannamenin verileceği yılda geçerli 1319 sayılı Kanunun 42 nci
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maddesinde yer alan tutarın altında kalması halinde, bu durum mükellef tarafından tevsik edici
belgeler ile birlikte ilgili vergi dairesine bildirilir ve bu durumda ilgili yıla ilişkin beyanname
verilmez. 

ÖRNEK 1: Mükellef (A)’nın, değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli 3 adet ta-
şınmazı bulunmaktadır. Bu taşınmazlardan, birinci taşınmazın 2020 yılı bina vergi değeri
5.500.000 TL, ikinci taşınmazın 2020 yılı bina vergi değeri 6.000.000 TL, üçüncü taşınmazın
2020 yılı bina vergi değeri 6.500.000 TL’dir. 

Mükellef (A)’ya ait mesken nitelikli taşınmazların 2020 yılı bina vergi değerleri 1319
sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen değeri aştığından söz konusu taşınmazlar değerli
konut vergisinin konusuna girmektedir. Dolayısıyla, mükellef (A)’nın mükellefiyeti, takip eden
yıl olan 2021 yılı başından itibaren başlayacaktır.

Mükellef (A) 2021 yılına ilişkin değerli konut vergisi beyannamesini 2021 yılı Şubat
ayının 20 nci günü sonuna kadar vermiş olup tahakkuk eden verginin ilk taksitini Şubat ayının
sonuna kadar ödemiştir. Mükellef (A) 2020 yılı bina vergi değeri 6.000.000 TL olan mesken
nitelikli taşınmazını 2021 yılı Mayıs ayı içerisinde mükellef (B)’ye satmıştır. 

Bu durumda, mükellef (A) tahakkuk eden değerli konut vergisinin ikinci taksitini de
Ağustos ayı sonuna kadar ilgili vergi dairesine ödeyecektir. 

Mükellef (A), değerli konut vergisi konusuna giren söz konusu mesken nitelikli taşın-
mazını mükellefiyetinin başladığı 1 Ocak ile 20 Şubat arasında elden çıkarması durumunda da
20 Şubat 2021 tarihine kadar vermesi gereken beyannameye bu taşınmazını dahil edecek ve
bu taşınmaz için tahakkuk edecek verginin tamamını ödemekle mükellef olacaktır.  

Muaflıklar
MADDE 4 – (1) Genel ve özel bütçeli idarelerin, belediyelerin, üniversitelerin ve Toplu

Konut İdaresi Başkanlığının maliki olduğu mesken nitelikli taşınmazlar değerli konut vergi-
sinden muaftır. Bu kurumların intifa hakkına sahip oldukları mesken nitelikli taşınmazlar da
değerli konut vergisinden muaftır ve vergi, söz konusu taşınmazların kuru mülkiyet sahiple-
rinden de aranmaz. 

(2) Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanların bu taşınmazı ile bir-
den fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların değerli konut vergisinin konusuna giren en
düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı (intifa hakkına sahip olunması hâli dâhil) için de-
ğerli konut vergisi muafiyeti uygulanır. Muafiyet, bu kişilerin tek meskene hisse ile sahip ol-
maları halinde hisselerine ait kısım için de uygulanır. 

(2.1) Birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunan mükellefler, değerli konut vergisi
konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazını, bu Tebliğ ekinde yer alan
(Ek 2A) “Birden Fazla Meskeni Olanların, Muafiyet Uygulanacak En Düşük Değerli Tek Mes-
kenlerine (İntifa Hakkına Sahip Olunan Dahil) İlişkin Bildirim” ile beyanname verme süresi
içerisinde ilgili vergi dairesine bildirmeleri gerekmektedir. 

(2.2) Değerli konut vergisine ilişkin olarak mükellefler tarafından beyan edilen husus-
ların teyidi vergi daireleri tarafından ilgili kurum ve kuruluşlardan yapılabilir. Muafiyetten ya-
rarlanma şartlarını taşımadığı halde muafiyetten yararlanan mükellefler ile muafiyetten yarar-
lanma şartlarını kaybetmesine rağmen durumunda meydana gelen değişikliği bildirmeyen mü-
kelleflerden alınması gereken vergi, cezalı olarak ve gecikme faizi ile birlikte alınır.

(3) Karşılıklı olmak şartıyla yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk olarak
kullanılan mesken nitelikli taşınmazlar ile elçilerin ikametine mahsus mesken nitelikli taşın-
mazlar ve bunların müştemilatı ve merkezi Türkiye'de bulunan milletlerarası kuruluşlara, mil-
letlerarası kuruluşların Türkiye'deki temsilciliklerine ait mesken nitelikli taşınmazlar değerli
konut vergisinden muaftır.
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(4) Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk
satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlar ilk satışa,
devir ve temlike konu edilmediği sürece vergiden muaftır. Bu muafiyet hükmü arsa karşılığı
inşaat işlerinde sözleşme gereği taahhüt işini üstlenen müteahhide kalan mesken nitelikli ta-
şınmazlar için de uygulanır. Söz konusu taşınmazların kiraya verilmesi veya sair surette kul-
lanılması durumunda muafiyetten yararlanılması mümkün değildir. 

ÖRNEK 2: Müteahhit (C) ile (D) şahsı arasında %60 müteahhit %40 arsa sahibi pay-
laşımlı her biri 250 m2 net alana sahip 100 dairelik bina inşaatına ilişkin kat karşılığı inşaat
sözleşmesi yapılmıştır. İnşaatın bitiminde 60 daire müteahhidin, 40 daire arsa sahibinin ola-
caktır. Müteahhit (C), kendisine kalan 60 dairenin 45’ini 2020 yılı içerisinde satmıştır. Bu du-
rumda müteahhide kalan 15 dairenin aynı yıl içerisinde bina vergi değerleri, 1319 sayılı Ka-
nunun 42 nci maddesinde yer alan tutarı aşmış olsa dahi söz konusu daireler ilk satışa, devir
ve temlike konu edilmediği, kiraya verilmediği veya sair surette kullanılmadığı sürece değerli
konut vergisinden muaf olacaktır.

