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YÖNETMELİKLER
Hazine ve Maliye Bakanlığından:
RAPOR DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARININ OLUŞTURULMASI İLE
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rapor
Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Maliye Bakanını” ibaresi
“Hazine ve Maliye Bakanını” olarak, (b) bendinde yer alan “Maliye Bakanlığını” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığını” olarak, (e) bendinde yer alan “Grup” ibareleri “Daire” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer
alan “Grup” ibareleri “Daire” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “grup”
ibaresi “daire” olarak değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Başkanlık, Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonunun iş ve işlemlerinin yürütülmesine yardımcı olmak ve Komisyona görüş sunmak üzere yeterli sayıda Vergi Müfettişini
raportör olarak görevlendirebilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kararname, tüzük” ibaresi “Cumhurbaşkanı kararı” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer
alan “kararname, tüzük” ibareleri “Cumhurbaşkanı kararı” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kararname, tüzük” ibaresi “Cumhurbaşkanı kararı” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Grup”
ibareleri “Daire” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye
Bakanı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanı” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
31/10/2011
28101
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
115/10/2014
29146
231/10/2015
29515
325/10/2016
29868
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Hazine ve Maliye Bakanlığından:
TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarhiyat
Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, usulsüzlük ve
özel usulsüzlük cezaları” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Hazine ve Maliye Bakanını,
b) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,
c) Başkan: Vergi Denetim Kurulu Başkanını,
ç) Başkan Yardımcısı: Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısını,
d) Başkanlık: Vergi Denetim Kurulu Başkanlığını,
e) Ceza: Kanunun 344 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre kesilenler dışında kalan
vergi ziyaı cezasını,
f) Daire Başkanlığı: Uygun görülen yerlerde Bakan onayı ile kurulan Başkanlığa bağlı
Daire Başkanlıklarını,
g) Daire Başkanı: Bakan onayı ile görevlendirilen Daire Başkanını,
ğ) Kanun: 213 sayılı Vergi Usul Kanununu,
h) Komisyon: Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Komisyonunu,
ı) Mükellef: Kendisine vergi borcu terettüp eden gerçek veya tüzel kişilerle sorumluları,
müteselsil sorumluları,
i) Uzlaşma: Tarhiyat Öncesi Uzlaşmayı,
j) Vergi: Kanun kapsamına giren ve Bakanlık Vergi Dairelerinin tarha yetkili olduğu
vergi, resim ve harçları ve bunlara bağlı fonları,
k) Vergi Dairesi: Vergi dairesi müdürlüklerini ve bağlı vergi dairesi konumundaki mal
müdürlüklerini,
l) Vergi incelemesi: İnceleme yapmaya yetkili olanlar tarafından, ödenmesi gereken
vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak amacıyla yapılan faaliyeti,
m) Vergi incelemesi yapmaya yetkili kılınan diğer memurlar: Mahallin en büyük mal
memurunu (Vergi Dairesi Başkanını, Vergi Dairesi Başkanlığı kurulmayan yerlerde Defterdarı),
Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatında müdür kadrolarında görev yapanlar
ile vergi dairesi müdürlerini,
n) Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar: Kanunun 135 inci maddesinde sayılan yetkilileri,
o) Vergi Müfettişi: Vergi Başmüfettişini, Vergi Müfettişini ve Vergi Müfettiş Yardımcısını,
ifade eder.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde,
ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Grup” ibareleri “Daire” olarak değiştirilmiştir.
“(1) Uzlaşma komisyonu; Başkan, Başkan Yardımcıları, Daire Başkanları ve Vergi Müfettişleri arasından seçilecek üç üyeden oluşur.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Grup”
ibaresi “Daire” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(4) Tebliğ işleminde, Kanundaki tebliğ usulleri uygulanır.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(3) Mükellefler bu Yönetmelik uyarınca üzerinde uzlaşılan ceza hakkında, Kanunun
376 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan hükümlerin kendilerine
uygulanmasını talep edemezler.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Grup”
ibareleri “Daire” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanı” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
31/10/2011

28101

—— • ——

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

VERGİ DENETİM KURULU DANIŞMA
KOMİSYONU YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, vergi inceleme görevlerinin yürütülmesinde
uygulama birliğini sağlamak ve mevzuat hükümlerinin uygulanmasına ilişkin ortaya çıkan tereddütlü hususları gidermek amacıyla Başkanlığa görüş bildirmek üzere Danışma Komisyonu
oluşturulması ile bu Komisyonun çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
228 inci maddesinin yedinci fıkrası hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Hazine ve Maliye Bakanını,
b) Başkan veya Komisyon Başkanı: Danışma Komisyonu Başkanını,
c) Başkanlık: Vergi Denetim Kurulu Başkanlığını,
ç) Komisyon: Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Danışma Komisyonunu,
d) Kurul Başkanı: Vergi Denetim Kurulu Başkanını,
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e) Raportör: Danışma Komisyonunda araştırma yapmak ve görüş bildirmekle görevlendirilen Vergi Müfettişlerini,
f) Üye: Danışma Komisyonu üyelerini,
g) Vergi Müfettişi: Vergi Başmüfettişi, Vergi Müfettişi ve Vergi Müfettiş Yardımcılarını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Görev ve Yetkiler
Kuruluş
MADDE 4 – (1) Komisyon, bir başkan ile on asıl ve beş yedek üyeden oluşur.
(2) Başkan ve üyeler ile Başkanın yokluğunda Başkan yerine görev yapacak olan ve
üyeler arasından seçilecek olan Başkan vekili, Kurul Başkanı tarafından belirlenir.
(3) Komisyon Başkanı ve üyeleri vergi müfettişliği mesleğinde en az sekiz yıl hizmeti
bulunanlar arasından belirlenir.
(4) Komisyon üyeliği süresi bir yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir sebeple üyelikten ayrılanların yerine yeni üyeler belirlenir.
(5) Mazeret bildiren üyeler yerine yedek üyeler görevlendirilir.
(6) Komisyon Başkanının önerisi üzerine vergi müfettişliği mesleğinde en az altı yıl
hizmeti bulunanlar arasından yeterli sayıda raportör Kurul Başkanı onayı ile görevlendirilir.
Komisyonun görevi
MADDE 5 – (1) Komisyonun görevi, vergi inceleme görevlerinin yürütülmesi sırasında
mevzuat hükümlerinin uygulanmasına ilişkin olarak ortaya çıkan tereddütlü hususları Başkanlığın
talebi üzerine gündeme alarak görüşmek ve ortaya çıkan çoğunluk görüşünü karara dönüştürerek
Başkanlığa bildirmektir.
Komisyon Başkanının görev ve yetkileri
MADDE 6 – (1) Komisyon Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:
a) Toplantıların yerini, gününü, saatini ve gündemini belirlemek, bu hususları toplantı
öncesinde üyelere duyurmak.
b) Toplantılarda görüşülecek konulara ilişkin hazırlık çalışması yapacak olan raportörleri görevlendirmek.
c) Raportörler tarafından düzenlenen raporları toplantı öncesinde üyelere göndermek.
ç) Toplantıları yönetmek, görüşmelerin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini
sağlamak.
d) Toplantıda alınan karar metinlerinin yazımını sağlamak.
e) Komisyon kararlarının üyelerce imzalanmasını sağlamak, Başkanlığa göndermek.
f) Üyelerin toplantı devam durumunu izlemek, mazereti bulunanların yerine yedek üyelerden uygun görülenleri görevlendirmek.
g) Yazışmaları yapmak.
ğ) Komisyonun yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.
h) Başkanlıkça verilen diğer görevleri yapmak.
Üyelerin görevleri
MADDE 7 – (1) Danışma Komisyonu üyelerinin görevleri şunlardır:
a) Gündeme alınan konular üzerinde gerekli hazırlık çalışmalarını yapmak.
b) Toplantıya katılmasına engel bir mazereti ortaya çıkması halinde durumunu derhal
Başkana bildirmek.
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c) Bildirilen gün ve saatte toplantıda hazır bulunmak.
ç) Görüşülen konularda düşünce ve kanaatini bildirmek, oylamaya katılmak.
d) Karar yazılması çalışmalarına yardımcı olmak ve kararları imzalamak.
Raportörün görevleri
MADDE 8 – (1) Raportörün görevleri şunlardır:
a) Görüş oluşturmak üzere görevlendirildiği konuları, Başkan tarafından verilen sürede
ve her halükarda toplantı gününden önce tüm yönleriyle incelemek, konuya ilişkin farklı görüş
ve uygulamaları kendi görüşü ile birlikte rapor halinde Başkana sunmak.
b) Raporunda yer alan hususları toplantıda üyelere açıklamak, varsa konuyla ilgili gerekli dokümanları Başkana ve üyelere sunmak.
c) Komisyon kararlarını, azınlıkta kalan görüşleri de içerecek şekilde, gerekçeleri ile
birlikte yazmak ve kendisine verilen süre içinde Başkana teslim etmek.
ç) Hazırlık yaptığı konu ve toplantıya ilişkin olarak Başkan tarafından verilecek diğer
işleri yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma Usul ve Esasları
Gündemin belirlenmesi
MADDE 9 – (1) Komisyonda görüşülmek üzere gündeme alınması Başkanlıkça talep
edilen konular Başkana yazıyla iletilir.
(2) Kurul Başkanı, uygulama birliğinin sağlanması ve mevzuat hükümlerinin uygulanmasına ilişkin her türlü konunun Komisyonun gündeme alınarak görüş bildirilmesini isteyebilir.
Gündeme alınamayacak veya karar verilemeyecek konular
MADDE 10 – (1) Mevzuat hükümlerinin uygulanmasına ilişkin tereddüt bulunmayan
konuların Komisyona intikal ettirilmemesi esastır.
(2) Vergi mükellefleri ve sorumluları Komisyondan görüş talep edemez.
(3) Daire Başkanlıkları ve Vergi Müfettişleri Komisyondan doğrudan görüş talep edemez.
(4) Komisyonda görüşülüp karara bağlanan konuların mevzuatta değişiklik olmadığı
sürece tekrar Komisyona getirilmemesi esastır. Ancak, Başkanlıkça gerekli görülen hallerde,
evvelce karara bağlanmış olan konular Komisyonda yeniden incelenir.
Toplantıya davet ve katılım
MADDE 11 – (1) Toplantının yeri, tarihi, saati ve gündemi, Başkan tarafından toplantı
tarihinden en az beş gün önce yazılı olarak üyelere duyurulur.
(2) Asıl üyelerin mazereti nedeniyle toplantıya katılamayacak olması durumunda, Başkan tarafından uygun görülen yedek üyeler davet edilir. Başkanın mazereti nedeniyle toplantıya
katılamaması halinde, Başkan Vekilinden boşalan asıl üyeliğe de aynı şekilde yedek üye davet
edilir.
(3) Başkan, görüşülen konuya ilişkin uzmanlığı olan üyeleri, Vergi Müfettişlerini veya
konuyla ilgili uzmanlığı bulunan diğer kişileri gözlemci sıfatıyla toplantıya davet edebilir.
Toplantı yeter sayısı ve görüşmelere geçilmesi
MADDE 12 – (1) Komisyon, Başkan ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.
(2) Üyelerin toplantılara devam durumları Başkan tarafından bir cetvel tutulmak suretiyle izlenir. Devam durumunu gösteren bu cetveller, aylık olarak Başkanlığa gönderilir.
(3) Toplantı, Başkan tarafından yapılan yoklamada, toplantı yeter sayısı kadar üyenin
hazır bulunduğu tespit edildikten sonra açılır.
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Görüşme yöntemi
MADDE 13 – (1) Toplantı açıldığında Başkan, gündem ve usul hakkında konuşmak
istediğini bildiren üyelere görüşmelere başlamadan önce söz verebilir. Başkan, gündem ve usul
hakkında konuşmak isteyen üyelerin sayısını ve konuşma sürelerini sınırlayabilir.
(2) Toplantı başında raportör tarafından, görüşülecek konuya ilişkin hazırlanan rapor
çerçevesinde Komisyona açıklama yapılır.
(3) Bu açıklamadan sonra, söz almak isteyen üyeler Başkan tarafından tespit edilir.
Üyelere, söz isteme sırasına göre söz verilir. Konuşmalar Başkana hitaben yapılır. Başkan, her
zaman söz hakkına sahip olup, gerektiğinde açıklama yapması veya sorulara cevap vermesi
için raportöre sıraya tabi olmaksızın söz verebilir.
(4) Başkan, toplantıya gözlemci sıfatıyla katılanlara söz istediklerinde ya da gerek gördüğünde söz verebilir veya tartışılan konu hakkındaki görüşlerini beyan etmelerini isteyebilir.
(5) Toplantı sırasında, raportör tarafından düzenlenen raporda konunun yeterince işlenmediğinin anlaşılması veya görüşmeler sonucunda konunun yeteri kadar açıklığa kavuşturulamaması durumlarında Başkan, konunun bir başka toplantıda tekrar görüşülmesini oylamaya
sunabilir.
(6) Başkan tarafından, görüşmelerin yeterli olduğu ve konunun yeterince açıklığa kavuşturulduğu hususunda Komisyonda genel bir kanaat oluştuğu görüldüğünde, ağırlık kazanan
görüşlerin oylanmasına geçilir.
Görüşme tutanakları
MADDE 14 – (1) Komisyon görüşmeleri, raportör tarafından görüşme tutanaklarına
geçirilir. Başkan, bu çalışmalarda raportöre yardımcı olmak üzere diğer raportörlerden uygun
gördüklerini ayrıca görevlendirebilir.
(2) Her toplantıya ait tutanaklar, kararın yazılmasında esas alınmak üzere, ilgili dosyada
saklanır.
Oylamaya geçilmesi, oylama usulü ve karar yeter sayısı
MADDE 15 – (1) Konu Komisyonda yeteri kadar görüşüldükten sonra, ağırlık kazanan
görüşlerin özet metinleri, oylamaya geçilmeden önce Başkan tarafından Komisyona okunur
veya raportöre okutturulur.
(2) Toplantı anında ikiden fazla görüş olması halinde, en fazla oyu alan iki görüş, eşitlik
halinde ise Başkanın belirleyeceği görüşler tekrar oylamaya sunulur.
(3) Oylamaya geçildikten sonra oylanacak görüşler dışında başka bir görüş ileri sürülemez.
(4) Oylamada çekimser oy verilemez.
(5) Toplantıya gözlemci sıfatıyla katılanlar oy kullanamaz.
(6) Komisyonda kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması
halinde Başkanın taraf olduğu görüş çoğunlukta sayılır.
(7) Başkan ile üyelerin mazeretleri nedeniyle toplantılara katılamamaları durumunda,
asıl üyelerin yerine katılan yedek üyeler asıl üyeler gibi oy kullanır. Asıl üyelerin yerine katılan
yedek üyelerin sonraki toplantıya katılıp katılmayacağına Başkan karar verir.
Oylama tutanakları
MADDE 16 – (1) Komisyonda görüşülüp karara bağlanan konular için oylamadan hemen sonra bir oylama tutanağı düzenlenir. Bu tutanakta, oylamaya sunulan görüşler, oylamaya
katılan üyelerin ad ve soyadları ile hangi görüşe oy verdikleri tespit edilir.
(2) Oylama tutanakları, oturuma katılan Başkan ve üyeler tarafından imzalanır ve dosyasında saklanır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Danışma Komisyonu Kararları ve Sonuçları
Kararların yazımı ve gönderilmesi
MADDE 17 – (1) Görüşülen konulara ilişkin sonuçlar, gerekçeli bir kararla belli edilir.
(2) Kararlarda, Komisyon tarafından kabul edilmemiş karşı görüşlere de gerekçeleriyle
birlikte yer verilir.
(3) Başkan ve üyelerce imzalanan kararlar sekretarya tarafından Başkanlığa gönderilir.
Kararların yürürlüğü ve bağlayıcılığı
MADDE 18 – (1) Kurul Başkanı tarafından onaylanan kararlar, onaylandığı veya onayda belirtilen tarihte yürürlüğe girer.
(2) Başkanlık bünyesinde kurulan komisyonlar ve Vergi Müfettişleri, onaylanan kararlar
doğrultusunda işlem tesis etmek zorundadırlar.
(3) Kurul Başkanı tarafından gerekli görülen kararlar Bakan onayına sunulabilir.
Kararların numaralandırılması
MADDE 19 – (1) Komisyon kararlarına, her yıl 1’den başlayan ve alındığı yılı da gösteren bir numara verilir.
Yazışma
MADDE 20 – (1) Komisyon yazışmaları sekretarya tarafından yapılır. Komisyon yazışmaları konu bazında oluşturulan dosyasında muhafaza edilir.
(2) Sekretarya hizmetleri, Başkanlık Mevzuat Şube Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.
Dosyalama
MADDE 21 – (1) Komisyonda görüşülüp karara bağlanan her konu için oluşturulan
dosyada aşağıdaki belgeler bulunur:
a) Konunun görüşülmesi talebini içeren Başkanlık yazısı ve ekleri.
b) Toplantı yeri, günü, saati ve gündemi ile üyelerin davetini gösteren belgeler.
c) Raportör raporu ve notları.
ç) Görüşme ve oylama tutanakları.
d) Karar.
e) Başkan ve üyelerin toplantı devam cetvelleri.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yetki
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında doğabilecek tereddütlerin giderilmesinde Başkanlık yetkilidir.
(2) Başkanlık, Komisyon kararlarının yayınlanmasına karar vermeye, bu Yönetmelik
uyarınca düzenlenecek rapor, tutanak ve yazılar hakkında standartlar belirlemeye, bunları Başkanlık Bilgi İşlem Sistemi aracılığıyla düzenlettirmeye, gerek görülen değişiklikleri yapmaya,
ihtiyaç duyulan diğer bilgilerin bilgi işlem altyapısı üzerinden alınmasına zorunluluk getirmeye
ve toplantıların gerektiğinde internet ortamında yapılmasına karar vermeye yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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Hazine ve Maliye Bakanlığından:
VERGİ DENETİM KURULU PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 11/1/2016 tarihli ve 29590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin ek 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Analık izni: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre doğum öncesinde ve doğum
sonrasında verilen mazeret izinlerini,
b) Bakan: Hazine ve Maliye Bakanını,
c) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,
ç) Başkan: Vergi Denetim Kurulu Başkanını,
d) Başkanlık: Vergi Denetim Kurulu Başkanlığını,
e) Daire Başkanı: Daire Başkanlığı bulunan yerlerdeki Daire Başkanını,
f) Daire Başkanlığı: Bakan onayı ile uygun görülen yerlerde kurulan Başkanlığa bağlı
Daire Başkanlıklarını,
g) Değerleyici: Performans değerlendirme sisteminde puan vermeye yetkili kişileri,
ğ) Fiilen çalışma süresi: Kurulda, Vergi Müfettişi veya Vergi Müfettiş Yardımcısı kadrolarında, aylıksız izin, analık izni, resmi sağlık kurulu raporuna göre verilen sıhhi izinler ve
yurt dışı lisansüstü eğitiminde geçen süreler hariç geçirilen süreyi,
h) Hizmet içi eğitim: Eğitim konuları ile süresinin Başkanlıkça belirleneceği ve temel
hazırlık eğitimi başlama tarihinden itibaren birinci yılın sonu itibari ile tamamlanması esas
olan eğitimi,
ı) Hizmet içi seminer: Usul ve esasları Başkanlıkça belirlenmek suretiyle Vergi Müfettişlerine verilecek semineri,
i) Kurul: Vergi Denetim Kurulunu,
j) Kurul Yönetmeliği: 7/4/2021 tarihli ve 31447 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğini,
k) Temel hazırlık eğitimi: Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak atananlara, Kurul Yönetmeliği ile Başkanlıkça belirlenecek konularda verilecek olan ve en az 3 ay sürmesi gereken
eğitimi,
l) Vergi Müfettişi: Vergi Başmüfettişleri ile Vergi Müfettişlerini,
ifade eder.”
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Grup”
ibaresi “Daire” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin beşinci, altıncı ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde, sekizinci fıkrasında yer alan “(f) bendinde” ibaresi “(ğ) bendinde” olarak
değiştirilmiştir.
“(5) Yeterlik sınavının tüm oturumlarına veya herhangi bir oturumuna sağlık, doğal afet
ve benzeri haklı bir özür nedeniyle katılamayıp bir sonraki yeterlik sınavına girecek olan Vergi
Müfettiş Yardımcıları için dördüncü fıkraya göre hesaplanan performans puanı dikkate alınır
ve ayrıca performans değerlendirmesi yapılmaz.
(6) Yapılan yeterlik sınavında başarılı olamayan veya özürsüz olarak bu sınava girmeyen Vergi Müfettiş Yardımcıları için dördüncü fıkraya göre hesaplanan performans puanı dikkate alınır ayrıca performans değerlendirmesi yapılmaz.”
“(9) Kurul Yönetmeliğinin 28 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen performans
puanının hesabında Vergi Müfettiş Yardımcılarının yardımcılık dönemine ilişkin hesaplanan
performans puanı esas alınır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 13 – (1) Başarılı olunan yetki sınav notunun %70’i Ek-2C formunda dikkate
alınır.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin dördüncü bölümünün başlığı ile 17 nci maddesinin
üçüncü fıkrasında yer alan “Grup” ibareleri “Daire” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin başlığı ile birinci, ikinci, beşinci
ve altıncı fıkralarında yer alan “Grup” ibareleri “Daire” olarak, yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(7) Daire Başkanlıklarında, Daire Başkanına yardımcı olmak üzere görevlendirilen
Vergi Müfettişlerinin bu madde kapsamında yapılacak performans değerlendirmeleri Daire
Başkanı tarafından yapılır.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin on üçüncü fıkrasında yer alan
“Grup Başkanı ve Grup Başkan Yardımcısı olarak” ibaresi “Daire Başkanı olarak görevlendirilen Vergi Müfettişleri ile Daire Başkanlıklarında Daire Başkanına yardımcı olmak üzere” şeklinde değiştirilmiş, on altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, beşinci fıkrasında yer alan “, beşinci ve altıncı fıkralarına” ibaresi “fıkrasına” şeklinde
değiştirilmiştir.
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan
“Grup” ibaresi “Daire” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Grup”
ibareleri “Daire” olarak değiştirilmiştir.
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MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Gözetim çalışmalarına devam edenler
GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, Kurul Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesi kapsamında bulunan Vergi Müfettiş Yardımcılarından;
a) Birinci yeterlik sınavına girmemiş olanların yardımcılık dönemi genel performans
puanlarının hesaplanmasında Ek-3’te yer alan form kullanılır. Bu durumda olanlar için, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesine göre verilen refakat değerlendirme notunun %70’i; temel hazırlık
eğitimi seminer notunun %15’i, hizmet içi eğitim sınav notunun %15’i ve bu maddenin yürürlük tarihi öncesinde girdiği yetki sınavlarından almış olduğu en yüksek yetki sınav notunun
%70’i alınmak suretiyle hesaplanan sınav puanının %20’si; bu Yönetmeliğin 18 inci maddesine
göre verilen Daire Başkanı değerlendirmesine ilişkin notun %10’u Ek-3’te yer alan formda belirtildiği şekilde kullanılır.
b) Birinci yeterlik sınavından başarısız olanlar için ikinci sınav hakkına girişte en az
bir yıl daha çalışmak ve bu dönemde performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartı
aranmaz. Bu durumda olan Vergi Müfettiş Yardımcıları için 6 ncı maddenin dördüncü fıkrasına
göre hesaplanan performans puanı dikkate alınır.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanı” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1, Ek-1B, Ek-2 ve Ek-2B’sinde yer alan “Grup”
ibareleri “Daire” olarak, Ek-1 ve Ek-2’sinde yer alan “GRUP” ibareleri “DAİRE” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1A ve Ek-2A’sında yer alan “Grup” ibareleri
“Daire” olarak, açıklama bölümleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“1- Bu form 20 nci madde kapsamındaki raporlar için Rapor Değerlendirme Komisyonları, 21 inci madde kapsamındaki raporlar için Başkanlık tarafından doldurulacaktır.”
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2C’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ü ekteki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
MADDE 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
11/1/2016