Matrah ve nispet
MADDE 5 – (1) Bina vergi değerinin, 1319 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde yer

alan ve ilgili yılda uygulanan tutarı aşan kısmı, mesken nitelikli taşınmaza ait verginin matrahını
oluşturacaktır. 

(2) Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri;
5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil)
5.000.000 TL’yi aşan kısmı için (Binde 3)
10.000.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 7.500.000 TL’si için 
7.500 TL, fazlası için (Binde 6)
10.000.000 TL’den fazla olanlar 10.000.000 TL’si için 22.500 TL, 
fazlası için (Binde 10)
oranında vergilendirilir.
(3) Mesken nitelikli taşınmaza gerek paylı mülkiyet gerekse elbirliği mülkiyet halinde

malik olunması durumunda, matrah olarak taşınmazın toplam değeri esas alınır.
(4) 1319 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde yer alan tutar ile aynı Kanunun 44 üncü

maddesinin ikinci fıkrasında yer alan vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerle-
rinin alt ve üst sınırları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hü-
kümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılır ve bu şekilde
hesaplanan tutarların 1.000 Türk Lirasına kadar olan kesirleri dikkate alınmaz.

ÖRNEK 3: Mükellef (E)’nin mesken nitelikli 3 adet taşınmazı bulunmaktadır. Bu ta-
şınmazlardan, birinci taşınmazın 2020 yılı bina vergi değeri 4.900.000 TL, ikinci taşınmazın
2020 yılı bina vergi değeri 6.000.000 TL, üçüncü taşınmazın 2020 yılı bina vergi değeri
6.500.000 TL’dir.

Mükellef (E)’ye ait mesken nitelikli birinci taşınmazın 2020 yılı bina vergi değeri 1319
sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen değeri aşmadığından verginin konusuna girme-
mekte, mükellef (E)’nin ikinci ve üçüncü taşınmazları söz konusu değeri aştığı için verginin
konusuna girmektedir. Dolayısıyla, mükellef (E)’nin mükellefiyeti takip eden yıl olan 2021
yılı başından itibaren başlayacaktır. Ancak, mükellefin değerli konut vergisinin konusuna giren
birden fazla mesken nitelikli taşınmazı olduğu için söz konusu taşınmazlardan bina vergi değeri
en düşük olan taşınmaz, 1319 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi
gereği vergiden muaf olup mükellef tarafından (Ek 2A) ile bildirimde bulunulacaktır.

Söz konusu taşınmazların bina vergi değerlerinin, 2021 yılı için sırasıyla 5.145.000 TL,
6.300.000 TL, 6.825.000 TL; vergi tarifesinin ise değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli
taşınmazlardan değeri;
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5.250.000 TL ile 7.875.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil)
5.250.000 TL’yi aşan kısmı için (Binde 3)
10.500.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 7.875.000 TL’si için 
7.875 TL, fazlası için (Binde 6)
10.500.000 TL’den fazla olanlar 10.500.000 TL’si için 23.625 TL, 
fazlası için (Binde 10)
olarak yeniden değerleme oranının yarısı oranında güncellendiği ve yeniden değerleme

oranının 2020 yılı için %10 olarak tespit edildiği varsayılmıştır.
Buna göre, mükellef (E)’nin, 2021 yılının Şubat ayının 20 nci günü sonuna kadar beyan

edip Şubat ve Ağustos ayları sonuna kadar iki eşit taksit halinde ödeyeceği değerli konut vergisi
aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

ÖRNEK 4: Mükellef (F)’nin mesken nitelikli 4 adet taşınmazı bulunmaktadır. Bu ta-
şınmazlardan, birinci ve ikinci taşınmazların 2020 yılı bina vergi değerleri 5.500.000 TL, üçün-
cü taşınmazın 2020 yılı bina vergi değeri 7.600.000 TL, dördüncü taşınmazın 2020 yılı bina
vergi değeri 10.500.000 TL’dir.

Mükellef (F)’ye ait mesken nitelikli taşınmazların 2020 yılı bina vergi değerleri 1319
sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen değeri aştığından söz konusu taşınmazlar değerli
konut vergisinin konusuna girmektedir. Dolayısıyla mükellef (F)’nin mükellefiyeti takip eden
yıl olan 2021 yılı başından itibaren başlayacaktır. Ancak, mükellefin değerli konut vergisinin
konusuna giren mesken nitelikli birden fazla taşınmazı olduğu için söz konusu taşınmazlardan
bina vergi değeri en düşük olanlarından bir tanesi 1319 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin bi-
rinci fıkrasının (b) bendi gereği vergiden muaf olup mükellef tarafından (Ek 2A) ile bildirimde
bulunulacaktır.

Söz konusu taşınmazların bina vergi değerlerinin, 2021 yılı için sırasıyla 5.775.000 TL,
5.775.000 TL, 7.980.000 TL, 11.025.000 TL; vergi tarifesinin ise değerli konut vergisine tabi
mesken nitelikli taşınmazlardan değeri;

5.250.000 TL ile 7.875.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil)
5.250.000 TL’yi aşan kısmı için (Binde 3)
10.500.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 7.875.000 TL’si için 
7.875 TL, fazlası için (Binde 6)
10.500.000 TL’den fazla olanlar 10.500.000 TL’si için 23.625 TL, 
fazlası için (Binde 10)
olarak yeniden değerleme oranının yarısı oranında güncellendiği ve yeniden değerleme

oranının 2020 yılı için %10 olarak tespit edildiği varsayılmıştır.
Buna göre, mükellef (F)’nin, 2021 yılının Şubat ayının 20 nci günü sonuna kadar beyan

edip Şubat ve Ağustos ayları sonuna kadar iki eşit taksit halinde ödeyeceği değerli konut vergisi
aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır. 
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Verginin beyanı, ödeme süresi ve ödeme yeri
MADDE 6 – (1) Değerli konut vergisi, mükelleflerin verecekleri bu Tebliğ ekinde yer

alan (Ek 1A) 1 No.lu Değerli Konut Vergisi Beyannamesi ve (Ek 1B) 2 No.lu Değerli Konut
Vergisi Beyannamesi üzerine tarh olunur. Mükellefler beyannamelerini, mesken nitelikli ta-
şınmazın bulunduğu yer belediyesinden alınan bina vergi değerini (beyanname verilen yıl ve
bir önceki yıla ilişkin) gösteren belgeyi eklemek suretiyle, ilgili yılın Şubat ayının 20 nci günü
sonuna kadar taşınmazın bulunduğu yer vergi dairesine vereceklerdir. 

(2) Mükellefler beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebilecekleri gibi
aynı zamanda 30/9/2004 tarihli ve 25599 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 340 Sıra No.lu
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 3/3/2005 tarihli ve 25744 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan 346 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçeve-
sinde 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan Serbest Muhasebeci, Ser-
best Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler ile sözleşme imzalamak suretiyle
e-beyanname şeklinde de verebileceklerdir. Beyannamenin elektronik ortamda verilmesi du-
rumunda, beyannameye eklenecek bina vergi değerini gösteren belge, beyannamenin verildiği
tarihi takip eden 15 gün içinde elden veya posta yoluyla ilgili vergi dairesine tevdi edilir.

(3) Taşınmazın bulunduğu yer vergi dairesi, tek vergi dairesi bulunan il ve ilçelerde
mevcut vergi dairesini; bağımsız vergi dairesi olmayan ilçelerde, bağlı vergi dairesini (mal-
müdürlüklerini); birden fazla vergi dairesi bulunan illerde/ilçelerde, mesken nitelikli taşınmazın
bulunduğu yer yetkili vergi dairesini ifade eder.

(4) Beyan edilmesi gereken birden fazla değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli
taşınmaza sahip olan mükellefler (tam mülkiyet, paylı mülkiyet ve intifa hakkı sahipleri), bu
taşınmazların tamamı için bu Tebliğ ekinde yer alan (Ek 1A) 1 No.lu Değerli Konut Vergisi
Beyannamesini kullanarak tek beyanname vereceklerdir. Birden fazla meskeni olanların, mua-
fiyet uygulanacak en düşük değerli tek meskenleri beyannameye dahil edilmeyecek, bu mes-
kene ilişkin bilgiler Tebliğ ekinde yer alan (Ek 2A) ile bildirilecektir. 

(4.1) Aynı beyannamede beyan edilen taşınmazların farklı vergi dairelerinin yetki ala-
nında bulunması durumunda beyanname, mükellefçe bu taşınmazların bulunduğu yer yetkili
vergi dairelerinden herhangi birine verilebilir.

(4.2) Gelir veya kurumlar vergisi yönünden mükellefiyeti bulunan mükellefler değerli
konut vergisi beyannamelerini bağlı bulundukları bu vergi dairelerine vereceklerdir.
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(5) Elbirliği mülkiyete konu taşınmazlara ilişkin yapılacak beyanlarda ise bu Tebliğ
ekinde yer alan (Ek 1B) 2 No.lu Değerli Konut Vergisi Beyannamesi kullanılacaktır. Elbirliği
mülkiyete konu taşınmazlara ilişkin beyanlarda, her bir taşınmaz için ayrı beyanname verile-
cektir. 

(5.1) Elbirliği mülkiyete konu taşınmazlara ilişkin beyanname taşınmazın bulunduğu
yer yetkili vergi dairesine verilir.

(6) Elbirliği mülkiyete konu taşınmazlara ilişkin verilen beyannamelerin ekine, malik-
lerden birden fazla değerli konut vergisinin konusuna giren mesken nitelikli taşınmaza sahip
olup da elbirliği mülkiyete konu taşınmazı en düşük değerli mesken nitelikli taşınmaz kapsa-
mında olanlar, bu Tebliğ ekinde yer alan (Ek 2A) “Birden Fazla Meskeni Olanların, Muafiyet
Uygulanacak En Düşük Değerli Tek Meskenlerine (İntifa Hakkına Sahip Olunan Dahil) İlişkin
Bildirim”i, değerli konut vergisinin konusuna giren tek meskeni olanlar ise bu Tebliğ ekinde
yer alan (Ek 2B) “Tek Meskeni Olanların, Elbirliği Mülkiyete Konu Bu Meskenine (İntifa Hak-
kına Sahip Olunan Dahil) İlişkin Taahhüt Belgesi”ni dahil edeceklerdir.

(7) Değerli konut vergisi, beyannamenin verildiği yetkili vergi dairesi tarafından yıllık
olarak tarh ve tahakkuk ettirilir. Beyannamede başka vergi dairesi yetki alanında yer alan ta-
şınmazın da beyanı durumunda beyannamenin verildiği ve tahakkukların yapıldığı yetkili vergi
dairesi bu durumu, beyanname verme süresinin son gününü takip eden günden itibaren 15 gün
içinde diğer taşınmazların bulunduğu yer vergi dairesine bildirir.

(8) Tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, ilgili yılın Şubat ve Ağustos aylarının sonuna kadar
iki eşit taksitte ödenir.