29590

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
24/3/2017

30017
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Hazine ve Maliye Bakanlığından:
VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının görev, yetki ve
sorumluluklarını, Daire Başkanlıklarının görev alanlarını, Vergi Müfettişlerinin görev, yetki
ve sorumluluklarını, mesleğe alınmalarını, yetiştirilmelerini, yeterliklerini, yükselmelerini ve
Daire Başkanlıklarında görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esasları düzenler.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 32 nci maddesi ve 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 228 inci
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Hazine ve Maliye Bakanını,
b) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,
c) Başkan: Vergi Denetim Kurulu Başkanını,
ç) Başkan Yardımcısı: Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısını,
d) Başkanlık: Vergi Denetim Kurulu Başkanlığını,
e) Daire Başkanı: Bakan onayı ile görevlendirilen Daire Başkanını,
f) Daire Başkanlığı: Uygun görülen yerlerde Bakan onayı ile kurulan Başkanlığa bağlı
Daire Başkanlıklarını,
g) Kurul: Vergi Denetim Kurulunu,
ğ) Sınav Kurulu: Bakan onayı ile Başkan veya Başkan Yardımcılarından birinin başkanlığında, Vergi Başmüfettişleri ile Vergi Müfettiş Yardımcılığında geçen süreler dahil meslekte en az sekiz yıl hizmeti bulunan ve Vergi Müfettişi olarak atananlar arasından seçilecek
en az beş asıl ve iki yedek üyeden oluşan giriş ve yeterlik sınavlarını yapan kurulu,
h) Vergi Müfettişi: Vergi Başmüfettişi, Vergi Müfettişi ve Vergi Müfettiş Yardımcılarını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Görev ve Yetkiler
Kuruluş
MADDE 4 – (1) Başkanlık; Başkan, Başkan Yardımcıları, Daire Başkanları ve Vergi
Müfettişlerinden oluşur.
Kurulun görev ve yetkileri
MADDE 5 – (1) Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
a) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer gelir kanunları kapsamında
vergi incelemeleri yapmak.
b) Her türlü bilgi, veri ve istatistiği toplamak suretiyle oluşturulacak Risk Analiz Sistemi
üzerinden mükelleflerin faaliyetlerini gruplar ve sektörler itibarıyla analiz etmek, mukayeseler
yapmak ve bu suretle risk alanlarını tespit etmek.
c) Vergi yükümlülüklerine ilişkin ihbar ve şikâyetleri değerlendirmek.
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ç) Vergi incelemelerinde Gelir İdaresi Başkanlığı ile gerekli eşgüdümü ve işbirliğini
sağlamak.
d) İnceleme ve denetim sonuçlarını izlemek, değerlendirmek ve istatistikler oluşturmak.
e) Vergi inceleme ve denetimleri ile raporlamaya ilişkin standart, ilke, yöntem ve teknikleri geliştirmek, inceleme ve denetim rehberleri hazırlamak, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların uyacakları etik kuralları belirlemek.
f) Performans Değerlendirme Sistemi oluşturmak ve Vergi Müfettişlerinin performansını bu sisteme göre değerlendirmek.
g) Vergi kaçırma ve vergiden kaçınma alanındaki gelişmeler ile bunların ortaya çıkarılması ve önlenmesine yönelik yöntemler konusunda araştırmalar yapmak.
ğ) Vergi mevzuatı ile ilgili görüş ve önerilerde bulunmak.
h) Bakan tarafından verilen teftiş, inceleme, denetim ve idari soruşturmaları yapmak.
ı) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Başkanın görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 6 – (1) Başkanın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Başkanlığı yönetmek, çalışmaları düzenlemek ve denetlemek.
b) Genel Çalışma Planını hazırlayarak en geç ilgili olduğu takvim yılının Nisan ayı başında yürürlüğe girecek şekilde Bakanın onayına sunmak, onaylanmış planın uygulanmasını
ve lüzumu halinde değiştirilmesini sağlamak.
c) Teftiş ve soruşturmalara ilişkin onayları Bakana sunmak.
ç) Vergi Müfettişlerinin görevlendirilecekleri Daire Başkanlıklarını belirlemek.
d) Vergi Müfettişlerini görevlendirmek, verilen görevlerin uygulanışını izlemek ve çalışmalarını denetlemek.
e) Bakan tarafından verilecek görevler ile mevzuatta öngörülen diğer görevleri yapmak.
Başkan Yardımcılığı
MADDE 7 – (1) Görevlerin yürütülmesinde Başkana yardımcı olmak üzere, en fazla
altı Başkan Yardımcısı atanabilir.
(2) Başkan Yardımcıları, Başkanın görevlendirmesi doğrultusunda iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlarlar.
Daire Başkanlığı
MADDE 8 – (1) Kurula verilen görevlerin yerine getirilmesinde, sektörel ve fonksiyonel uzmanlaşma ve işbölümünün sağlanması ile işgücünün verimli kullanılması amacıyla
uygun görülen yerlerde Bakan onayı ile doğrudan Başkanlığa bağlı olmak üzere aşağıdaki
Daire Başkanlıkları kurulabilir veya kaldırılabilir:
a) Denetim Daire Başkanlığı.
b) Vergi Kaçakçılığı Denetim Daire Başkanlığı.
c) Vergi İadeleri Denetim Daire Başkanlığı.
ç) Sektörel Denetim Daire Başkanlığı.
(2) Birinci fıkrada belirtilen Daire Başkanlıkları, uygun görülen yerlerde ihtiyaca göre
birden fazla sayıda kurulabilir
Daire Başkanı
MADDE 9 – (1) Daire Başkanları, Daire Başkanlığı bulunan yerlerde veya Başkanlıkta
Bakan onayı ile görevlendirilir.
(2) Daire Başkanlığı bulunan yerlerdeki Daire Başkanları;
a) Daire Başkanlığını, Genel Çalışma Planı ve Başkanlığın emir ve talimatları çerçevesinde yönetir.
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b) Vergi Müfettişlerinin çalışmalarını Başkanlığın emir ve talimatları çerçevesinde 39 uncu
maddede yazılı kurallara uyulmasını da sağlamak üzere, sevk ve idare eder, denetler.
c) Daire Başkanlığının çalışmaları ve sonuçları hakkında Başkanlığa bilgi verir.
ç) Daire Başkanlığının çalışmalarını, Vergi Dairesi Başkanlıkları ile eşgüdüm ve işbirliği halinde yürütür.
d) Vergi Müfettiş Yardımcılarının dairelerinde görevli bulundukları süre boyunca meslek ve hizmet gereklerine en uygun şekilde yetiştirilmesinden sorumludur.
e) Başkanlıkça verilen diğer işleri yapar.
(3) Başkanlıkta görevlendirilen Daire Başkanları, Başkanlık tarafından verilen iş ve işlemleri sevk ve idare eder.
(4) Başkanlıkça, Daire Başkanlıklarında Daire Başkanına yardımcı olmak üzere bir
veya daha fazla Vergi Müfettişi görevlendirilebilir.
İKİNCİ KISIM
Vergi Müfettiş Yardımcılığına Giriş ve Çalışma Esasları
BİRİNCİ BÖLÜM
Vergi Müfettiş Yardımcılığına Giriş
Vergi Müfettiş Yardımcılığına giriş
MADDE 10 – (1) Vergi Müfettişliği mesleğine özel yarışma sınavıyla Vergi Müfettiş
Yardımcısı olarak girilir.
Vergi Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı
MADDE 11 – (1) Vergi Müfettiş Yardımcılığına atanmak için, Vergi Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını kazanmak şarttır.
(2) Giriş sınavlarının açılış tarihleri, sınava davet ve ilan ile ilgili hususlar Bakanlıkça
belirlenir.
(3) Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı bir sınavdır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.
(4) Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başkanlıkça belirlenen yerlerde yapılır.
Giriş sınavı şartları
MADDE 12 – (1) Vergi Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için aşağıdaki
şartlar aranır:
a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde
yazılı nitelikleri haiz olmak.
b) Yazılı sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
c) Aşağıda yer verilen eğitim şartlarını taşımak;
1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi
ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak veya,
2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin lisans bölümleri ile
Eğitim, Fen ve Edebiyat Fakültelerinin Matematik, İstatistik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri ile Fen ve Teknoloji bölümlerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul
edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak.
ç) Daha önce Vergi Müfettiş Yardımcılığı sınavına katılmamış veya en fazla iki kez katılmış olmak.
d) Başvuruyu, Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde Başkanlıkça yayımlanan giriş
sınavı duyurusunda belirtilen şartlara uygun olarak süresi içerisinde yapmış olmak.
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e) 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik
gereği yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’nda, sınav duyurusunda belirtilecek ilgili
puan türünden veya türlerinden Başkanlıkça belirlenecek asgari puan şartını sağlamak.
f) Vergi Müfettişliği mesleğinin gerektirdiği nitelikleri haiz bulunmak.
g) 33 üncü madde gereğince Vergi Müfettişliği kadrosuyla ilişiği kesilenler bu fıkrada
sayılan şartları taşısalar dahi giriş sınavına katılamazlar.
(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları taşımadıkları daha sonradan anlaşılan adayların
giriş sınavını kazanmaları halinde atamaları yapılmaz, bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve gerçeğe aykırı
beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Giriş sınavı duyurusu ve başvuru
MADDE 13 – (1) KPSS’ye göre Bakanlıkça belirlenen asgari puan, alınacak personelde
aranacak şartlar ile giriş sınavının tarihi, yapılacağı yer, içeriği, değerlendirme yöntemi, başvuru
merci ve son başvuru tarihi ile gerekli görülen diğer hususlar, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan 10 sayılı Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinde yer alan düzenleme çerçevesinde ilan verilmek suretiyle adaylara
duyurulur. İlan, ilk başvuru tarihinden en az on beş gün önce yapılır.
(2) Başkanlıkça, giriş sınavı duyurusunda, mezun olunan fakültelere, bölümlere ve
KPSS (A) puan türlerine ilişkin belirleme yapılmışsa, sadece belirlenen fakülteler ve bölümlerden mezun olan ve istenen puan türünden yeterli puanı alan adaylar başvuru yapabilirler.
(3) Sınava girmek isteyenler Başkanlığa, şekli Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde hazırlanan Sınav Başvuru Formu ile müracaat ederler. Elektronik ortamdaki veya postadaki gecikmelerden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.
(4) Yazılı sınavın 14 üncü maddenin üçüncü fıkrası gereğince yapılması halinde sınavın
başvurusuna ilişkin hususlar protokolde yer alır.
Yazılı sınavların uygulanması
MADDE 14 – (1) Başkanlık, giriş sınavının yazılı bölümünün tamamının veya bir kısmının başka kurum veya kuruluşlar tarafından yapılmasına karar verebilir.
(2) Başkanlık, giriş sınavı duyurusunda belirtmek şartıyla giriş sınavının yazılı bölümünü, 12 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen farklı fakülteler ve bölümler
için ayrı ayrı veya birlikte yapabileceği gibi imzalanacak bir protokolle başka kurum veya kuruluşlara da yaptırabilir.
(3) Yazılı sınavın imzalanacak bir protokolle başka kurum veya kuruluşlara yaptırılması
halinde sınavın usulü, sınav konuları, sınav tarihi ve yeri ile sınava ilişkin diğer hususlar protokolde yer alır.
(4) Vergi Müfettiş Yardımcılığı giriş sınav soruları aşağıda belirtilen konu gruplarından
hazırlanır. Başkanlık, yabancı dil konusunu sınav konularından hariç tutabilir.
a) 12 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen
fakültelerden mezun olanlar aşağıdaki konulardan sorumlu tutulur:
1) Maliye: Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sistemi,
Kamu Maliyesi.
2) İktisat: Mikro ve Makro İktisat, İktisadi Düşünceler Tarihi, Para Teorisi ve Politikası,
Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat ve İktisadi Kuruluşlar.
3) Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari Yargı, Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Usulünün Genel Esasları, Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras
Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç).
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4) Muhasebe: Genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi.
5) Yabancı dil: İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birisi.
b) 12 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen
fakültelerden mezun olanlar aşağıdaki konulardan sorumlu tutulur:
1) Fakültelerin ilgili bölümlerinin müfredatı dikkate alınarak belirlenen alan bilgisi,
2) Yabancı dil: İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birisi.
Yazılı sınavın değerlendirilmesi
MADDE 15 – (1) Sınav, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve en yüksek puandan
başlamak üzere sıralanarak Sınav Kurulunca imzalanan bir tutanağa bağlanır.
(2) Yazılı sınavdan başarılı sayılmak için konu gruplarının her birinden alınan notun
50’den, bu notların ortalamasının da 65’ten aşağı olmaması gerekir.
(3) Yazılı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının iki katı kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılır. Yazılı sınavdan en az 65 puan
almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan diğer adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması
MADDE 16 – (1) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara, sözlü sınavın yerine ve
tarihine ilişkin listeler, uygun yerlere asılmak ve Bakanlık veya Başkanlık internet sitesinde
yayımlanmak suretiyle duyurulur.
Sözlü sınavın yapılması ve değerlendirilmesi
MADDE 17 – (1) Sözlü sınav, yazılı sınav sonucunun duyurulmasından en az 15 gün
sonra yapılır.
(2) Sözlü sınavlar, adayın;
a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün (%20),
b) Liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış ve tepkilerinin mesleğe veya göreve
uygunluğunun (%20),
c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının (%20),
ç) Genel yetenek ve genel kültürünün (%20),
d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının (%20),
değerlendirilmesi suretiyle yapılır.
(3) Adayların ikinci fıkrada yazılı özelliklerinin her biri, Sınav Kurulu Başkan ve üyelerince (sözlü sınavın birden fazla komisyon tarafından yapılması halinde ise en az beş sınav
kurulu üyesince) 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yapılan değerlendirmeye göre verilen
puanlar tutanağa geçirilir. Bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder.
(4) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sözlü sınav puanının 65’ten aşağı olmaması
gerekir.
(5) Sınav Kurulu sözlü sınav sonuçlarını bir tutanakla tespit eder.
(6) Sözlü sınav ile ilgili olarak, bu maddede yer alan hususlar dışında herhangi bir kayıt
sistemi kullanılmaz.
Giriş sınavı puanının ve başarı sıralamasının tespit edilmesi
MADDE 18 – (1) Giriş sınavı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav
puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.
(2) Giriş sınavı sonuçları, Sınav Kurulunca, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday tespit edilerek bir liste halinde tutanağa bağlanır.
(3) Adayların başarı derecesi tespit edilirken, giriş sınavı puanının eşit olması halinde,
yazılı sınav puanı yüksek olan adaya; yazılı sınav puanının da eşit olması halinde, KPSS (A)
puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.
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(4) Giriş sınavından 65 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının
dışında kalan adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