(9) Müteakip yıllar için mükellef tarafından aynı şekilde yıllık olarak beyanname ve-
rilmeye devam edilir. Her yıl için verilen beyannameye, beyannamenin verildiği yıl ve bir ön-
ceki yıla ilişkin bina vergi değerini gösteren belgenin eklenmesi zorunludur. 

(10) Yıl içinde mükellefiyetin başlamasını gerektirecek durumun meydana gelmesi ha-
linde mükellefiyet takip eden yıldan itibaren başlar, değerli konut vergisi beyannamesi de takip
eden yılın Şubat ayının 20 nci günü sonuna kadar verilir. Örneğin, değerli konut vergisine tabi
mesken nitelikli taşınmazı 2020 yılı içerisinde satın alan kişinin mükellefiyeti takip eden yıldan
itibaren başlayacak ve beyanname 2021 yılı Şubat ayının 20 nci günü sonuna kadar verilecek-
tir.

(11) Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli bir taşınmaza paylı mülkiyet halinde
malik olanlar, payları için ilgili vergi dairesine münferiden beyanname vermek ve payları ora-
nında tarh ve tahakkuk ettirilen değerli konut vergisini ödemekle mükelleftirler. 

(12) Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli bir taşınmaza elbirliği mülkiyet ha-
linde malik olunması durumunda mükellefler, müşterek imzalı bir beyanname verebilecekleri
gibi bir mükellef tarafından münferiden de beyanname verilmesi mümkündür. Bu kapsamda
münferiden beyanname verilmesi durumunda, diğer malikler de beyannamede gösterilir, bu
maliklerce ayrıca beyanname verilmez. Münferiden veya müştereken verilen beyannameye
maliklerin durumlarına uygun (Ek 2A) ve (Ek 2B) eklenir. Münferiden veya müşterek verilen
beyannamelerde vergiden muaf olan maliklerin bildirilmesi halinde, muaf maliklere isabet eden
kısımdan sonra kalan vergi tarh ve tahakkuk ettirilir. Muaf maliklere isabet eden vergi tutarı
ise muaf maliklerin sayısının toplam maliklerin sayısına oranı dikkate alınmak suretiyle he-
saplanacaktır. Beyanname ekinde verilmeyen maliklerin muafiyet durumlarına ilişkin belge-
lerin, 15 gün içerisinde ilgili vergi dairesine tevdi edilmesi gerekir. Bu süre içerisinde belgelerin
vergi dairesine tevdi edilmemesi durumunda muafiyet nedeniyle tarh ve tahakkuk ettirilmeyen
vergi ikmalen tarh edilir.

(13) Mesken nitelikli taşınmaza gerek paylı mülkiyet gerekse elbirliği mülkiyet halinde
malik olunması durumunda, mesken nitelikli taşınmazın, değerli konut vergisinin konusuna
girip girmeyeceğinin belirlenmesinde ve matrahın hesaplanmasında taşınmazın toplam değeri
esas alınır.
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ÖRNEK 5: Mükellef (G), (H) ve (I) mesken nitelikli bir taşınmaza eşit oranlarda (1/3)
paylı mülkiyet halinde maliktirler. Söz konusu taşınmazın 2020 yılı bina vergi değeri 9.000.000
TL’dir. Bina vergi değeri 2020 yılı için 1319 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde yer alan değeri
aştığı için değerli konut vergisi mükellefiyeti takip eden yıl olan 2021 yılı başından itibaren
başlayacaktır. 

Mükellef (G)’nin, söz konusu meskendeki hissesi dışında bu vergiye tabi üzerine kayıtlı
mesken nitelikli başka bir taşınmazı bulunmamakta, mükellef (H)’nin 2020 yılı bina vergi de-
ğeri 5.500.000 TL olan, mükellef (I)’nın ise 2020 yılı bina vergi değeri 6.500.000 TL olan
ikinci bir taşınmazı bulunmaktadır.

Mükellef (G), değerli konut vergisinin konusuna giren mesken nitelikli tek taşınmazı
olduğu için 9.000.000 TL bina vergi değerli taşınmazdaki hissesine isabet eden vergiden, 1319
sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereği muaf olacaktır. Mükellef
(H)’nin 5.500.000 TL bina vergi değerli taşınmazı ile mükellef (I)’nın 6.500.000 TL bina vergi
değerli taşınmazı, sahibi oldukları birden fazla mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi de-
ğeri en düşük değerli taşınmazlar olduğu için, anılan mükellefler bu taşınmazları ile ilgili olarak
1319 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereği vergiden muaf olup
(Ek 2A) ile bildirimde bulunacaklardır.

Söz konusu paylı mülkiyete tabi taşınmazın bina vergi değerinin, ilgili belediye tara-
fından 2021 yılı için 9.450.000 TL; vergi tarifesinin ise değerli konut vergisine tabi mesken
nitelikli taşınmazlardan değeri;

5.250.000 TL ile 7.875.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil)
5.250.000 TL’yi aşan kısmı için (Binde 3)
10.500.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 7.875.000 TL’si için 
7.875 TL, fazlası için (Binde 6)
10.500.000 TL’den fazla olanlar 10.500.000 TL’si için 23.625 TL, 
fazlası için (Binde 10)
olarak yeniden değerleme oranının yarısı oranında güncellendiği ve yeniden değerleme

oranının 2020 yılı için %10 olarak tespit edildiği varsayılmıştır.
Buna göre, söz konusu taşınmaza ilişkin 2021 yılının Şubat ayının 20 nci günü sonuna

kadar beyan edilip Şubat ve Ağustos ayları sonuna kadar iki eşit taksit halinde ödenecek değerli
konut vergisi aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır. 