Giriş sınavı sonucunun duyurulması
MADDE 19 – (1) Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı listeler, uygun yerlere asılmak ve Bakanlık veya Başkanlık internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur. Ayrıca sınavda başarılı olan adaylara sonuç, yazı ile
de bildirilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Vergi Müfettiş Yardımcılarının Görevlendirileceği Daire Başkanlıklarının
Belirlenmesine İlişkin Esaslar
Vergi Müfettiş Yardımcılarının atanması ve görevlendirilmesi
MADDE 20 – (1) Giriş sınavında başarılı olan adaylar Bakan onayı ile Vergi Müfettiş
Yardımcılığına atanırlar.
(2) Vergi Müfettiş Yardımcılığına atananlar, Başkanlık emrinde temel eğitime tabi tutulur.
Vergi Müfettiş Yardımcılarının temel eğitim konuları
MADDE 21 – (1) Vergi Müfettiş Yardımcılığına atananlar en az üç ay olmak üzere temel eğitime tabi tutulur. Bu eğitim, temel vergi mevzuatı, revizyon, vergi inceleme teknikleri,
ihtisas muhasebeleri, mali tablolar analizi, istatistik, kamu harcamaları mevzuatı ile Başkanlıkça
belirlenen diğer konulardan oluşur.
Temel eğitim seminer notunun tespiti ve sonucunun değerlendirilmesi
MADDE 22 – (1) Temel eğitimde her bir konu veya konu grubu itibarıyla ayrı ayrı sınav yapılırken, temel eğitim sonunda da tüm konuları kapsayan genel bir sınav yapılır. Her bir
konu veya konu grubu itibarıyla yapılacak sınavlardan 100 tam puan üzerinden alınan puanların
aritmetik ortalamasının %40’ı ile temel eğitim sonunda genel sınavda 100 tam puan üzerinden
alınan notun %60’ının toplamı temel eğitim seminer notunu oluşturur.
Vergi Müfettiş Yardımcılarının görevlendirilecekleri yerler
MADDE 23 – (1) 21 inci maddede belirtilen konulardan temel eğitimlerini tamamlayan
Vergi Müfettiş Yardımcıları, temel eğitim seminer notu başarı sırasına göre ve tercihleri de dikkate alınarak Başkanlık tarafından Daire Başkanlıklarından birinde ihtiyaçlar gözetilerek görevlendirilir.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Vergi Müfettişlerinin Yetiştirilmeleri, Yeterlikleri ve Meslekte Yükselmeleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Vergi Müfettişlerinin Yetiştirilmeleri
Yardımcılık dönemi ve yeri
MADDE 24 – (1) Vergi Müfettiş Yardımcıları üç yıllık bir yardımcılık dönemine tabidirler ve yardımcılık dönemini turneler, eğitim ve benzeri faaliyetler dışında esas olarak Başkanlıkça uygun görülen Daire Başkanlıklarında geçirirler. Temel eğitimde geçen süreler üç yıllık sürenin hesabında dikkate alınır.
(2) Vergi Müfettiş Yardımcılarının görevlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Başkanlıkça belirlenir.
Yetiştirmede amaç
MADDE 25 – (1) Vergi Müfettiş Yardımcılarının yetiştirilmesinde aşağıdaki amaçlar
güdülür:
a) Görev ve yetki alanlarına giren konularda, yeterli bilgi, ihtisas ve deneyime sahip
olmalarını sağlamak.
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b) Mesleğin gerektirdiği bilgi işlem teknolojilerini öğrenmelerini sağlamak.
c) Görev ve yetki alanlarına giren konularda bilimsel araştırma yapma becerilerini kazandırmak.
ç) Yabancı dil bilgilerini geliştirmelerini teşvik etmek.
d) Analitik düşünme, takım çalışması ve iletişim becerilerini geliştirmek.
e) Mesleğin gerektirdiği diğer niteliklere sahip olmalarını sağlamak.
Yetiştirme şekli
MADDE 26 – (1) Vergi Müfettiş Yardımcılarının yetiştirilmesi aşağıdaki esaslara göre
yapılır:
a) 21 inci maddede belirtilen eğitimlerden sonra Başkanlıkça belirlenen konularda ayrıca eğitime tabi tutulurlar.
b) Vergi Müfettişlerinin refakatinde çalışırlar ve onların göstereceği işleri yaparlar.
c) Yardımcılık dönemlerinde, meslek konuları üzerinde düzenlenecek kurs ve seminerlere devam ederler.
(2) Vergi Müfettiş Yardımcılarının birinci fıkradaki esaslar dairesinde yetiştirilmesi için
gerekli tedbirler Başkanlıkça alınır.
(3) Vergi Müfettiş Yardımcılarının refakat çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar Başkanlıkça belirlenir.
Vergi Müfettiş Yardımcılarına yetki verilmesi
MADDE 27 – (1) Vergi Müfettiş Yardımcıları, mesleğe girişlerinden itibaren fiilen on
sekiz ay çalıştıktan sonra, Başkanlıkça tespit edilen bir tarihte yetki sınavına tabi tutulurlar.
On sekiz aylık sürenin hesabında eğitimde geçen süreler de dikkate alınır. Aylıksız izin, analık
izni ve resmi sağlık kurulu raporuna göre verilen sıhhi izinler fiilen çalışılan sürenin hesabında
dikkate alınmaz.
(2) Yetki sınavı, Vergi Müfettiş Yardımcılarının görev ve yetki alanlarına giren yürürlükteki mevzuat ve bunun uygulamasına ilişkin mesleğin gerektirdiği niteliklerin kazanılıp kazanılmadığını, performans değerlendirmesi kapsamında ölçen bir sınavdır. Bu sınavdan başarılı
olanlara re’sen inceleme, teftiş ve soruşturma yetkisi verilir.
(3) Yetki sınavı, Başkanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ve yazılı olarak yapılır.
Yetki sınavında başarılı olmak için, sınav oturumlarının her birinden 100 tam puan üzerinden
en az 50 puan alınması ve bütün sınav oturumlarından alınacak puanların ortalamasının 65’ten
aşağı olmaması şarttır.
(4) Yetki sınavında başarılı olamayanlar, en az üç ay süresince bir Vergi Müfettişinin
refakatinde çalıştıktan sonra, Başkanlıkça belirlenen bir tarihte yeniden yetki sınavına girerler.
Sonraki sınavlarda da başarılı olamayan veya özürsüz olarak sınava girmeyen Vergi Müfettiş
Yardımcıları, Vergi Müfettişlerinin refakatinde çalışmalarına devam ederler.
İKİNCİ BÖLÜM
Yeterlik Sınavı, Atama ve Yükselme
Vergi Müfettiş Yardımcılarının yeterlik sınavı
MADDE 28 – (1) Vergi Müfettiş Yardımcıları, fiilen üç yıl çalışmak ve yardımcılık
döneminde performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartıyla yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Aylıksız izin, analık izni ve resmi sağlık kurulu raporuna göre verilen sıhhi izinler fiilen çalışılan sürenin hesabında dikkate alınmaz.
(2) Yeterlik sınavı ile Vergi Müfettiş Yardımcılarının görev ve yetki alanlarına giren
yürürlükteki mevzuat ve bu mevzuatın uygulamasını; inceleme, teftiş ve soruşturma yöntemleri
hakkındaki bilgilerini; mesleğin gerektirdiği diğer bilgi ve nitelikleri kazanıp kazanmadıkları
ölçülür.

Sayfa : 22

RESMÎ GAZETE

7 Nisan 2021 – Sayı : 31447

(3) Başkanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde yapılan yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü
olmak üzere iki bölümden oluşur.
(4) Yardımcılık dönemi performans değerlendirmesinde başarısız olanlar, başarılı oluncaya kadar sınava çağrılmazlar.
Vergi Müfettiş Yardımcılarının yeterlik sınav konuları
MADDE 29 – (1) Vergi Müfettiş Yardımcılarının yeterlik sınav soruları aşağıdaki konu
gruplarından hazırlanır:
a) Muhasebe ve Finans:
1) Genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Bankacılık Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi
ve Yönetim Muhasebesi.
2) Mali Tablolar Analizi.
3) Tekdüzen Hesap Planı ve işleyişi, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ile Türkiye
Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve bu standartların uygulaması.
4) İleri düzey finansal muhasebe ve finansal yönetim.
5) 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu
ve meslek hukuku, denetim, raporlama.
b) Vergi İnceleme Usul ve Esasları:
1) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer gelir kanunları kapsamında yapılan vergi incelemeleri.
2) Revizyon.
c) Vergi Hukuku ve Özel Hukuk:
1) Vergi Tekniği.
2) Gelir üzerinden alınan vergiler.
3) Harcama ve servet üzerinden alınan vergiler.
4) Her türlü vergi, resim ve harçlara ait kanunlar, usul kanunları ve vergilendirmeye
ilişkin diğer mevzuat ve uygulamaları.
5) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 2575 sayılı Danıştay Kanunu, 2576 sayılı
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri
Hakkında Kanun ve uygulamaları.
6) Uluslararası Vergi Anlaşmaları.
7) Ticaret Hukuku.
ç) Kambiyo, Finansal İşlemler ve Suç Gelirleriyle Mücadele Mevzuatı:
1) Dış Ticaret ve Kambiyo Hukuku.
2) 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat.
3) Yabancı sermayeyi teşvik mevzuatı.
4) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu.
5) 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu.
6) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat.
7) 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu.
8) 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat.
d) Kamu Harcama Mevzuatı:
1) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu.
2) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu.
3) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu.
4) 6245 sayılı Harcırah Kanunu.
5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat (mali hükümler).
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e) Teftiş ve Soruşturma Usul ve Esasları:
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.
2) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu.
3) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Genel Hükümleri ile kamu görevlilerine özgü
suçlara ilişkin hükümleri ve ilgili diğer mevzuat.
4) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun.
5) Bakanlık ve bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların teşkilatlarına dair mevzuat ile ilgili
diğer mevzuat.
6) 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat.
7) Teftiş usulleri.
Yeterlik sınavı notlarının değerlendirilmesi
MADDE 30 – (1) Yeterlik sınavı önce yazılı, sonra da sözlü olarak yapılır. Yazılı sınavı
kazanamayanlar sözlü sınava giremezler.
(2) Yazılı ve sözlü sınav ayrı ayrı olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.
(3) Yazılı sınavdan başarılı sayılmak için konu gruplarının her birinden alınan notların
50’den, notlar ortalamasının da 65’ten aşağı olmaması gerekir.
(4) Sözlü sınavda Sınav Kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı verilen
puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu oluşturur.
(5) Sözlü sınav, Vergi Müfettiş Yardımcısının;
a) Yeterlik yazılı sınav konularına ilişkin sorulacak sorulara verdiği cevapların (%50),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün (%10),
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış ve tepkilerinin mesleğe veya göreve
uygunluğunun (%10),
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının (%10),
d) Genel yetenek ve genel kültürünün (%10),
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının (%10),
değerlendirilmesi suretiyle yapılır.
(6) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sözlü sınav notunun 65’ten aşağı olmaması gerekir.
(7) Yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması yeterlik sınav notunu teşkil
eder.
(8) Yeterlik sınavında başarılı sayılmak için yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak
şarttır.
(9) Sınav sonuçları Sınav Kurulu tarafından başarı sırasına göre tutanakla tespit edilir
ve liste halinde Başkanlıkça uygun yerlere asılarak duyurulur. Sonuçlar adaylara ayrıca yazılı
olarak da bildirilir.
(10) Sözlü sınav ile ilgili olarak, bu maddede yer alan hususlar dışında herhangi bir
kayıt sistemi kullanılmaz.
İkinci sınav hakkı
MADDE 31 – (1) Başkanlık tarafından yapılan yeterlik sınavında başarılı olamayan
veya özürsüz olarak bu sınava girmeyen Vergi Müfettiş Yardımcılarına Başkanlıkça belirlenecek bir tarihte ikinci kez sınav hakkı verilir.
(2) Girdikleri ilk yeterlik sınavında;
a) Başarılı sayılmak için gerekli 65 not ortalamasına sahip oldukları halde 29 uncu maddede yer alan konu gruplarından 50’den aşağı not alanlar, başarısız oldukları konu gruplarından,
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b) Başarılı sayılmak için gerekli 65 not ortalamasına sahip olmayanlar, 50’den aşağı
not aldıkları konu grupları ile ortalama yükseltmek için seçecekleri konu gruplarından,
sınava girerler.
(3) İkinci sınav hakkını kullanan Vergi Müfettiş Yardımcılarının yazılı sınav not ortalaması, her bir konu grubu itibarıyla aldığı en yüksek notlara göre hesaplanır.
(4) İkinci fıkranın (b) bendi kapsamında sınava giren Vergi Müfettiş Yardımcılarından
yeterlik sınavının yapılacağı tarihten en az 15 gün önce sınava girecekleri konu gruplarına ilişkin yazılı olarak tercihleri alınır. Herhangi bir tercihte bulunmayanların konu gruplarının tamamından sınava girecekleri kabul edilir.
(5) 30 uncu maddenin sekizinci fıkrasına göre yeterlik sınavında başarılı olamayanlardan aynı maddenin üçüncü fıkrasına göre yazılı sınavdan başarılı sayılanlar bu yazılı sınav
notu geçerli olmak üzere, ikinci sınavda sadece yeterlik sınavının sözlü bölümüne alınırlar.
(6) İkinci sınav hakkı bir defaya mahsus olmak üzere verilir.
(7) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Başkanlıkça belirlenir.
Atanma
MADDE 32 – (1) Yeterlik sınavında başarı gösterenler Vergi Müfettişi olarak atanırlar.
Yeterlik sınavına girmeyenler veya sınavda başarılı olamayanlar
MADDE 33 – (1) Vergi Müfettiş Yardımcılarından, ikinci sınav hakkında başarı gösteremeyenler ile özürsüz olarak ikinci defa yeterlik sınavına girmeyenler Bakanlık teşkilatında
derecelerine uygun memur kadrolarına atanırlar.
(2) Yeterlik sınavının bütününe veya sınavın herhangi bir aşamasına sağlık, doğal afet
ve benzeri haklı bir özre dayanarak katılamayanlar, bir sonraki yeterlik sınavının kişinin durumuna göre bütününe veya eksik kalan aşamalarına katılarak, sınavı tamamlarlar.
Vergi Başmüfettişliğine yükselme
MADDE 34 – (1) Yardımcılık dönemi dahil Vergi Müfettişi olarak en az on yıl çalışan
ve Vergi Müfettişliğine atanma tarihi sonrasında en az altı yıl performans değerlendirmesinde
başarılı olanlar, Vergi Başmüfettişi kadrolarına atanırlar.
Meslek kıdemi esası
MADDE 35 – (1) Vergi Müfettişlerinin yönetimi, çalışması ve yetişmeleri gibi konularda, meslek kıdemi esası uygulanır.
(2) Meslek kıdeminin belirlenmesinde, mesleğe giriş yılı esastır. Mesleğe giriş yılı aynı
olanların kıdemi, mesleğe giriş tarihi ile yeterlik sınavındaki başarı sırasına göre belirlenir.
(3) Vergi Müfettiş Yardımcılarına, yeterlik sınavında başarılı oluncaya kadar geçici bir
kıdem numarası verilir. Geçici kıdem numarasının belirlenmesinde, öncelikle mesleğe giriş
yılı, daha sonra giriş sınavı başarı sıralaması dikkate alınır.
(4) Başkanlık yaptıktan sonra Vergi Müfettişliğine dönmek isteyenler dönemlerinin en
kıdemlisi sayılır. Aynı dönemde bu durumda birden fazla Vergi Müfettişi var ise bunların kıdem
sırasının tespitinde ayrıca kendi aralarındaki kıdem esas alınır.
(5) Kurula, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesi uyarınca atananlardan; yeterlik sınavında başarı göstermek suretiyle müfettiş, denetmen, denetçi, kontrolör
unvanlarından birini iktisap edenlerin denetim mesleğinde geçen süreleri ile üst kademe kamu
yöneticiliklerinde geçen sürelerinin tamamı, denetim mesleğinden olmayanların ise hizmet sürelerinin yarısı denetim meslek kıdeminden sayılır.
(6) Meslek kıdeminin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar Başkanlık tarafından belirlenir.