Usul hükümleri
MADDE 7 – (1) Değerli konut vergisinin tarh, tahakkuk, takip ve tahsili Gelir İdaresi

Başkanlığına bağlı yetkili vergi daireleri tarafından, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 6183 sa-
yılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde ger-
çekleştirilir.

Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

4.571.500 ADET KORUYUCU TULUM SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ile Üniversite Hastaneleri 

ihtiyacı “4.571.500 Adet Koruyucu Tulum", Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi 

kurumca hazırlanan malzeme listesine ve teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları 

listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz IV No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname 

belgesiyle sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan 

edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, 

ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini (140 TL) 

Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları 

gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen 

kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda 

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 21.01.2021 günü, en geç saat 12.00’a kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarında belirtilecektir. 

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanunundan istisna olup, Ofis satın alma konusu 

malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen 

serbesttir. 276/1-1 
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RESTORASYON VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ  
İHALE EDİLECEKTİR 

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden: 
Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve 

Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, Restore edilerek kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen 
kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya 
Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 
kapsamında uzun süreli olarak (Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine 
çıkarılmıştır. 

İhaleye Konu Vakıf Kültür Varlığı Taşınmazın; 

İl’i İstanbul İlçesi Beyoğlu 

Mahallesi Kemerhatun Cadde-Sk.-Mevkii Hamal Başı Cad. 

Ada 424 Parsel 13 

Yüzölçümü (m
2
) 190,00 m

2
 Hisse Miktarı Tam 

Cinsi Kargir Ev ve Dükkan Vakfı 
Sultan Beyazıt, Ömer Paşa ve Hüseyin 

Ağa Vakfı 

İhaleye Konu İş’in; 

Adı-Niteliği 
İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, 424 ada, 13 parselde kayıtlı taşınmazın (Kargir Ev ve 

Dükkan) 35 yıl süreli Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama İşi. 

Mevcut İmar Durumu - 

Fonksiyonu 
Butik Otel 

İhale Usulü Açık Teklif Usulü (Yönetmelik 25. maddesi) 

Süresi 

35 Yıldır. (Restorasyon-Onarım süresi: 3 Yıl + Kullanma-İşletme süresi: 32 Yıl). 

Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden itibaren 

başlatılması 

Asgari Aylık Kira 

Bedeli 

1. Yıl aylık; 4.000,00.-TL (DörtbinTürkLirası) + (İhale artışı), 

2. ve 3. Yıllar Her yıl bir önceki yılın kira bedeline yıllık TÜFE oranında 

(Tüketici Fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında) 

artırılarak, 

4. Yılın başından itibaren aylık; 16.000,00.-TL (OnaltıbinTürkLirası) + (İhale 

artışı) 

5. Yılın başından itibaren sözleşme süresi sonuna kadar, her yıl bir önceki yılın 

kira bedeline yıllık TÜFE oranında (Tüketici Fiyat endeksindeki on iki aylık 

ortalamalara göre değişim oranında) artırılarak, belirlenecektir. 

Tahmin Edilen Bedel 

(Restorasyon-Onarım 

Bedeli) 

3.187.440,00.-TL (ÜçmilyonyüzseksenyedibindörtyüzkırkTürkLirası) 

Geçici Teminat 95.624.-TL (DoksanbeşbinaltıyüzyirmidörtTürkLirası) 

İhale Dokümanlarının: 

(Görüleceği, Satın 

alınacağı ve Teslim 

Edileceği) Adres 

Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 2 Kat: 2 

(Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü İhale Bürosu) Taksim-Beyoğlu/İSTANBUL 

(Tlf. 0212 2518810 (Dahili:7250-7302) e-mail :istanbul@vgm.gov.tr.  

İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr 

İhale Doküman Bedeli 500,00.-TL 

İhalenin Yapılacağı 

Adres 

Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 2,  

Kat: 7 (İhale Salonu) 

Taksim-Beyoğlu/İSTANBUL 

İhale Tarih ve Saati 26.01.2021-Saat:15:00 
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İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve İsteklilerde Aranan Şartlar: 
1-) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, Şartnamenin (11.3.) 

maddesine uygun olarak hazırlanmış (DIŞ ZARF) İçerisinde yukarıda belirtilen İhale Tarih ve 
Saatine Kadar belirtilen adrese, Elden teslim etmeleri veya Posta yoluyla ulaştırmaları 

gerekmektedir. (Teklif verilecek son saate kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 
alınmaz.) 

a) İletişim Bilgi Formu; Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, 
elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek: 1), 

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 
ilgili meslek odası belgesi, 

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya 
Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 

İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 
b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 
kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış 

sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin 
bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış 

olması gerekir.) 
c) İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve 

ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza 
Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin 
aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

d) Vekâletname ve Noter Tasdikli İmza Beyannamesi; İstekli adına vekâlet edilmesi 
halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter 

tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz 
edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

e) Geçici Teminat Mektubu (Ek: 2) veya Geçici Teminat Bedelinin Yatırıldığına Dair 
Makbuz; Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu ve Ek Teminat Mektubu (Ek: 2) veya geçici 

ve ek teminat bedelinin İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Mazbut Vakıflar adına Vakıfbank 
Beyoğlu/Taksim Şubesinde bulunan (TR940001500158007309657514) numaralı İdare hesabına 

(İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/unvanı ile vergi 
numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırıldığına dair 

geçici teminat makbuzu. 
f) Ortak Girişim Beyannamesi; İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe 

uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek: 3)  
g) Banka Referans Mektubu; Tahmin edilen bedelin  % 10’u kadar kullanılmamış nakit 

kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun banka referans mektubu (Ek: 4) (Banka 
referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra - ilk ilan günü dahil- 

düzenlenmiş olması gerekmektedir.) 
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h) İş Deneyim Belgesi veya Alt Yüklenici Taahhütnamesi; Benzer iş (Taşınmaz Kültür 