7 Nisan 2021 – Sayı : 31447

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 25

DÖRDÜNCÜ KISIM
Vergi Müfettişlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları, Çalışma Usul ve Esasları
ile Çeşitli Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Vergi Müfettişlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Vergi Müfettişlerinin görev ve yetkileri
MADDE 36 – (1) Vergi Müfettişlerinin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Vergi Usul Kanunu ve diğer gelir kanunları kapsamında vergi incelemeleri yapmak.
b) Bakanlık ve bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında, Bakan tarafından Kurula verilen
inceleme, teftiş, denetim ve idari soruşturmaları yapmak.
c) 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun,
karar ve tebliğlere göre incelemeler yapmak.
ç) 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında
Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında incelemeler yapmak.
d) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa göre harçları tahsile yetkili memurların hesaplarını teftiş etmek, teftiş ettikleri birim personeli hakkında görüş bildirmek.
e) Mali mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini Başkanlığa
bildirmek.
f) Başkanlıkça görevlendirilmeleri halinde iktisat, maliye, işletmecilik ve mali denetim
gibi konularda araştırma ve etütler yapmak.
g) 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 37 nci maddesi ve
ilgili mevzuat kapsamında denetim yapmak.
ğ) Başkanlıkça görevlendirilmeleri halinde Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcılarının mesleki alanda yetkinliklerini artırıcı konferans, kurs, seminer gibi çalışmalara
katılmak.
h) Refakatlerine verilecek Vergi Müfettiş Yardımcılarının meslekte yetişmesini sağlamak; liyakat, temsil, çalışma azmi ve başarıları hakkındaki değerlendirmelerini Başkanlığa intikal ettirmek.
ı) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
i) Bakan tarafından Kurula verilen her türlü görevi yapmak.
(2) Birinci fıkrada belirtilen görevler Vergi Müfettişlerine, Başkanlıkça veya Başkanlıkça uygun görülen hallerde ilgili Daire Başkanlığınca verilir. Usulüne uygun görevlendirme
yapılmadıkça, Vergi Müfettişleri re’sen, vergi incelemesi, teftiş, denetim ve soruşturma yapamazlar.
Teftiş edilen memurların mecburiyeti
MADDE 37 – (1) Teftişe tabi daire ve müesseselerde bulunan görevli memurlar; para
ve para hükmündeki kağıtlar ile ambar ve depolarında bulunan ayniyatı ve bunlara ilişkin defter
ve belgeleri, elektronik ortamda tutulan ve düzenlenen defter ve belgelerde yer alan bilgileri,
internet de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve gereçleri, işlemlerle
ilgili gizli de olsa bütün vesikaları ilk talepte Vergi Müfettişine göstermek; saymasına ve tetkik
etmesine yardımda bulunmak zorundadırlar.
(2) Teftiş, inceleme ve soruşturma yapılan birim ve kuruluşların yöneticileri, hizmetin
gereği gibi yürütülebilmesi için, Vergi Müfettişlerine, görevleri süresince uygun bir çalışma
yeri sağlamak ve diğer tedbirleri almak zorundadırlar.
Bildirimde bulunma
MADDE 38 – (1) Vergi Müfettişleri, görevleri sebebiyle öğrendikleri suç oluşturabilecek fiilleri yetkili mercilere iletilmek üzere Başkanlığa bildirirler.
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(2) Başkanlıkça rapor düzenlenmesi gerektiği öngörülen haller dışında bu bildirimler
yazıyla yapılır.
Vergi Müfettişlerinin sorumlulukları
MADDE 39 – (1) Vergi Müfettişleri, görevlerini yerine getirirken aşağıdaki temel kurallara uyarlar:
a) Yetkili makamlar tarafından verilen iş ve görevleri süresinde ve eksiksiz olarak tamamlarlar.
b) Mesleğin gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak davranışlarda bulunamazlar.
c) Refakatine verilen Vergi Müfettiş Yardımcılarının en iyi şekilde yetişmesine özel bir
önem verirler ve bu amaçla refakat boyunca Vergi Müfettiş Yardımcılarının meslek ve hizmet
gereklerine uygun şekilde yetişmelerini gözetirler.
ç) Teftiş edilen birimin faaliyetlerini aksatmayacak şekilde teftiş yaparlar.
d) Meslektaşlarına, diğer kamu görevlilerine ve ilgili diğer şahıslara karşı nazik, ölçülü
ve saygılı davranırlar.
e) İnceleme, teftiş ve soruşturmayla görevli bulundukları sırada, bu işlerle ilgili bulunanlara konuk olamazlar, doğrudan veya dolaylı olarak soruşturmayla ilgili olanların hizmet
ve ikramlarını kabul edemezler, bunlarla alışveriş yapamazlar, borç alıp veremezler.
f) Toplumun Başkanlığa ve kendilerine duyduğu güveni sarsabilecek davranışlardan
kaçınırlar.
g) Dijital platformların kullanımında mesleğin gerektirdiği tarafsızlık, saygınlık, güven,
nezaket ve saygı ilkelerine yakışır bir şekilde hareket ederler.
ğ) Başkanlıkça izin verilmedikçe Başkanlık adına; panel, sempozyum ve komisyonlara,
kurs ve seminerlere katılamazlar, yayın yapamazlar, beyanda bulunamazlar; mesai saatleri içerisinde lisansüstü eğitim yapamazlar, bu amaçla verilen kurslara katılamazlar.
İKİNCİ BÖLÜM
Çalışmaların Planlanması
Planlamanın amacı
MADDE 40 – (1) Planlamanın amacı, Vergi Müfettişlerinin bir yıl içerisinde yapacakları vergi incelemeleri ile teftiş, denetim ve diğer çalışmaların bir Genel Çalışma Planında tespit
edilmesini; teftiş, soruşturma ve incelemelere ilişkin genel esasların belirlenmesini; Başkanlığın
görevlerinin sistemli ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamaktır.
Genel Çalışma Planının hazırlanması
MADDE 41 – (1) Başkanlığın Genel Çalışma Planı ve bu plana bağlı iş ve turne programları, Başkanlık tarafından hazırlanır.
(2) Genel Çalışma Planı, Başkanlığın iş gücü hacmi, inceleme standartları ile iş ve turne
programları gibi hususlar göz önünde tutularak hazırlanır. Planın hazırlanmasında Bakanlığın
ilgili kurum ve kuruluşları tarafından yapılan inceleme, teftiş, denetim ve diğer çalışmalar arasında koordinasyonun sağlanmasına özen gösterilir.
(3) Genel Çalışma Planı, Bakan onayıyla kesinleşir.
İş ve turne programı
MADDE 42 – (1) Genel Çalışma Planının bir parçası olan iş ve turne programında aşağıdaki hususlara yer verilir:
a) Vergi incelemeleri,
b) Soruşturma işlemleri,
c) Bakanlık ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarının teftişi,
ç) Kanun ve yönetmelik gibi mevzuat hazırlık çalışmaları,
d) Eğitim çalışmaları,
e) Diğer denetim, inceleme, etüt ve araştırma işleri ile sair çalışmalar.
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Genel Çalışma Raporu
MADDE 43 – (1) Başkanlıkça, Genel Çalışma Planının ilişkin olduğu yıl sonu itibarıyla, plan dâhilinde yapılan vergi incelemeleri ile teftiş, denetim ve diğer çalışmaların değerlendirilerek Başkanlığın çalışma durum ve sonuçlarını göstermek üzere Genel Çalışma Raporu
düzenlenerek Bakana sunulur.
(2) Genel Çalışma Raporu, Genel Çalışma Planına paralel olarak hazırlanır. Çalışma
sonuçlarına ilişkin Genel Çalışma Planında belirlenen hedeflerin ne ölçüde gerçekleştirildikleri,
tahlil ve kıyaslama yapılarak değerlendirilir. Ayrıca aramalı incelemeler, önemli olaylar, etütler
ve planda yer almayan diğer çalışmaların yıl içerisinde gerçekleşmesi halinde bunlar hakkında
da açıklamalar yapılır.
Çalışma yerleri
MADDE 44 – (1) Vergi Müfettişlerinin çalışmaları, dâhil oldukları Daire Başkanlıkları
ile geçici çalışma yerlerine göre düzenlenir.
Turne esası
MADDE 45 – (1) Vergi Müfettişlerinin turne programı kapsamında geçici çalışma yerlerindeki görevleri turne esasına göre yürütülür.
(2) İş hacmine göre personeli yetersiz bulunan Daire Başkanlıklarının bulundukları yerlerde de ayrıca turne esası uygulanabilir.
(3) Turne yerleri, Başkanlıkça, iş hacmi ile inceleme ve teftiş bakımından arz ettikleri
önem ve özelliklere göre belirlenir.
(4) Bu yerler tek başına bir il veya ilçe merkezi olabileceği gibi, ilçeler ile beraber bir
il veya civar il veya ilçelerden toplu bir bölge olarak da tespit olunabilir.
(5) Turne görevlendirmelerine ilişkin usul ve esaslar Başkanlıkça belirlenir.
Turne programının süresinde bitirilmesi
MADDE 46 – (1) Vergi Müfettişleri çalışmalarını turne programlarında belirtilen sürelerde tamamlamaya mecburdurlar.
(2) Turne programında gösterilen süreler, işin gerektirdiği hallerde Başkanlık tarafından
uzatılabilir.
(3) Zorunlu haller dışında turne süresi içinde izin alınamaz. Zorunlu hallerde verilen
izinler de turne süresine mahsup edilemez.
Ekip çalışmaları
MADDE 47 – (1) Vergi Müfettişleri, Başkanlıkça gerekli görülen durumlarda sektörler
itibarıyla uzmanlaşmanın sağlanması, vergi iade taleplerinin etkin ve verimli denetlenmesi,
vergi kaçakçılığı ile etkin mücadele edilmesi amacıyla ekipler halinde çalışırlar.
(2) Ekiplerde işlerin düzenlenmesi ve yürütülmesi koordinatör tarafından sağlanır. Koordinatör, yürütülen çalışmalar ile gerektiği takdirde alınacak tedbirler konusunda Başkanlığa
veya ilgili Daire Başkanlığına bilgi verir.
(3) Ekip halinde yürütülecek çalışmalara ilişkin usul ve esaslar ile koordinatörlerin görev, yetki ve sorumlulukları Başkanlıkça belirlenir.
Diğer birimlerle birlikte yapılan çalışmaların koordinasyonu
MADDE 48 – (1) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinin 219 uncu maddesi kapsamındaki birimlerin denetim elemanlarının aynı Kararnamenin 228 inci maddesinin dördüncü fıkrasında sayılan konularda görevlendirilmiş olmaları halinde koordinasyon, vergi ve mali konularda Vergi Müfettişlerince, diğer konularda
Bakan onayında belirlenecek birimdeki denetim elemanı tarafından sağlanır.
Yurt dışında eğitim
MADDE 49 – (1) Vergi Müfettişleri, ilgili yönetmeliklerde yer alan düzenlemeler çerçevesinde ve Başkanlıkça belirlenen esaslara göre eğitim amacıyla yurt dışına gönderilebilirler.
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Yabancı ülkelerde görevlendirme
MADDE 50 – (1) Görevlerinde başarılı Kurul mensupları, yapılacak yabancı dil sınavlarında da başarılı olmak şartı ile Bakanlıkça lüzum görülecek inceleme ve araştırmaları yapmak veya Bakanlıkça uygun görüldüğü hallerde mesleki incelemelerde bulunmak maksadıyla
bir yıldan fazla olmamak üzere, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar ile ilgili mevzuat uyarınca
her yıl belirlenen kontenjan çerçevesinde, yabancı memleketlere geçici görevle gönderilebilir.
Ancak, yabancı memleketlere gönderilecek Vergi Müfettişlerinin, yurt dışına hareketten önce,
yurt dışında kalınacak sürenin iki katı kadar, Bakanlığa karşı mecburi hizmet taahhüdünde bulunmaları şarttır.
(2) Yabancı dil sınavları, ilgili yönetmeliklerde yazılı esaslara göre Başkan ve üyeleri
Bakan tarafından tayin olunan en az üç kişilik bir komisyon tarafından yapılır.
(3) Yabancı memleketlere gönderilecek Vergi Müfettişlerinin tespitinde sınav notu ve
performans değerlendirme sonuçlarından başka, genel personel hükümleri de saklı tutulur. Durumları bu hükümlere uymayanlar, sebep ortadan kalkıncaya kadar gönderilmezler.
(4) Yabancı ülkelere gönderilen Vergi Müfettişleri, çalışma sonuçları hakkında Başkanlıkça kendilerinden istenen konulara ilişkin bir veya birkaç etüt veya rapor düzenlerler. Bu etüt
veya raporların, Vergi Müfettişlerinin Türkiye’ye dönüşlerinden itibaren en geç iki ay içinde
Başkanlığa verilmesi gerekir.
İnceleme, teftiş ve araştırma maksadıyla Daire Başkanı ve üstü görevlerde bulunanların
yurt dışına gönderilmesi
MADDE 51 – (1) Daire Başkanı ve üstü görevlerde asgari iki yıl süreyle bulunanlar
5 inci maddede belirtilen konularda inceleme, teftiş ve araştırma maksadıyla geçici görevle
yurt dışına gönderilebilirler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Raporlar ile İstatistik Cetveli
Çalışma sonuçları ve raporlar
MADDE 52 – (1) Vergi Müfettişleri çalışmalarının sonuçlarını, işlerin özelliğine göre;
a) Vergi inceleme raporu,
b) Vergi suçu raporu,
c) Görüş ve öneri raporu,
ç) Cevaplı rapor,
d) Genel kuruluş raporu,
e) Genel durum raporu,
f) Ön inceleme raporu,
g) Soruşturma raporu,
ğ) Disiplin soruşturması raporu,
h) Oda ve birlik denetim raporu,
ı) Bilim raporu,
i) Yazı,
ile tespit ederler.
(2) Raporlara takvim yılı itibarıyla 1’den başlamak üzere bir sıra numarası verilir. Bu
sıra numarası 1 Ocak’tan 31 Aralık tarihine kadar devam eder.
(3) Raporlarda yer verilen tespit, görüş ve önerilerin; duraksamaya neden olmayacak
şekilde açık, anlaşılır ve yazım kurallarına uygun bir üslupla yazılmasına; ilgili mevzuata ve
inceleme, araştırma, teftiş veya soruşturma sonucu ulaşılan delillere dayandırılmasına özen
gösterilir.
Vergi inceleme raporları
MADDE 53 – (1) Vergi inceleme raporları, Vergi Usul Kanunu ve diğer gelir kanunlarına göre yapılan vergi incelemeleri sonucunda düzenlenir.
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(2) İnceleme raporları; mükellef veya vergi sorumlusu, vergi türü ve vergilendirme dönemi itibarıyla ayrı ayrı ve yeterli sayıda düzenlenir.
(3) Yürütülmekte olan incelemelerde birden fazla mükellefi veya vergi türünü ya da
aynı mükellefin birden fazla vergilendirme dönemini kapsayan eleştiri konusu yapılabilecek
hususların tespit edilmesi halinde, konunun tek bir raporda ifade edilebilmesi amacıyla Vergi
Tekniği Raporu düzenlenebilir. Bu raporlar, sonrasında düzenlenecek vergi inceleme raporlarının ekini oluşturur.
(4) Sahte belge düzenleme fiili dolayısıyla düzenlenen Vergi Tekniği Raporunun başka
bir mükellefin sahte belge kullandığına ilişkin tespitler içermesi durumunda, söz konusu Vergi
Tekniği Raporu, sahte belge kullanan mükellef nezdinde düzenlenecek vergi inceleme raporlarına ek yapılmaz. Ancak, sahte belge kullanma fiili nedeniyle düzenlenecek vergi inceleme
raporlarında, sahte belge düzenleyicisinin bu fiili işlediğinin tespitine dair Vergi Tekniği Raporunda yer alan bilgi, belge ve değerlendirmelere ayrıntılı olarak yer verilir.
Vergi suçu raporu
MADDE 54 – (1) 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesi kapsamındaki fiillerin tespiti
durumunda aynı Kanunun 367 nci maddesi uyarınca yeterli sayıda vergi suçu raporu düzenlenir.
Görüş ve öneri raporu
MADDE 55 – (1) Aşağıdaki durum ve konular için görüş ve öneri raporu düzenlenir:
a) Başkanlıkça tetkik ettirilen çeşitli konular hakkındaki tespit, kanaat ve düşünceler.
b)Yürürlükteki kanun, yönetmelik, karar ve genel tebliğlerde ve bunların uygulanmalarında görülen noksanlar ve bunların düzeltilmesi yolları ile yeniden konulması gereken hüküm
ve usuller hakkındaki görüş ve teklifler.
c) Görevin icrası sırasında, tespit olunan konulara ilişkin öneriler.
ç) Teftişlerde cevaplı raporlara bağlanması gerekli görülmeyen hususlar.
d) İhbar ikramiyesi, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik
ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamındaki meslek mensuplarının cezai sorumlulukları
gibi konular.
e) Bu Yönetmelikte sayılan rapor türleri kapsamına girmeyen konular.
(2) Görüş ve öneri raporları, konularının ilgilendirdiği daireler göz önünde tutularak,
yeterli sayıda hazırlanır. Bu raporlar Başkanlıkça gereği yapılmak üzere, ilgili dairelere gönderilir.
Cevaplı rapor
MADDE 56 – (1) Cevaplı raporlar, yapılan teftişlerde noksan veya hatalı bulunan ve
ilgili dairelerce düzeltilmesi gereken işlemler hakkında, bir asıl ve iki örnek olarak ve her servis
ya da bölüm için ayrı ayrı düzenlenir.
(2) Başkanlık, teftiş raporlama standartları ve teftiş rehberlerine uygunluğu yönünden
değerlendirilmek üzere, ilgili birimlere tebliğinden önce cevaplı raporların Başkanlığa elektronik
veya yazılı ortamda gönderilmesini isteyebilir. Başkanlıkça tebliği uygun görülen cevaplı raporlar ile Başkanlığa ulaştığı tarihi izleyen beş işgünü içinde uygun görüş bildirilmeyen cevaplı
raporların aslı ile birer örneği; aslı usulüne göre cevaplandırıldıktan sonra geri gönderilmek,
örneği teftiş dosyasında saklanmak üzere, rapor numarasını taşıyan birer yazıya bağlı olarak
ilgili yerlere tebliğ olunur.
(3) Malmüdürlükleri ile vergi dairelerinde yapılan teftişlere ait cevaplı raporlar dörder
örnek olarak hazırlanıp birer örneği, bilgi için ilgili Defterdarlıklara veya Vergi Dairesi Başkanlıklarına gönderilir.
(4) Diğer ünitelerde yapılan teftişlere ait cevaplı raporların birer örneğinin ayrıca ikinci
derecede amirlere gönderilerek bilgi verilmesi, Vergi Müfettişinin lüzum ve fayda görmesine
bağlıdır.
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(5) Cevaplı raporlarda;
a) Teftiş edilen servislere hangi tarihler itibarıyla bakıldığı,
b) Hatalı veya noksan görülen hususların ilgili mevzuatın hangi madde veya hükmüne
ilişkin bulunduğu,
c) Mevzuata göre yapılması gereken işlemler,
kısa ve özlü olarak belirtilir.
(6) Cevaplı raporlar, Vergi Müfettişi tarafından belirlenen süreler içinde, teftiş edilen
memurla birinci ve ikinci derecede amirleri tarafından cevaplandırıldıktan sonra Vergi Müfettişine iade olunur. Gelen raporlar en geç 15 gün içinde Vergi Müfettişi tarafından, son görüşler
eklenerek, Başkanlığa gönderilir.
(7) Cevaplı raporlara ilgililerce verilen cevapların Vergi Müfettişince uygun görülmemesi halinde, son görüşlerin açık ve gerekçeli olarak yazılmasına önem verilir.
(8) Hastalık, askerlik, yurt dışı eğitim gibi zaruri hallerde cevaplı raporlara ait son görüşler, ilgili Daire Başkanı veya görevlendireceği bir Vergi Müfettişi tarafından yazılabilir.
(9) Cevaplı raporların ilgililerce zamanında cevaplandırılması hususunu Vergi Müfettişleri
bizzat takip ederler. Haklı sebeplere dayanmaksızın süresinde cevaplandırılmayan raporlar hakkında, gereği yapılmak üzere Vergi Müfettişlerince Başkanlığa bilgi verilir.
(10) Başkanlık son görüşleri yazılmış olarak gelen cevaplı raporları en kısa zamanda
ilgili dairelere gönderir ve sonuçlarını yakından izler.
(11) Servis teftişlerinde; cevaplı rapor tebliğine lüzum görülmeyen hallerde durum bir
yazı ile teftiş edilen daireye bildirilmekle beraber, bu yazının bir örneği de Başkanlığa gönderilir.
Genel kuruluş ve genel durum raporları
MADDE 57 – (1) Turne programlarına dâhil yerlerden her biri için, teftişlerin sonunda,
genel kuruluş ve genel durum adları ile iki ayrı rapor düzenlenir.
(2) Ekip çalışmalarında bu raporlar koordinatör tarafından düzenlenir.
(3) Genel kuruluş raporu; teftiş edilen ünitelerin kadro ve iş hacmi, kadroların ve personelin sayı ve nitelik yönünden yeterlik dereceleri, çalışma usul ve metotları, işyerleri ve çalışma araçları ile döşeme ve demirbaş, kırtasiye ve diğer ihtiyaçları hakkındaki görüş ve teklifleri kapsar.
(4) Genel durum raporunda, teftişlerin sonuçları hakkında Başkanlığa özet halinde bilgi
vermek amacı ile aşağıdaki hususlara yer verilir:
a) Vergi incelemelerinin sonuçları.
b) Teftiş yeri ve ünitesi, teftiş edilen servisler, düzenlenen raporlar.
c) İhbar ve şikâyet konuları, bunlar üzerine yapılan çalışmaların sonuçları.
ç) Başkanlıkça programla beraber veya sonradan gönderilen araştırma ve inceleme konuları, yapılan çalışmaların sonuçları.
d) Mali mevzuatın uygulanmasında görülen genel hata ve noksanlar.
(5) Bu raporlar, bir örneğinin Başkanlıkta alıkonacağı, birer örneğinin de ilgili dairelere
gönderileceği hususu göz önünde tutularak, yeterli sayıda düzenlenir.
(6) Münhasıran vergi incelemesi konularını içine alan programların sonunda da koordinatör tarafından inceleme çalışmalarının genel sonuçlarını gösteren genel durum raporları
düzenlenir.
Teftiş raporları üzerine yapılacak işlemler
MADDE 58 – (1) Cevaplı, görüş ve öneri ile genel kuruluş raporları üzerine yapılması
gereken işlemlerin ilgili dairelerde izlenmesi Başkanlığa aittir.
(2) Raporlar üzerine ilgili üst makamların uygulanmasını yerinde gördükleri işlemlere
veya katılmadıkları hususlara ait bildirimler Başkanlıkça, raporu yazan Vergi Müfettişine, rapor
birden fazla Vergi Müfettişine ait ise en kıdemlisine gönderilir.
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(3) Vergi Müfettişleri, yapılan tebligatı uygun ve yeterli buldukları takdirde “Görülmüştür”
notu ile Başkanlığa geri gönderirler. Aksi halde konu ile ilgili görüşlerini gerekçeleriyle birlikte,
en geç 15 gün içinde Başkanlığa bildirirler.
(4) Vergi Müfettişlerinin bu yeni görüşleri karşısında dairelerin kendi tutum ve işlemlerini değiştirmemeleri halinde, Başkanlık konuyu üç kıdemli Vergi Müfettişine birlikte inceletir. Bu incelemeye ait raporu, gerekirse kendi görüşünü de ekleyerek, Bakanlık Makamına
sunar ve durumu ilgili Vergi Müfettişine de bildirir. Yapılacak işleme Bakanın kararı esas olur.
Ön inceleme raporu
MADDE 59 – (1) Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri
suçlarla ilgili olarak soruşturma izni verilmesi kararında değerlendirmeye alınmak amacıyla
yapılan ön inceleme sonucunda düzenlenmesi gereken rapordur. Raporun sonuç bölümünde,
ileri sürülen iddialarla ilgili eylemlerin soruşturma iznini gerektirip gerektirmediği ve ulaşılan
sonucun hukuki dayanağı, herhangi bir tereddüte yer vermeyecek şekilde belirtilir.
(2) Yeterli sayıda düzenlenen ön inceleme raporları, soruşturma iznini vermeye yetkili
mercie intikal ettirilmek üzere, Başkanlığa teslim edilir.
3628 sayılı Kanun uyarınca düzenlenecek soruşturma raporu
MADDE 60 – (1) Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında savcılığa doğrudan
bildirilmesi gereken suçlar hakkında yapılan soruşturma ile malvarlığı soruşturması sonucunda
suç duyurusunda bulunulması halinde düzenlenmesi gereken rapordur.
(2) Yeterli sayıda düzenlenen soruşturma raporları, Cumhuriyet Başsavcılığına intikal
ettirilmek üzere Başkanlığa teslim edilir.
Disiplin soruşturması raporu
MADDE 61 – (1) Devlet memurları hakkında yapılan disiplin soruşturması için düzenlenen rapordur.
(2) Yeterli sayıda düzenlenen disiplin soruşturması raporları disiplin cezası vermeye
yetkili mercie intikal ettirilmek üzere Başkanlığa teslim edilir.
Oda ve birlik denetim raporu
MADDE 62 – (1) Oda ve birlik denetim raporu, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında oda veya birlik denetimi sonucu
düzenlenen rapordur.
(2) Yeterli sayıda düzenlenen oda ve birlik denetim raporları, ilgili mercilere iletilmek
üzere Başkanlığa teslim edilir.
Bilim raporu
MADDE 63 – (1) Vergi Müfettişlerince yürütülen bilimsel ve teknik araştırma ve incelemeler sonucunda düzenlenen rapordur.
(2) Yeterli sayıda düzenlenen bilim raporları Başkanlığa teslim edilir.
İstatistik cetveli
MADDE 64 – (1) Vergi Müfettişlerine verilen işlerle ilgili olarak yapılan çalışmaların
iş planlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığının Başkanlıkça sağlıklı bir şekilde takip edilebilmesi bakımından istatistik cetveli düzenlenir.
(2) Başkanlık bu maddede yazılı bilgilerin aynen veya değiştirilerek bilgi işlem sistemi
üzerinden gönderilmesini isteyebilir.
(3) Bu maddede belirtilen istatistik cetvellerine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Başkanlık yetkilidir.
Haberleşme, rapor ve diğer belgelerin düzenlenmesi
MADDE 65 – (1) Başkanlık, Yönetmeliğin bu bölümünde yer alan, rapor, yazı ve diğer
belgelerin düzenlenmesi ve haberleşmeye ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
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İdari soruşturma görevleri kapsamında düzenlenen raporlar
MADDE 66 – (1) Vergi Müfettişleri tarafından yürütülen idari soruşturma görevleri
kapsamında düzenlenen raporlar, işleme konulmadan önce, Başkanlıkça görevlendirilecek en
az üç asıl ve yeterli sayıda yedek üyeden oluşan bir Komisyon tarafından 52 nci maddenin
üçüncü fıkrasında yer alan düzenlemeler ve ilgili diğer mevzuata uygunluğu yönünden değerlendirilir. Raporları düzenleyen Vergi Müfettişleri ile Komisyon arasında uyuşmazlık oluşması
halinde, ilgili Vergi Müfettişinin raporundaki görüş ile Komisyonun görüşü, ön inceleme, disiplin soruşturması ve 3628 sayılı Kanun uyarınca düzenlenecek soruşturma raporlarına ilişkin
olduğu takdirde Bakan onayı, diğer raporlara ilişkin olduğu takdirde ise Başkan onayına sunulmak üzere Başkanlığa tevdi olunur. Onaylanan görüş doğrultusunda işlem yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Büro hizmetleri
MADDE 67 – (1) Başkanlıktaki büro hizmetlerinin yürütülmesi için Bakanlık tarafından Başkana, Başkan Yardımcılarına veya Daire Başkanına bağlı olarak görev yapmak üzere
yeterli sayıda şube müdürü, uzman, şef ve memur ile diğer personel görevlendirilir. Şubenin
yönetiminden, birinci derecede şube müdürü sorumludur.
(2) Büroda görevli şube müdürü, uzman, şef ve memurlar ile diğer personel; Başkanın,
Başkan Yardımcılarının veya Daire Başkanının vereceği büro işlerini yaparlar ve bu işleri dolayısıyla Başkana, Başkan Yardımcısına veya Daire Başkanına karşı sorumludurlar.
(3) Daire Başkanlıklarında da birer büro bulunur. Büro hizmetleri lüzumu kadar müdür,
uzman, şef ve memur ile diğer personel tarafından yürütülür. Büroda görevli personel, Daire
Başkanlarının vereceği büro işlerini yaparlar ve bu işleri dolayısıyla Daire Başkanlarına karşı
sorumludurlar.
(4) Şube müdürü, müdür, uzman, şef ve memurlar ile diğer personel, görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar.
Vergi müfettişliği mühür ve belgeleri
MADDE 68 – (1) Vergi Müfettişlerine birer resmi mühür ile kimlik belgesi verilir. Görevlerinden her ne suretle olursa olsun ayrılan Vergi Müfettişleri, mühür ve kimlik belgelerini
Başkanlığa iade etmek zorundadır.
(2) Görevinden aylıksız izinli sayılmak suretiyle ayrılan Vergi Müfettişlerinin, mühür
ve kimlik belgeleri ilgili Daire Başkanlıklarında muhafaza edilir ve aylıksız izin sonunda kendilerine zimmetle iade edilir.
İşlerin süresinde bitirilmesi
MADDE 69 – (1) Vergi Müfettişleri kendilerine verilen işleri program, yazı veya ilgili
mevzuatında belirtilen süreler içinde bitirirler. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler
hakkında Başkanlığa zamanında bilgi verirler.
(2) Vergi Müfettişleri ellerindeki işleri Başkanlığın emir veya müsaadesi olmaksızın
başka bir Vergi Müfettişine devredemezler.
İzin kullanılması
MADDE 70 – (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 20 güne kadar alınan
izinlere ilişkin dilekçeler ilgili Daire Başkanlığına, 20 günü geçen izinlere ilişkin dilekçeler
ise Daire Başkanlığı aracılığıyla Başkanlığa verilir.
(2) Yıllık izinler, Başkanlığın uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre
kısım kısım kullanılabilir.
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Kuruldan istifa veya nakil yolu ile ayrılanlar
MADDE 71 – (1) Kuruldan istifa yolu ile veya naklen ayrılan Vergi Müfettişlerinden;
bizzat ticaret veya serbest meslek faaliyeti ile meşgul olanlarla, özel ticari ve sınai müesseselerde görev alanlar tekrar Vergi Müfettişliğine atanmazlar.
Yapılamayacak işler
MADDE 72 – (1) Vergi Müfettişleri, görevlerinden ayrıldıktan sonra üç yıl süreyle,
görevden ayrılış tarihi itibarıyla son üç yıl içinde nezdinde inceleme yaptıkları mükellefler
veya bu mükelleflerin veya ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan
veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu kurumlarda herhangi
bir görev veya iş alamazlar, 3568 sayılı Kanun kapsamında sözleşme düzenleyemezler. Bu yasağa uymayanlar hakkında 2/10/1981 tarihli ve 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların
Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 73 – (1) Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar Sınav Kurulu tarafından incelenir
ve on iş günü içerisinde karara bağlanıp, sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
Yetki
MADDE 74 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında doğabilecek tereddütlerin giderilmesinde, vergi incelemesi, teftiş, denetim ve soruşturma ile diğer görevlere ilişkin esas ve
usullerin belirlenmesinde Başkanlık yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 75 – (1) 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi
Denetim Kurulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Sınav konuları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce mesleğe
alınan Vergi Müfettiş Yardımcılarının yetki ve yeterlik sınav konuları belirlenirken bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan ilgili Yönetmelik esas alınır.
Yeterlik sınavından başarısız olanlar
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan birinci yeterlik sınavının yazılı bölümünden başarısız olup henüz ikinci sınav hakkına girmeyenler, 31 inci madde kapsamında sınava çağrılırlar.
Gözetim çalışmalarına devam edenler
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla;
a) Birinci yeterlik sınavına girmemiş ancak gözetim çalışmalarına devam eden Vergi
Müfettiş Yardımcıları, performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartıyla yapılacak ilk
yeterlik sınavına alınırlar.
b) Birinci yeterlik sınavından başarısız olan ve gözetim çalışmalarına devam eden Vergi
Müfettiş Yardımcıları için ikinci sınav hakkına girişte en az bir yıl daha çalışmak ve bu dönemde performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartı aranmaz.
Yürürlük
MADDE 76 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 77 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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Hazine ve Maliye Bakanlığından:
VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 20 nci” ibaresi “1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 228 inci” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 − (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Hazine ve Maliye Bakanını,
b) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,
c) Başkanlık: Vergi Denetim Kurulu Başkanlığını,
ç) Daire Başkanlığı: Uygun görülen yerlerde Bakan onayı ile kurulan Başkanlığa bağlı
Daire Başkanlıklarını,
d) İnceleme ve denetim birimi: Vergi Denetim Kurulu Başkanlığını, Gelir İdaresi Başkanlığını, Vergi Dairesi Başkanlıklarını, Vergi Dairesi Başkanlığı kurulmayan yerlerde Defterdarlıkları,
e) Sınırlı inceleme: Tam inceleme dışında kalan vergi incelemesini,
f) Tam inceleme: Bir mükellef hakkında, bir veya birden fazla vergi türü itibarıyla bir
veya daha fazla vergilendirme dönemine ilişkin her türlü iş ve işlemlerinin bütün matrah unsurlarını içerecek şekilde yapılan vergi incelemesini,
g) Vergi incelemesi: İnceleme yapmaya yetkili olanlar tarafından, ödenmesi gereken
vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak amacıyla yapılan faaliyeti,
ğ) Vergi inceleme raporu: Vergi incelemeleri sonucunda düzenlenen raporu,
h) Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar: 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 135 inci
maddesinde sayılan yetkilileri,
ı) Vergi Müfettişi: Vergi Başmüfettişini, Vergi Müfettişini ve Vergi Müfettiş Yardımcısını,
ifade eder.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Grup”
ibaresi “Daire” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer
alan “kararname, tüzük” ibareleri “Cumhurbaşkanı Kararı” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “grup”
ibaresi “daire” olarak, “Grup” ibaresi “Daire” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) 16 ncı maddenin beş, altı ve yedinci fıkrası hükümleri saklıdır.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ise”
ibaresi yürürlükten kaldırılmış, “en fazla altı ay” ibaresinden sonra gelmek üzere “, katma değer
vergisi iade incelemelerinde ise en fazla üç ay” ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan
“altı ayı” ibaresi “tam ve sınırlı incelemelerde altı ayı, katma değer vergisi iade incelemelerinde
ise iki ayı” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye
Bakanlığınca” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanı” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
31/10/2011
28101
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
18/8/2012
28378
26/11/2015
29524
325/10/2016
29868