Varlıklarının Restorasyon, Rekonstrüksiyon ve Fonksiyon değiştirme işleri benzer iş olarak kabul 

edilecektir.) olarak belirlenen işlere ait olmak ve tahmin edilen bedelin %50'sinden az olmamak 

üzere İhale şartnamesinde belirtilen şartlarda İş deneyim belgesi, veya şartnamede belirtilen 

şartlarda iş deneyim belgelerine sahip olunmaması ya da iştigal konuları arasında 

restorasyon/onarım işlerinin bulunmaması halinde ise, ihale konusu işin, şartnamede belirtilen 

şartlardaki iş deneyim belgelerine sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt 

Yüklenici Taahhütnamesi. (Ek: 5). (Alt yüklenicilerde, İdaremiz veya diğer kamu kurum ve 

kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranacaktır.) 

ı) Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden 

alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye 

ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi 

dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge, 

i) Prim Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik 

Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter 

tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdar ece tasdikli suretinin 

verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde 

prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin 

internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, 

j) İhalelerden Yasaklı Olmadığına Dair Belge; İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına 

dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek: 6), 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 

l) Yer Görme Belgesi; İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe 

uygun Yer Görme Formu (Ek: 7) 

m) İç Zarf / Teklif Mektubu; Şartnamenin (11.1.) maddesinde açıklandığı şekilde hazırlanmış 

olan İç Zarf içerisinde şartnamenin (11.2.) maddesinde açıklandığı şekilde hazırlanmış ekli örneğe 

uygun Teklif Mektubu (Ek: 8) sunmaları gerekmektedir, 

2-) Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki 

belgeleri temin etmekle mükelleftir. 

3-) İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini 

veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır. 

4-) İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece 

tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5-) Telgraf veya Faksla yapılan müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta 

bulunulması durumunda postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. 

6-) İdareye verilen veya ulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değişiklik 

yapılamaz. 

7-) Her türlü vergi, resim, harç ve ilan bedelleri yükleniciye aittir. 

8-) İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri 

içermekte olup, ihaleye katılımla ilgili hususlarda ihale şartnamesi ve eklerinin görülmesi/ 

incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir. 

9-) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  

İlan olunur. 278/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 302/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 302/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 303/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 304/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 310/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 311/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA 
İLİŞKİN DÜZELTME İLANI 

 
 307/1-1 
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Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 309/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 308/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 308/2/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 308/3/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

DÜZELTME İLANI 
31/12/2020 tarihli ve 31351 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

“MCA Grup Mühendislik Mimarlık İnşaat Taahhüt Danışmanlık Limited Şirketi”, “Mustafa 
Cenab ASLAN” ve “Mustafa Cenab Aslan Aslan Yapı Mühendislik İnşaat ve Danışmanlık”a ait 
yasaklama formlarında sehven 2020/513177 olarak belirtilen İhale Kayıt Numarası 2020/516177 
olarak düzeltilmiştir. 

 328/1-1 
—— • —— 

Türk Standardları Enstitüsünden: 

 
 231/1-1 
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Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 
43236 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Belediyemiz 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır. 
İlgililere ilanen duyurulur.  317/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 
63530 adanın kuzeybatısındaki parkta Trafo ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama 

İmar Planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna 
asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 318/1-1 
—— • —— 

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 
15166 adanın Kuzey Batısındaki park alanında "Dağıtım Merkezi" ayrılmasına ilişkin 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 
Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.  

İlgililere ilanen duyurulur. 319/1-1 
—— • —— 

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İPTAL İLANI 

28.12.2020 tarihli ve 31348 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
Üniversitemiz Öğretim Üyesi alım ilanından, aşağıdaki tabloda belirtilen unvana ilişkin kadro 
ilanımız iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 

S. 
No 

Fakülte Bölüm 
Anabilim 

Dalı 
Unvan Der Adet Niteliği 

6 
Aydıntepe 

Meslek 

Yüksekokulu 

Mimarlık 
ve Şehir 
Planlama 

Harita 
Kadastro 

Pr. 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

3 1 

Coğrafya alanında lisans, yüksek 
lisans ve doktora derecesine sahip 
olmak. Beşeri coğrafya üzerine 
çalışmaları bulunmak. 

 312/1-1 
—— • —— 

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, 
Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla 
Öğretim Üyesi alınacaktır. 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 
ANABİLİM DALI/ 

BİLİM DALI/PROGRAM 
KADRO 
UNVANI 

ADET 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 
Genel Cerrahi Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Genel Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları 
taşımak. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; 
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık 

belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan 
fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet 
dosya ile birlikte şahsen Tıp Fakültesi Dekanlığı (Büyükdere Cad. No: 120/1 Esentepe-Şişli-
İstanbul Tel: (212) 275 75 83)’na teslim etmeleri gerekmektedir. 

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. 
 145/1-1 
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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanun’un 23., 24. ve 26. maddesi 
ile 28.01.1982 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır. 

Adayların 15.01.2021-29.01.2021 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire 
Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. 

SIRA FAKÜLTE 
BÖLÜM 

ANABİLİM DALI 
UNVAN 

KADRO 

SAYISI 
ÖZEL ŞARTLAR 

1 
EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ 
TARİH BÖLÜMÜ PROFESÖR 1 

- Doçentliğini Yakınçağ Tarihi 

alanında almış olmak. 

- Rusya, Kafkaslar, Balkanlar 

ve Çağdaş Türk Dünyası 

konularında çalışmalar yapmış 

ve bu alanda ders verebilecek 

donanıma sahip olmak. 