—— • ——

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

VERGİ MÜFETTİŞLERİNİN GÖREV YERLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 27/9/2019 tarihli ve 30901 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Müfettişlerinin Görev Yerlerinin Belirlenmesine Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin ek 32 nci maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
228 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“d) Daire Başkanı: Daire Başkanlığı bulunan yerlerdeki Daire Başkanını,
e) Daire Başkanlığı: Uygun görülen yerlerde Bakan onayı ile kurulan Başkanlığa bağlı
Daire Başkanlıklarını,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Grup”
ibaresi “Daire” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “görev puanı üstünlüğü” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya performans puanı üstünlüğü” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) Vergi Müfettişleri, görev yapmak istedikleri farklı illerdeki Daire
Başkanlıklarını her yılın Mart ayı sonuna kadar Başkanlığa bildirir. Başkanlık, yer değiştirme
talebinde bulunan Vergi Müfettişlerinin durumlarını, görev puanı üstünlüğü esasına göre ve
belirlenen kontenjanlar dâhilinde inceler ve görevlendirilecekleri Daire Başkanlığını Mayıs ayı
sonuna kadar belirler ve ilan eder. Kontenjan veya görev puanının yetersiz olması durumunda
söz konusu talepler yerine getirilmez.
(2) Vergi Müfettişleri, aynı il içerisinde görev yapmak istedikleri Daire Başkanlıklarını
Temmuz ayının sonuna kadar Başkanlığa bildirir. Başkanlık söz konusu talepleri son iki yıl
performans puanı üstünlüğüne göre inceler ve Vergi Müfettişlerinin görevlendirilecekleri Daire
Başkanlığını Eylül ayı sonuna kadar belirler ve ilan eder. Kontenjan veya performans puanının
yetersiz olması durumunda söz konusu talepler yerine getirilmez.
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(3) İsteğe bağlı olarak görev yaptığı Daire Başkanlığı değişen Vergi Müfettişleri görevlendirmenin yapıldığı yılı izleyen takvim yılı başından itibaren iki yıl geçmedikçe birinci
fıkraya istinaden yer değişikliği talebinde bulunamaz. Bakanlık dışı geçici görevde ve ücretsiz
izinde geçirilen süreler bu sürenin hesabında dikkate alınmaz.
(4) Mazeret durumuna bağlı olarak Daire Başkanlığı değişen veya yerinde kalanlardan,
mazeret durumu ortadan kalkan Vergi Müfettişleri, üçüncü fıkrada belirtilen süreyi beklemeksizin birinci fıkra kapsamında talepte bulunabilirler.
(5) Aynı il içerisinde birden fazla aynı tür Daire Başkanlığı bulunması halinde; bu Daire
Başkanlıkları arasındaki yer değiştirme talepleri, ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak Başkanlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda yerine getirilebilir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) Başkanlık, hizmetin gereği ve ihtiyaçlar dâhilinde, 6 ncı maddenin
birinci fıkrası kapsamındaki taleplere ilişkin kontenjanı Nisan ayı içerisinde, ikinci fıkrası kapsamındaki taleplere ilişkin kontenjanı ise Ağustos ayı içerisinde belirler ve ilan eder.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarında
yer alan “Grup” ibareleri “Daire” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer
alan “Grup” ibaresi “Daire” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci, üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkralarında yer alan “Grup” ibareleri “Daire” olarak değiştirilmiş, beşinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(5) Görev yaptıkları Daire Başkanlığı dışında farklı bir Daire Başkanlığında Daire
Başkanı veya Daire Başkanına yardımcı olmak üzere görevlendirilen Vergi Müfettişlerinin görev yeri, görevlendirildikleri Daire Başkanlığı olarak değişir.”
“(7) Bir önceki yıl performans değerlendirmesinden başarısız olan ve görev yaptığı ilde
birden fazla Daire Başkanlığı bulunan Vergi Müfettişleri, aynı ilde bulunan Daire Başkanlıklarının birinde Başkanlıkça görevlendirilebilir.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 15 – (1) Vergi Müfettiş Yardımcılarından yapılan yeterlik sınavında başarılı
olarak Vergi Müfettişliğine atananların ilk görevlendirilmeleri, Performans Yönetmeliğine göre
Vergi Müfettiş Yardımcılarının yardımcılık dönemine ilişkin hesaplanan performans puanı ile
yeterlik sınav puanının toplamından oluşan başarı sırası, tercihleri ve mazeret durumları dikkate
alınarak Başkanlık tarafından ihtiyaçlar doğrultusunda tespit edilen Daire Başkanlıklarına yapılır.
(2) Birinci fıkra kapsamında görev yapacakları Daire Başkanlığı belirlenenler, ilk görevlendirmelerinin yapıldığı yılı izleyen takvim yılı başından itibaren iki yıl geçmedikçe 6 ncı
maddenin birinci fıkrası kapsamında yer değişikliği talebinde bulunamazlar. Bakanlık dışı geçici görevde ve ücretsiz izinde geçirilen süreler bu sürenin hesabında dikkate alınmaz.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Grup”
ibaresi “Daire” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
27/9/2019

30901
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İçişleri Bakanlığından:
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI NAM VE HESABINA TIPTA UZMANLIK,
YAN DAL UZMANLIK, DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK
EĞİTİMLERİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık eğitimlerine ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına,
26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği kapsamında yaptırılacak uzmanlık eğitimlerini planlayan Jandarma
Genel Komutanlığı birimleri ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisini ve bu eğitimlere tabi
tutulan Jandarma Genel Komutanlığı sağlık personelini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat,
Görev ve Yetkileri Kanununun 13, 13/A ve ek 14 üncü maddeleri ile 14/7/1965 tarihli ve 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 78, 79 ve ek 38 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Diş hekimliğinde uzmanlık: Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre
yürütülen ve diş hekimlerine belirli alanlarda özel yetenek ve yetki sağlamayı amaçlayan bir
yükseköğretimi,
b) DUS: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Eğitici: Uzmanlık eğitimi verme yetkisine sahip kişileri,
ç) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
d) Sağlık Personeli: Jandarma Genel Komutanlığında görevli hekim, diş hekimi, eczacı,
kimyager ve veteriner hekimleri,
e) Tıpta Uzmanlık: Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre yürütülen ve
hekimlere belirli alanlarda özel yetenek ve yetki sağlamayı amaçlayan bir yükseköğretimi,
f) Tıpta Uzmanlık Kurulu: 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 369 uncu
maddesi gereğince Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan kurulu,
g) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
ğ) YDUS: Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Jandarma Genel Komutanlığı Sağlık Personelinin Tıpta Uzmanlık, Yan Dal Uzmanlık,
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimlerine İlişkin Hususlar
Başvuru şartları
MADDE 5 – (1) Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına TUS, DUS ve
YDUS’a;
a) Subay naspedildikten sonra yirmi yıllık fiili hizmet süresini tamamlamamış olma,

Sayfa : 38

RESMÎ GAZETE

7 Nisan 2021 – Sayı : 31447

b) Başvuru tarihindeki sicil notu ortalaması sicil tam notunun en az yüzde doksan ve
yukarısında olma,
c) Ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birine çevrilmiş, hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına karar verilmiş ve affa uğramış olsa bile; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin
birinci fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen suçlar ile iftira, yalan yere
tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve fuhuş suçlarından mahkum olmama,
ç) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet,
fesat, isyan suçları ile 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan mahkum olmama,
d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, bu fıkradaki bentlerde belirtilen suçların dışındaki
suçlardan, toplam olarak 21 gün ve daha fazla hapis, oda hapsi veya hizmet yerini terk etmeme
cezası ile mahkum veya cezalandırılmamış olma,
e) Personel seçiminin yapıldığı tarihte herhangi bir sebeple görevden uzaklaştırılmış
veya tutuklu bulunmama,
f) Terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı
faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisakı veya irtibatı olmama,
g) 31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun kapsamında, başvuru tarihinden itibaren geriye doğru son beş yıl içinde, aylıktan kesme cezasına çevrilmiş olsa dahi, toplamda
on iki ay veya daha fazla durdurma cezası almamış olma,
ğ) Başvurunun yapıldığı tarihte hakkında sıralı amirlerince olumsuz kanaat formu düzenlenmemiş olma,
h) Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen diğer nitelikleri karşılama,
şartlarını taşıyanlar başvurabilirler.
(2) Personel müracaatını, ÖSYM tarafından ilan edilen başvuru esaslarına göre şahsen
yapar.
(3) Tıpta uzmanlık veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini bitirerek uzman unvanı
alan personel, yan dal uzmanlık hariç olmak üzere ikinci bir uzmanlık eğitimine başvuramaz.
(4) Sınavı kazanan personel;
a) Tıpta/diş hekimliğinde uzmanlık eğitimine;
1) İki yıllık birlik, kurum ve karargâh hizmetini tamamlayanlar sınavın yapıldığı yıl,
2) İki yıllık birlik, kurum ve karargâh hizmetini tamamlamayanlar ise iki yıllık hizmetlerini tamamladıktan sonra,
katılabilirler. Ancak uzman personel ihtiyacını karşılamak amacıyla Jandarma Genel
Komutanlığınca aranan birlik, kurum ve karargâh hizmet süresi kısaltılabilir.
b) Tıpta yan dal uzmanlık eğitimine; tıpta uzmanlık unvanını aldıktan sonra, iki yıl uzmanlık kadrosunda çalışanlar sınavın yapıldığı yıl, iki yıl uzmanlık kadrosunda çalışmayanlar
ise iki yıllık hizmetlerini tamamladıktan sonra katılabilirler.
Personel seçimi ve yerleştirme esasları
MADDE 6 – (1) Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin ve Yetiştirme Planında
yer alan uzmanlık dalı kontenjanları ÖSYM’nin yıl içinde yapılan sınavlarından yeterli süre
öncesinde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından sağlık personeline duyurulur.
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(2) Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği kapsamında ilgili eğitim kurumu ile koordine edilerek belirlenen uzmanlık
dalı kontenjanları, TUS, YDUS ve DUS başvuru kılavuzlarında yer alması için Sağlık Bakanlığı
ve ilgili eğitim kurumuna gönderilir.
(3) Sınavlara başvuracak adaylar, kadroların duyurulmasını müteakip otuz gün içerisinde yazılı olarak Jandarma Genel Komutanlığına müracaatlarını yaparlar. Jandarma Genel
Komutanlığınca, 5 inci maddede belirtilen şartları haiz aday listesi, adaylardan kontenjan tercihlerinin alınma süreci başlamadan önce ÖSYM’ye gönderilir. Jandarma Genel Komutanlığı
tarafından gönderilen aday listesinin dışında kalan adaylar sınava girmiş olsalar bile ilan edilen
kontenjanlara yerleştirilmezler.
(4) Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına TUS, DUS veya YDUS sınavına giren ve gönderilen listede yer alan personele ait sınav sonuçları, ilgili eğitim kurumu tarafından
Jandarma Genel Komutanlığına bildirilir.
Tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi
MADDE 7 – (1) Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına tıpta uzmanlık, yan
dal uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık eğitimleri Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi
Başkanlığınca, Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından yetkili kılınan eğitim kurumları ile bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılan protokol kapsamında yürütülür.
(2) Kontenjana yerleştirilen personel Jandarma Genel Komutanlığı tarafından eğitimleri
süresince Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi emrine atanırlar ve eğitim yaptıkları kuruma,
tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık ve diş hekimliğinde uzmanlık öğrencisi olarak görevlendirilirler.
(3) Sınav sonucuna göre açılan kontenjana yerleştirilen adayların uzmanlık eğitimini,
yerleştirildikleri eğitim kurumunda ve programda yapmaları esastır. Ancak; programda hastalık,
vefat, istifa, emeklilik veya tayin gibi sebeplerle eğitici kalmadığı veya programın sahip olması
gereken asgari nitelik ve standartları kaybettiği hallerde, programdaki uzmanlık öğrencileri
Jandarma Genel Komutanlığı ile koordine kurulurak uygun bir programda eğitim almak veya
rotasyon yapmak üzere altı aya kadar görevlendirilebilirler. Bu görevlendirmenin yapılmadığı
hallerde Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından altı aya kadar re’sen görevlendirme yapılabilir. Bu
görevlendirme süresi içerisinde ilgili programda eğitici istihdam edilemediği veya eğitime
engel olan durumun ortadan kaldırılamadığı hallerde programlardaki uzmanlık öğrencisi Tıpta
Uzmanlık Kurulunun tespit edeceği programa, programın bağlı olduğu kurum ile yapılacak
protokole uygun olarak nakledilir.
(4) Tıpta uzmanlık ana ve yan dalları ile diş hekimliğinde uzmanlık dallarının eğitim
süreleri, 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair
Kanunda belirtilen ve Tıpta Uzmanlık Kurulunca belirlenen süreler kadardır.
(5) Tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık eğitimine başlayan
öğrenciler, eğitim kurumu ile bu Yönetmeliğe uygun olarak imzalanan protokol kapsamında,
eğitim kurumunun ilgili mevzuatına tabi olurlar.
(6) Eğitim kurumu tarafından, tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini bitirme sınavında başarılı olanların, uzmanlığının tescili için gerekli işlemler
Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yapılır. Ayrıca eğitim kurumu
tarafından, uzmanlık belgeleri Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilmesini müteakip, Jandarma
Genel Komutanlığına gönderilir.
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(7) Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık ve
diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi gören uzmanlık öğrencileri özel muayenehane açamaz; uzmanlık eğitiminin gerektirdiği durumlar dışında, kamu kurum ve kuruluşları veya özel kurum
ve kuruluşlarda aylıklı veya aylıksız hiçbir işte çalışamazlar.
(8) Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gerekli görülmesi halinde, Ülke genelinde
yaşanabilecek olağanüstü hal, doğal afetler, salgın hastalık, harekât gibi olağan dışı durumlarda,
hekimlik görevlerini yürütmek üzere uzmanlık öğrencilerinin eğitimlerine olağan dışı durumların devam etiği süre ile sınırlı olarak re’sen ara verilebilir.
Tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık eğitiminin
sonlandırılması
MADDE 8 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi hariç olmak üzere, tıpta
uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık eğitimine başvuru şartlarından herhangi
birini taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile uzmanlık eğitimi sırasında bu şartlardan birisini kaybedenlerin eğitimine ilgili eğitim kurumu ile koordine edilerek son verilir.
(2) Eğitim kurumunda tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık
eğitimi yapan personele, eğitim kurumunun ilgili mevzuatında belirtilen şartlar ile 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi hariç diğer şartları kaybedenlerin eğitim kurumundaki eğitimine son verilir. Bu durum, eğitim kurumu tarafından gerekçeleri ile birlikte Jandarma Genel
Komutanlığına bildirilir.
(3) Eğitim sırasında görevden uzaklaştırılan ve/veya tutuklanan sağlık personelinin eğitimine ara verilir. Haklarındaki bu tedbirlerin sona ermesi halinde personelin eğitimine devam
edip etmeyeceği hususu Jandarma Genel Komutanlığınca değerlendirilir.
(4) Tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık eğitiminde bulunanlardan, sağlık veya harekât ve benzeri görevlendirme sebepleri dışında kendi isteği ile eğitimi
bırakan veya eğitimlerini ilgili mevzuatta belirtilen sürelerde tamamlayamayan personele
27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 36 ncı maddesinin
birinci fıkrasının (b) bendi hükümleri uygulanır ve bu personele Jandarma Genel Komutanlığı
nam ve hesabına eğitim almak üzere TUS, YDUS ve DUS’a tekrar başvuru hakkı verilmez.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Diğer hususlar
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik esaslarına göre, tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş
hekimliğinde uzmanlık eğitimi yapan personele, eğitim kurumunun uygun görmesini müteakiben, ilgili mevzuata göre birliği tarafından izin verilebilir.
(2) Bu Yönetmelik esaslarına göre tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde
uzmanlık eğitimi bitiren personelin yükümlülükleri ilgili mevzuata göre düzenlenir.
(3) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde tıpta uzmanlık eğitimi bakımından
Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ile tıpta uzmanlık eğitimine ilişkin
diğer mevzuat hükümleri, diğer hususlarda Jandarma Genel Komutanlığının tabii olduğu ilgili
mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

7 Nisan 2021 – Sayı : 31447

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 41

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI BÜTÇE,
MUHASEBE UYGULAMALARI İLE İÇ DENETİME İLİŞKİN USUL
VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 12/10/2014 tarihli ve 29143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Bütçe, Muhasebe Uygulamaları ile İç Denetime
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“ilgili bankalara imza sirküleri gönderilmek suretiyle,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
12/10/2014

29143

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜLTÜR YATIRIMLARININ VE GİRİŞİMLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE
VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 24/4/2009 tarihli ve 27209 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür
Yatırımlarının ve Girişimlerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 5 inci
maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “şirkete ait imza sirküleri” ibaresi “şirkete
ait sicil tasdiknamesi” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer
alan “şirkete ait imza sirküleri” ibaresi “şirkete ait sicil tasdiknamesi” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
24/4/2009
27209
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
127/3/2012
28246
216/10/2018
30567
314/6/2020
31155

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ÖZEL TİYATROLARIN KAYIT İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 23/5/2020 tarihli ve 31135 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tiyatroların Kayıt İşlemlerine Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi
yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
23/5/2020

31135

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ÖZEL TİYATROLARIN PROJELERİNE YAPILACAK YARDIMLARA İLİŞKİN
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 8/12/2018 tarihli ve 30619 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
8/12/2018

30619

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
5/5/2020

31118

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

SEYAHAT ACENTALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seyahat
Acentaları Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e), 21 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (c), 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç), 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d), 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (e)
bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve
tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Temsile yetkili kişi veya kişilerin de belirtildiği ticaret sicil tasdiknamesi.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
5/10/2007
26664
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
119/3/2010
27526
214/1/2021
31364
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Millî Savunma Bakanlığından:
ASKERİ OKULLARA ALINAN ÖĞRENCİLER İLE SİLAHLI KUVVETLER
HESABINA FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLARDA OKUYAN ÖĞRENCİLER
İÇİN YÜKLENME SENEDİ DÜZENLENMESİNE VE BU OKULLARDAN
ÇEŞİTLİ SEBEPLERLE AYRILACAK ÖĞRENCİLERE VEYA
KEFİLLERİNE ÖDETTİRİLECEK TAZMİNATA DAİR
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 3/9/1985 tarihli ve 18857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askeri
Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle
Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmeliğin adı “Harp
Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına Alınan Öğrenciler ile Millî Savunma Bakanlığı
Nam ve Hesabına Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında Okuyan Öğrenciler İçin
Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere
veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; harp okullarına ve astsubay meslek yüksekokullarına alınan öğrenciler ile Millî Savunma Bakanlığı nam ve hesabına fakülte, yüksekokul ve
meslek yüksekokullarında okuyan öğrenciler için düzenlenecek olan yüklenme ve kefalet senedi ile bu okullardan sağlık sebepleri veya 31/7/1970 tarihli ve 1325 sayılı Askeri Okullar,
Askeri Öğrenciler, Askeri Fabrikalar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun uyarınca muafiyet
getirilen haller dışında; başarısızlık, disiplinsizlik ve benzeri diğer sebeplerle ilişiği
kesilenlere/ayrılanlara Devlet tarafından yapılan harcamaların karşılığı olarak tespit edilecek
tazminatın hesaplanmasında uygulanacak esasları belirlemektir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 2 – Bu Yönetmelik hükümleri harp okullarında, astsubay meslek yüksekokullarında ve Millî Savunma Bakanlığı nam ve hesabına fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında okuyan öğrenciler ile bu okullardan ilişiği kesilenleri/ayrılanları, bunların kefillerini
ve kanuni temsilcilerini kapsar.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 3 – Bu Yönetmelik, 30/5/1949 tarihli ve 5401 sayılı Askeri Öğrencilerden Başarı
Gösteremiyenler Hakkında Kanunun 3 üncü, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri
Personel Kanununun 13 üncü, 14 üncü ve 68 inci, 11/5/2000 tarihli ve 4566 sayılı Harp Okulları
Kanununun 38 inci, 24/4/2002 tarihli ve 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanununun 31 inci ve 1325 sayılı Kanunun ek 4 üncü, ek 5 inci ve ek 13 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin başlığı ve birinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“Yüklenme ve kefalet senetlerinin düzenlenmesi”
“Harp okullarına, astsubay meslek yüksekokullarına veya Millî Savunma Bakanlığı
nam ve hesabına fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına girme hakkını elde eden her
öğrenci için Örnek-1’de yer alan yüklenme ve kefalet senetleri düzenlenir ve kefalet senedinde
belirtilecek miktar Örnek-2’de yer alan giderler dikkate alınarak tespit edilir.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 6 – Düzenlenecek kefalet senetlerinde yer alacak tazminat tutarları öğrencinin
bağlı bulunduğu komutanlıkça tespit edilir ve Millî Savunma Üniversitesi Rektörünün onayını
müteakip her yıl Nisan ayı içerisinde yürürlüğe konur.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 7 – Harp okullarında, astsubay meslek yüksekokullarında veya Millî Savunma
Bakanlığı nam ve hesabına fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında okuyan öğrencilerden idari yönden bağlı bulunduğu komutanlıktan disiplinsizlik, başarısızlık veya diğer nedenlerle ilişiği kesilenlerin/ayrılanların gördükleri öğrenim süresince bu öğrenciler için Devlet
tarafından yapılan masraflar, Örnek-2’de yer alan giderleri kapsayacak biçimde maliyet hesaplaması yapılarak öğrencilere, kanuni temsilcilerine ve kefalet senedindeki miktarı aşmamak
üzere kefillerine tazminat olarak ödettirilir.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “okul komutanlıkları” ibaresi
“komutanlık”, “Hukuk Müşavirliği ve Davalar Dairesi Başkanlığına” ibaresi “Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Ödenen” ibaresinden sonra gelmek üzere “tüm” ibaresi eklenmiş ve aynı
maddenin yedinci fıkrasında yer alan “ikametgâh” ibaresi “ikamet” olarak değiştirilmiştir.
“Öğrencinin bağlı olduğu komutanlıkça Örnek-2’ye uygun olarak hesaplanan tazminat
tutarı öğrencinin ilişiğinin kesildiği/ayrıldığı tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde ilgili komutanlıklar tarafından Millî Savunma Bakanlığına gönderilir.
Öğrenim giderinden doğan alacaklar, faizleri ile birlikte tahsil edilir. Borçtan sorumlu
olanların bağlı oldukları komutanlıklara yapacakları yazılı talep üzerine borçlar Millî Savunma
Bakanlığından görüş alınmasını müteakip taksitlendirilebilir. Anapara borcunun taksitlendirme
süresi azami beş yıldır. Ödeme güçlüğünde bulunduğunu ispatlayan borçlunun talebi ve bu talebin uygun görülmesi halinde taksitlendirme süresi uzatılabilir.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 9 – Harp okullarından, astsubay meslek yüksekokullarından ve Millî Savunma
Bakanlığı nam ve hesabına fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarından sağlık nedeniyle
öğrenimlerine devam edemeyecekleri kurul raporuyla tespit olunan öğrenciler ile 1325 sayılı
Kanun uyarınca muafiyet getirilen hallerde; öğrencilere, kefillerine veya kanuni temsilcilerine
tazminat ödettirilmez.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 10 – Harp okulları, astsubay meslek yüksekokulları ve Millî Savunma Bakanlığı nam ve hesabına fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarından bu Yönetmelikte belirtilen sebeplerle ilişiği kesilen öğrencilerden; ana veya babalarının kamu kuruluşlarında görev
yapmaları sebebiyle sağlık hizmetlerinin bu kuruluşlarca karşılanmasına dair yasal hakları olan
ve sağlık giderlerine para ödemeyecek ve/veya sadece belirli oranda ödeme yapacak kişilere,
bu okullardaki öğrenimleri süresinde yapılan sağlık giderleri için tazminat ödettirilmez. Ancak
Örnek-2’de yer alan giderlerin ilgili mevzuat gereğince zorunlu olarak ödenecek olan tutarları
ile 1325 sayılı Kanunda nispetleri belirlenerek hesaplanan tutarlar tazminat tutarına dâhil edilir.”
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MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğe 10 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.
“Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk
Madde 10/A – Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütleri gidermeye ilgisine göre Millî Savunma Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ile Hazine ve Maliye
Bakanı birlikte yürütür.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmelikte yer alan ÖRNEK:1’in başlığı ile birinci ve ikinci paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Örnek-1
ASKERÎ ÖĞRENCİLER İÇİN DÜZENLENECEK YÜKLENME SENEDİ
Askeri öğrenci olarak okulun giriş şartlarına uygun şekilde kayıt ve kabulüm yapıldığı
takdirde subay/astsubay çıkıncaya kadar, yürürlükte bulunan veya öğrenim süresi içerisinde
çıkacak mevzuat hükümlerini kabul ettiğimi, bunlara aynen uyacağımı, öğrencilik sıfatımın
devamı süresince evlenmeyeceğimi, karı koca gibi yaşamayacağımı taahhüt ve beyan ederim.”
Taahhütlerime aykırı hareket etmem, beyanlarımın gerçek dışı olduğunun tespit edilmesi, herhangi bir nedenle öğrenimi kendiliğimden terk etmem, okul yönetmelik veya yönergelerine göre okul idaresine ibraz ettiğim belgelerden herhangi birinin gerçeğe aykırı olduğunun
anlaşılması, derslerden başarı gösterememem, okul yönetmelik veya yönergelerine aykırı harekette bulunmam, yetkili merciler veya mahkemelerce hakkımda verilen herhangi bir ceza
nedeniyle yetkili merci veya kurullarca ittihaz olunan karara istinaden okuldan çıkarılmam halinde, askerî öğrenci olarak öğrenime başladığım tarihten ilişiğimin kesildiği tarihe kadar Millî
Savunma Bakanlığınca zimmetime tahakkuk ettirilecek tazminatı (personel ve amortisman giderleri ile ilaç ve tedavi giderleri, kitap ve kırtasiye giderleri, öğrenci harçlıkları ve yiyecek
giderlerinin yarısı ile bunlara tekabül eden faizleri hariç, Devlet tarafından yapılan masraflar)
sarf tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için hesap edilecek kanuni faizi ile birlikte ayrıca
hükme gerek kalmaksızın Hazine emrine ödeyeceğimi şimdiden kabul eyler, yüklenirim.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmelikte yer alan ÖRNEK:2 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Örnek-2
Askeri okullardan çeşitli sebeplerle ayrılmak zorunda kalan öğrenciler için hesaplanacak tazminat;
a) Personel ve amortisman giderleri ile ilaç ve tedavi giderleri, kitap ve kırtasiye giderleri, öğrenci harçlıkları ve yiyecek giderlerinin yarısı ile bunlara tekabül eden faizleri hariç,
Devlet tarafından yapılan masraflar,
b) Eğitim ve öğretim (seyir, uçuş, atış eğitimleri, uygulamalı eğitimler ile buna benzer
Devlet tarafından karşılanmayan ek veya özel ders ücretleri),
giderlerinden oluşur.”
MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı, Hazine ve Maliye
Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.
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Millî Savunma Bakanlığından:
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONELİNİN ÖĞRENİM, EĞİTİM VE
YETİŞTİRME MASRAFLARININ TESPİTİNE DAİR YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 17/12/2005 tarihli ve 26026 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Personelinin Öğrenim, Eğitim ve Yetiştirme Masraflarının Tespitine Dair Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “masrafların” ibaresinden sonra gelmek
üzere “takip ve” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e)
bentleri ile aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Harp Enstitüleri eğitimi (Müşterek Harp Enstitüsü dâhil) ile Harp Enstitülerinde
verilen diğer eğitimler,”
“d) Millî Savunma Bakanlığı nam ve hesabına lisans veya lisansüstü eğitimi,
e) Bağlı olduğu kuvvet komutanlığından veya Millî Savunma Üniversitesinden ücretli
izin alarak Türk Silahlı Kuvvetleri dışındaki özel veya resmî kurum ve kuruluşlarda, ilgili kuvvet komutanlığı ile yapılan idari uygulamalar çerçevesinde verilen ücretli eğitim, kurs, staj, ihtisaslar,”
“Birinci fıkrada belirtilen faaliyetlerin sona ermesini müteakip, ilgili komutanlıklar
veya kurum amirlikleri tarafından maliyetleri hesaplanarak, kuvvet komutanlıklarına gönderilir
ve personelin özlük dosyasına/evsaf kartına işlenir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile aynı
maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Öğrencilik dönemine ait 3/9/1985 tarihli ve 18857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına Alınan Öğrenciler ile Millî Savunma Bakanlığı Nam ve Hesabına Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında Okuyan
Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik hükümleri uygulanarak yapılacak hesaplamada; personel ve amortisman giderleri ile ilaç ve tedavi giderleri,
kitap ve kırtasiye giderleri, öğrenci harçlıkları ve yiyecek giderlerinin yarısı ile bunlara tekabül
eden faizleri hariç Devlet tarafından yapılan masraflar,”
“Atama yapan birim tarafından;
1) Tazminat hesaplarında kullanılacak veriler, Kuvvet Komutanlıkları Personel Başkanlıklarınca ve Okul Komutanlıklarınca personelin şahsi dosyasından takip edilir.
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2) Personele yapılan masrafların ait olduğu yılın maliyet tutarlarının, ayrıldığı/ilişiğinin
kesildiği tarihe getirilmesinde, 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine
İlişkin Kanun hükümlerinde belirtilen faiz oranı uygulanarak, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı
Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre, ilgili kuvvet komutanlıkları tarafından işlem yapılır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin son
cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe 6 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
“Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk
Madde 6/A – Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütleri gidermeye ilgisine göre Millî Savunma Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ile Hazine ve Maliye
Bakanı birlikte yürütür.”
MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı, Hazine ve Maliye
Bakanı ile İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

—— • ——

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 2/2/2019 tarihli ve 30674 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize
Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin yedinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “noter onaylı imza sirkülerinin” ibaresi “sicil tasdiknamesinin” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
2/2/2019