2 
HUKUK 

FAKÜLTESİ 

KAMU HUKUKU 

BÖLÜMÜ 

 

CEZA VE CEZA 

MUHAKEMESİ 

ANABİLİM DALI 

DOÇ. DR. 1 

- Yüksek lisans ve doktorasını 

Ceza ve Ceza Muhakemesi 

alanında yapmış olmak. 

- Doçentliğini Ceza ve Ceza 

Muhakemesi alanında almış 

olmak. 

- Ceza ve Ceza Muhakemesi 

alanında çalışmalar yapmış 

olmak. 

3 
EĞİTİM 

FAKÜLTESİ 

TÜRKÇE VE 

SOSYAL BİLİMLER 

EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

 

TÜRKÇE 

EĞİTİMİ ANABİLİM 

DALI 

DOÇ. DR. 1 

- Yabancı dil olarak Türkçe 

eğitimi alanında kelime 

öğretimine yönelik bilimsel 

çalışmalar yapmış olmak. 

- TÜBİTAK projesi yürütme 

deneyimine sahip olmak. 

4 
EĞİTİM 

FAKÜLTESİ 

YABANCI DİLLER 

EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

 

ARAP DİLİ EĞİTİMİ 

ANABİLİM DALI 

DOÇ. DR. 1 

- Doğu Dilleri ve Edebiyatları 

alanında çalışmalar yapmış 

olmak. 

5 

MİMARLIK VE 

TASARIM 

FAKÜLTESİ 

KÜLTÜR 

VARLIKLARINI 

KORUMA VE 

ONARIM BÖLÜMÜ 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
2 

- Mimarlık Lisans mezunu 

olmak. 

- Tercihen Kültür Varlıklarını 

Koruma ve Onarım alanında 

veya Restorasyon alanında 

yüksek lisans ve doktora 

çalışmaları yapmış olmak. 

- Mimarlık, Koruma ve 

Restorasyon, Kültür 

Varlıklarını Koruma ve Onarım 

üzerinde lisans ve/veya 

lisansüstü dersler vermiş 

olmak, 

- Kültür Varlıklarını Koruma ve 

Onarım alanlarında yayınlar 

ve çalışmalara sahip olmak. 
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6 

MİMARLIK VE 

TASARIM 

FAKÜLTESİ 

MİMARLIK 

BÖLÜMÜ 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

- Mimarlık Bölümü mezunu 

olmak. 

- Yapı uzmanlık alanında 

yüksek lisans ve doktora 

yapmış olmak. 

- Mimarlık, Yapı, Yapı 

Malzemeleri ve Güvenli 

Tasarım alanında çalışmalara 

sahip olmak. 

7 

MİMARLIK VE 

TASARIM 

FAKÜLTESİ 

İÇ MİMARLIK 

BÖLÜMÜ 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

- İç Mimarlık lisans mezunu 

olmak. 

- Batı Sanatı ve Çağdaş 

Sanatı üzerine doktora yapmış 

olmak. 

- Disiplinlerarası çalışmaları 

olmak. 

- Temel Tasarım, Tarih ve 

Kuram derslerinde 10 yıllık 

deneyime sahip olmak. 

8 

İKTİSADİ VE 

İDARİ 

BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 

ULUSLARARASI 

İLİŞKİLER VE 

SİYASET BİLİMİ 

BÖLÜMÜ 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

- Uluslararası İlişkiler alanında 

doktora yapmış olmak. 

- Afrika politikası üzerine 

bilimsel çalışmalar yapmış 

olmak. 

- Türkiye-Afrika ilişkileri 

üzerine bilimsel çalışmalar 

yapmış olmak. 

9 
EĞİTİM 

FAKÜLTESİ 

EĞİTİM BİLİMLERİ 

BÖLÜMÜ 

 

EĞİTİM YÖNETİMİ 

ANABİLİM DALI 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

- Öğretmen performansı ile 

ilgili bilimsel çalışmalar yapmış 

olmak. 

GENEL ŞARTLAR 
1. Başvuran adaylarda devlet hizmetine girmede aranan genel şartlar aranır. 
2. Adaylardan, 2547 sayılı Kanun’un 23., 24. ve 26. maddesinde belirtilen şartlara 

uymaları istenir. 
3. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları 

dikkate alınmayacaktır. 
4. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir. 
5. Adaylar başvuru dosyalarını Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Personel Daire 

Başkanlığı’na elden veya posta yoluyla teslim edeceklerdir. 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER: 
Profesörler için; 
1. Dilekçe (internet sayfamızdan temin edilecektir) 
2. Başvuru Formu (internet sayfamızdan temin edilecektir) 
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3. Özgeçmiş (YÖK Formatında) 

4. Özgeçmiş (Klasik Formatta) 

5. Yayın listesi 

6. Deneyim belgesi (Deneyim şartı bulunan ilanlar için) 

7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

8. Lisans, Yüksek Lisans Diplomaları 

(Yabancı ülkede mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini 

gösteren onaylı belge) 

(Noter onaylı veya Aslı Gibidir onaylı / Personel Daire Başkanlığımızca orijinal belgeler 

görülmek kaydıyla aslı gibidir yapılabilir) 

9. Doçentlik Belgesi 

10. 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf 

11. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı) 

12. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 

13. İkametgâh 

14. Erkek adaylar için Askerlik Durumu gösterir belge 

15. Adayın bilimsel çalışmalarının yer aldığı 6 takım dosya veya cd. 

Doçent ve Dr. Öğretim Üyeleri için; 

1. Dilekçe (internet sayfamızdan temin edilecektir) 

2. Başvuru Formu (internet sayfamızdan temin edilecektir) 

3. Özgeçmiş (YÖK Formatında) 

4. Özgeçmiş (Klasik Formatta) 

5. Yayın listesi 

6. Deneyim belgesi (Deneyim şartı bulunan ilanlar için) 

7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

8. Lisans, Yüksek Lisans Diplomaları 

(Yabancı ülkede mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini 

gösteren onaylı belge) 

(Noter onaylı veya Aslı Gibidir onaylı / Personel Daire Başkanlığımızca orijinal belgeler 

görülmek kaydıyla aslı gibidir yapılabilir) 

9. Doçentlik Belgesi (Doçentler için) 

10. 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf 

11. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı) 

12. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 

13. İkametgâh 

14. Erkek adaylar için Askerlik Durumu gösterir belge 

15. Adayın bilimsel çalışmalarının yer aldığı 4 takım dosya veya cd. 

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM: 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü / Personel Daire Başkanlığı 

Adres : Zeyrek Mah. Büyük Karaman Cad. No: 53 Fatih / İSTANBUL 

Telefon : 0212 521 81 00 / 1016-1028-1041 

Ayrıntılı bilgi http://www.fsm.edu.tr web sayfamızda mevcuttur.  

İlan olunur. 217/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

Kırklareli ili, Vize ilçesi, Kışlacık köyü sınırları içerisinde yer alan ve giriş ağzı 

koordinatları (Y:579364.321, X:4618796.442) (ED50 UTM 3°) olan Bostanlıktarla Düdeni 

Mağarası’nın “Tabiat Varlığı- B Grubu Mağara” olduğuna ve ekte verilen koordinat listesi ile 

sınırları belirlenmiş olan alanın “Mağara Koruma Alanı” olarak belirlenmesine ilişkin Edirne 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nca alınan 17.11.2020 tarihli ve 1026 sayılı karar, 

23.12.2020 tarihli ve 275970 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile onaylanmıştır. 

10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 No.lu 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 109 uncu maddesi 1 inci fıkrası (b) bendi uyarınca ekteki 

şekilde koruma alanı sınırları belirtilen mağaranın tabiat varlığı olarak tescili tebliğ olunur. 

Alana ait koordinat bilgileri, www.tvksays.gov.tr adreslerinde mevcuttur. 

 
 256/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

Kırklareli ili, Vize ilçesi, Balkaya köyü sınırları içerisinde yer alan ve giriş ağzı 

koordinatları (Y:579043.764, X:4605115.001) (ED50 UTM 3°) olan Ahmedin Mağarası’nın 

“Tabiat Varlığı- B Grubu Mağara” olduğuna ve ekte verilen koordinat listesi ile sınırları 

belirlenmiş olan alanın “Mağara Koruma Alanı” olarak belirlenmesine ilişkin Edirne Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nca alınan 17.11.2020 tarihli ve 1024 sayılı karar, 

23.12.2020 tarihli ve 275961 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile onaylanmıştır. 

10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 No.lu 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 109 uncu maddesi 1 inci fıkrası (b) bendi uyarınca ekteki 

şekilde koruma alanı sınırları belirtilen mağaranın tabiat varlığı olarak tescili tebliğ olunur. 

Alana ait koordinat bilgileri, www.tvksays.gov.tr adreslerinde mevcuttur. 

 
 257/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

Kırklareli ili, Vize ilçesi, Kıyıköy beldesi sınırları içerisinde yer alan ve giriş ağzı 

koordinatları (Y:592727.768, X:4607633.307) (ED50 UTM 3°) olan Kıyıköy Mağarası’nın 

“Tabiat Varlığı- A Grubu Mağara” olduğuna ve ekte verilen koordinat listesi ile sınırları 

belirlenmiş olan alanın “Mağara Koruma Alanı” olarak belirlenmesine ilişkin Edirne Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nca alınan 17.11.2020 tarihli ve 1028 sayılı karar, 

23.12.2020 tarihli ve 275997 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile onaylanmıştır. 

10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 No.lu 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 109 uncu maddesi 1 inci fıkrası (b) bendi uyarınca ekteki 

şekilde koruma alanı sınırları belirtilen mağaranın tabiat varlığı olarak tescili tebliğ olunur. 

Alana ait koordinat bilgileri, www.tvksays.gov.tr adreslerinde mevcuttur. 

 
 258/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

Kırklareli ili, Vize ilçesi, Hamidiye köyü sınırları içerisinde yer alan ve giriş ağzı 

koordinatları (Y:581232.669, X:4611644.243) (ED50 UTM 3°) olan Kurudere (Ağıl) 

Mağarası’nın “Tabiat Varlığı- C Grubu Mağara” olduğuna ve ekte verilen koordinat listesi ile 

sınırları belirlenmiş olan alanın “Mağara Koruma Alanı” olarak belirlenmesine ilişkin Edirne 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nca alınan 17.11.2020 tarihli ve 1029 sayılı karar, 

23.12.2020 tarihli ve 276009 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile onaylanmıştır. 

10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 No.lu 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 109 uncu maddesi 1 inci fıkrası (b) bendi uyarınca ekteki 

şekilde koruma alanı sınırları belirtilen mağaranın tabiat varlığı olarak tescili tebliğ olunur. 

Alana ait koordinat bilgileri, www.tvksays.gov.tr adreslerinde mevcuttur. 

 
 264/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 253/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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29
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK
–– Ticaret Denetmenliği Yönetmeliği

TEBLİĞ
–– Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği

KURUL KARARLARI
–– Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 22/12/2020 Tarihli ve 2020/966 Sayılı

Kararı
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 07/01/2021 Tarihli ve 9367

Sayılı Kararı
–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 14/1/2021

Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/166] ve [01/168] Sayılı Kararları

KARAR
–– Millî Savunma Bakanlığının 12/01/2021 Tarihli ve 2021/01 Sayılı Komisyon

Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