30674

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
1-

6/8/2019

30854

2-

16/4/2020

31101

3-

3/7/2020

31174

4-

22/10/2020

31282
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Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığından:
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI DANIŞMA
KURULU YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Ulusal Ajansı Danışma Kurulunun
çalışma usul ve esasları ile görevlerinin belirlenmesidir.
(2) Bu Yönetmelik, Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programlarından azami derecede
istifade etmenin yollarını aramak üzere oluşturulan Danışma Kurulunun çalışma usul ve esasları
ile görevlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum
ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 68 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ajans: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığını (Türkiye
Ulusal Ajansı),
b) Ajans Başkanı: Türkiye Ulusal Ajansı Başkanını,
c) Avrupa Birliği Başkanı: Avrupa Birliği Başkanlığı görevini yürütmek üzere görevlendirilen Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısını,
ç) Kurul: Türkiye Ulusal Ajansı Danışma Kurulunu,
d) Programlar: Ajans tarafından yürütülen ve katılımcı ülkeler arasında eğitim, gençlik,
spor ve bunlarla ilgili diğer alanlarda işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan programları,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Danışma Kurulunun Yapısı, Görevleri ve Üyelerin Görevlendirilmesi
Kurulun yapısı
MADDE 4 – (1) Kurul, programlarla ilgili alanlarda faaliyet gösteren kamu kurum ve
kuruluşları, eğitim ve öğretim kurumları, sivil toplum kuruluşları, gençlik organizasyonları,
meslek kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarının temsilcilerinden oluşur.
(2) Kurulda hangi kurum ve kuruluşların temsil edileceği, hizmet gerekleri dikkate alınarak, Avrupa Birliği Başkanının onayıyla belirlenir. İhtiyaç görülmesi hâlinde, Ajans tarafından ilgili görülen ulusal ve uluslararası kuruluşlardan Kurul toplantılarına katılımcı davet edilebilir.
Kurulun görevleri
MADDE 5 – (1) Kurulun görevi, Türkiye’nin Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programlarından azami istifade etmesini sağlamanın yollarını aramaktır.
(2) Kurul, bu görev doğrultusunda ülke politikalarına da katkı sağlayacak şekilde programların etkili ve verimli yürütülmesi, yaygınlaştırılması, uygulama kalitesinin artırılması,
proje çıktılarının kullanılması ve benzeri konularda katkı sağlar ve Ajansa sunmak üzere öneriler geliştirir.
Kurul üyelerinin görevlendirilmesi
MADDE 6 – (1) Kurul üyeleri, Avrupa Birliği Başkanının onayıyla belirlenen Danışma
Kurulu üyesi kurum ve kuruluşlar tarafından görevlendirilir.
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Kurul sekretaryası
MADDE 7 – (1) Kurulun sekretarya hizmetleri Ajans tarafından yürütülür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurul Toplantıları
Kurul toplantıları
MADDE 8 – (1) Kurul toplantıları, Ajans Başkanı veya görevlendireceği Ajans personeli tarafından yönetilir.
(2) Toplantılar çevrimiçi olarak da gerçekleştirilebilir.
Toplantı gündemi
MADDE 9 – (1) Gündem oluşturulmadan önce Kurul üyelerinin görüşleri alınır ve
Ajans tarafından uygun olduğu değerlendirilenler gündeme dahil edilir.
(2) Ajans tarafından son hali verilen gündem toplantıdan en az bir hafta önce Kurul
üyelerine bildirilir.
(3) Gündemdeki konulara ilişkin inceleme, sonuç ve önerileri içeren raporlar da gündemle birlikte üyelere dağıtılabilir.
Toplantı zamanı
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu yılda bir defa toplanır.
(2) Toplantı zamanı Ajans Başkanı tarafından tespit edilir.
Toplantıya davet
MADDE 11 – (1) Kurul; Ajansın daveti üzerine toplanır.
Görüşmelerde usul ve süre
MADDE 12 – (1) Konular gündemdeki sıraya göre görüşülür.
(2) Görüşmelerde alınan kararlar, Ajans tarafından raporlara işlenmek üzere açık oylamaya sunulur ve oy çokluğu ile kabul edilir.
(3) Kabul edilen kararlara ilişkin raporlar toplantı sonunda Ajans tarafından hazırlanır
ve Kurul üyelerine gönderilir. Hazırlanan raporlarda yer alan konular Ajans tarafından değerlendirilir ve uygun olduğu değerlendirilen öneriler programın uygulanmasında ve Ajansın faaliyetlerinde dikkate alınır.
Karar nisabı
MADDE 13 – (1) Kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Kurul üyeleriyle iletişim
MADDE 14 – (1) Bildirimler dahil olmak üzere Kurul üyeleri ile iletişim resmi yazışma
veya e-posta ile gerçekleştirilebilir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 15 – (1) 14/1/2004 tarihli ve 25346 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Yönlendirme ve İzleme Komitesi ile Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanı yürütür.
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Türk Patent ve Marka Kurumundan:
PATENT VEKİLLİĞİ VE MARKA VEKİLLİĞİ SINAV,
SİCİL VE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, patent vekilliği ve marka vekilliği sınav işlemleri ile patent vekillerinin ve marka vekillerinin sicil işlemleri, meslek kuralları ve disiplin
uygulamalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, patent vekilliği veya marka vekilliği sınavlarına başvuranlarla gerçek kişi patent vekilleri ve marka vekilleri ile tüzel kişi patent vekillerini ve marka vekillerini
kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Patent ve Marka Vekilliği ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 30 uncu ve 30/A maddelerine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aday: Patent vekilliği ve/veya marka vekilliği sınavına başvuran gerçek kişileri,
b) Disiplin Kurulu: Patent Vekilleri ve Marka Vekilleri Disiplin Kurulunu,
c) Kanun: 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Patent ve Marka Vekilliği ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunu,
ç) Kurum: Türk Patent ve Marka Kurumunu,
d) Marka vekili: Marka, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adları, tasarım konularında
danışmanlık yapma ve bu konularda Kurum nezdinde başvuru sahipleri adına işlem yapma
yetkisinde olan gerçek veya tüzel kişileri,
e) Patent vekili: Patent, faydalı model, tasarım, entegre devre topoğrafyaları konularında
danışmanlık yapma ve bu konularda Kurum nezdinde başvuru sahipleri adına işlem yapma
yetkisinde olan gerçek veya tüzel kişileri,
f) Sınav: Patent vekilliği yeterlik sınavlarını ve/veya marka vekilliği yeterlik sınavlarını,
g) Sicil: Kurum tarafından, patent vekilleri ve marka vekilleri için ayrı ayrı tutulan Patent Vekilleri Sicilini ve Marka Vekilleri Sicilini,
ğ) Vekil: Gerçek kişi veya tüzel kişi patent vekilini veya marka vekilini,
h) Yönetim Kurulu: Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Vekilliğe Kabul Şartları, Tüzel Kişi Vekiller
Patent vekilliği veya marka vekilliğine kabul şartları
MADDE 4 – (1) Gerçek kişilerin patent vekili veya marka vekili olabilmesi için aşağıdaki şartları taşıması gerekir:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Fiil ehliyetine sahip bulunmak.
c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği
yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun
olmak.
ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis
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cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d) Türkiye’de yerleşim yeri sahibi olmak.
e) Sınavda başarılı olmak.
f) Sicile kayıt olmak.
Tüzel kişi vekiller
MADDE 5 – (1) Tüzel kişi patent vekilinin veya marka vekilinin, Türkiye Cumhuriyeti
kanunlarına göre limited veya anonim şirket şeklinde kurulması, işletme konusunun patent vekilliği veya marka vekilliği faaliyetini kapsaması zorunludur.
(2) Tüzel kişi vekillerin, patent vekili veya marka vekili gerçek kişiler tarafından temsil
edilmesi zorunludur.
(3) Gerçek kişi vekil, vekillik yetkisini ancak kendi adına veya Sicile kayıtlı tek bir
tüzel kişi vekili temsilen kullanabilir. Vekillik yetkisini tüzel kişi vekili temsilen kullananlar,
gerçek kişi vekil olarak vekillik yapamaz. Gerçek kişi vekil, kişisel cezai sorumluluğu saklı
kalmak şartıyla temsil ettiği tüzel kişi vekille birlikte vekalet verene karşı müteselsilen sorumludur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınava İlişkin Usul ve Esaslar
Sınav, sınavın ilanı ve başvuru şartları
MADDE 6 – (1) Sınav; iki yılda bir, patent vekilliği ve marka vekilliği için ayrı ayrı
yapılır.
(2) Sınav, genel yeterlik sınavı ve mesleki yeterlik sınavı olmak üzere iki aşamadan
oluşur.
(3) Sınav, Kurum tarafından yapılabileceği gibi, Yönetim Kurulu sınavın başka kurum,
kuruluş veya üniversite tarafından yapılmasına da karar verebilir.
(4) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartları taşıyan gerçek kişiler sınava başvurabilir.
(5) Sınavın birinci aşaması olan genel yeterlik sınavından en az altmış gün önce Kurumun internet sitesinde; başvuru şartları, başvuruda istenecek belgeler, başvuru yeri, başvuru
yöntemi, sınav başvuru ücreti, son başvuru tarihi, sınavın tarihi, şekli, sınav konuları ve ağırlık
puanları ilan edilir. Sınav yeri, sınav tarihinden en az yedi gün önce ilan edilir.
(6) Genel yeterlik sınavında başarılı olan adaylar sınavın ikinci aşaması olan mesleki
yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Mesleki yeterlik sınavına girmeye hak kazanan adayların listesi, sınavın tarihi, şekli ve sınav konuları sınav tarihinden en az onbeş gün önce Kurumun internet sitesinde ilan edilir.
Sınav başvurusunda istenecek bilgi ve belgeler
MADDE 7 – (1) Sınava başvuracak adaylar;
a) Girilmek istenen sınavı ve tebligat adresini belirtir beyanı,
b) T.C. Kimlik Numarası beyanını,
c) Sabıka kaydına ilişkin beyanı,
ç) Öğrenim durumuna ilişkin beyanı,
d) Biyometrik fotoğrafını,
e) Sınav başvuru ücretinin ödendiğine ilişkin bilgiyi,
son başvuru tarihine kadar sınav ilanında belirtilen internet sitesine girmek ve/veya
yüklemek zorundadır.
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Sınav komisyonlarının oluşumu
MADDE 8 – (1) Sınav Koordinasyon Komisyonu, Kurum Başkanı tarafından görevlendirilen en az üç üyeden oluşur. Sınav Koordinasyon Komisyonu, sınav süreciyle ilgili tüm
sekretarya faaliyetlerini yürütür.
(2) Sınav Yürütme Komisyonu, Kurum Başkanı tarafından görevlendirilen, marka vekilliği yeterlik sınavları ve patent vekilliği yeterlik sınavları için ayrı ayrı olmak üzere bir başkan ve en az dört üyeden oluşur. Sınav Yürütme Komisyonları için aynı sayıda yedek üye belirlenir. Sınav Yürütme Komisyonları sınav sorularını ve cevap anahtarlarını hazırlar, sorulara
ve sınav sonuçlarına yapılan itirazları karara bağlar.
Genel yeterlik sınavının şekli, konuları ve değerlendirilmesi
MADDE 9 – (1) Genel yeterlik sınavı çoktan seçmeli test olarak yapılır.
(2) Sınav, aşağıda belirtilen konuları ve ağırlık puanlarını içerir:
a) Sınai mülkiyet ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamaların sınav içindeki ağırlığı %80’dir.
b) Medeni Hukukun başlangıç hükümleri ve kişiler hukuku hükümlerinden, Borçlar
Hukukunun vekâlet sözleşmesi hükümlerinden, Ticari İşletme Hukukunun tacir, ticaret sicili,
ticaret unvanı ve işletme adı, haksız rekabet hükümlerinden oluşan soruların sınav içindeki
ağırlığı %20’dir.
(3) Sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az yetmiş puan alan aday sınavda başarılı kabul edilir.
Genel yeterlik sınavı sorularının ilanı ve sorulara itiraz
MADDE 10 – (1) Genel yeterlik sınavı soruları, sınav tarihinden itibaren en geç on
gün içerisinde Kurumun internet sitesinde ilan edilir.
(2) Sorularda hata bulunduğunu iddia eden aday, itirazını gerekçeleriyle birlikte soruların ilan edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde Kuruma iletir.
(3) Sınav sorularına yapılan itirazlar, sorulara itiraz süresinin bitiminden itibaren en
geç onbeş gün içerisinde incelenerek karara bağlanır ve Kurumun internet sitesinde ilan edilir.
Gerekçesiz ya da süresi içerisinde yapılmayan itirazlar değerlendirilmez.
(4) Soru iptali halinde, iptal edilen sorunun sınava katılan bütün adaylar tarafından doğru cevaplandığı kabul edilir.
Genel yeterlik sınavı sonuçlarının ilanı ve sonuçlara itiraz
MADDE 11 – (1) Genel yeterlik sınavı sonuçları, 10 uncu maddede belirtilen sürelerin
bitiminden itibaren en geç onbeş gün içinde Kurumun internet sitesinde ilan edilir.
(2) Sınavda başarısız kabul edilen aday, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren
en geç yedi gün içinde itirazını Kuruma iletir. Bu aşamada sınav sorularına yapılan itirazlar
dikkate alınmaz.
(3) Sınav sonuçlarına yapılan itirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç onbeş
gün içerisinde sonuçlandırılır ve adaya yazılı olarak bildirilir.
Mesleki yeterlik sınavının şekli, konuları ve değerlendirilmesi
MADDE 12 – (1) Mesleki yeterlik sınavı yazılı olarak yapılır.
(2) Sınav, aşağıda belirtilen konuları içerir:
a) Marka vekilliği için; marka, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı, tasarımla ilgili
ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar.
b) Patent vekilliği için; patent, faydalı model, entegre devre topoğrafyaları ve tasarımla
ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar.
(3) Sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az yetmiş puan alan aday sınavda başarılı kabul edilir.
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Mesleki yeterlik sınavı sonuçlarının ilanı ve sonuçlara itiraz
MADDE 13 – (1) Mesleki yeterlik sınavı sonuçları, sınav tarihinden itibaren en geç
otuz gün içinde Kurumun internet sitesinde ilan edilir.
(2) Sınavda başarısız kabul edilen aday, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren
en geç on gün içinde itirazını Kuruma iletir.
(3) Sınav sonuçlarına yapılan itirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç otuz
gün içerisinde sonuçlandırılır ve adaya yazılı olarak bildirilir.
(4) Genel yeterlik sınavında başarılı olup da mesleki yeterlik sınavında başarısız olan
aday bir sonraki dönemde yapılacak olan ilk sınavda mesleki yeterlik sınavına doğrudan katılabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sicil
Sicile kayıt
MADDE 14 – (1) Mesleki yeterlik sınavında başarılı olanların vekillik yapabilmeleri
için Sicile kayıt olmaları zorunludur.
(2) Sicile kayıt olmak için aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte, Kurumun elektronik
başvuru sistemi üzerinden başvuru yapılır:
a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği
yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun
olunduğuna dair diploma veya belge.
b) Sabıka kaydına ilişkin beyan.
c) Tebligat adresine ilişkin beyan.
ç) Sicil kayıt ücretinin ödendiğine ilişkin bilgi.
d) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda mesleki sorumluluk sigortası yaptırıldığını gösterir poliçe.
e) Tüzel kişi vekiller için şirket konusunun patent vekilliği ve/veya marka vekilliği faaliyetlerini de kapsadığını gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayısı.
f) Tüzel kişi çalışanı olan vekilin, tüzel kişiliği Kurum nezdinde temsile yetkili olduğunu gösterir yetkili organ kararı.
g) Gerçek kişi vekiller için bağlı olunan vergi dairesinden Kuruma ibraz tarihinden en
fazla üç ay önce alınmış, konusunun patent vekilliği ve/veya marka vekilliği faaliyetlerini de
içerdiğini gösteren belge.
(3) Sicile kayıt edilen vekillere patent ve/veya marka vekilliği yapmaya hak kazandığını
gösterir belge bir defaya mahsus olmak üzere ücretsiz verilir. Belgenin tekrar talep edilmesi
halinde ilgili mevzuatta belirlenen ücretin ödenmesi gerekir.
(4) Sicile kayıt tarihi, ikinci fıkrada belirtilen belgelerin Kuruma eksiksiz olarak verildiği tarih olup, mesleki sorumluluk sigortası poliçesinin bitiş tarihi itibarıyla Sicil kaydı sona
erer.
(5) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır, Sicile
kayıtları yapılmaz ve bu kişiler hiçbir hak talep edemezler. 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışanların Sicile kaydı yapılmaz.
(6) Vekilin, Sicile kayıt edilen bilgilerinde meydana gelen her türlü değişikliği Kuruma
bildirmesi zorunludur.
Sicil yenileme
MADDE 15 – (1) Sicil kaydı, mesleki sorumluluk sigorta poliçesinin bitiş tarihi dikkate
alınarak her yıl yenilenir.
(2) Sicil kaydının yenilenmesi için Kurumun elektronik başvuru sistemi üzerinden aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma başvuru yapılır:
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a) Sicil yenileme ücretinin ödendiğine ilişkin bilgi.
b) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda mesleki sorumluluk sigortası yaptırıldığını gösterir poliçe.
c) 14 üncü maddenin ikinci fıkrasının (b), (c), (f), ve (g) bentlerinde sayılan bilgi ve
belgelerin içeriğinde herhangi bir değişiklik var ise bu bilgi ve belgeler, aksi takdirde değişiklik
olmadığına dair beyan.
(3) Sicil kaydını mesleki sorumluluk sigorta poliçesinin bitiş tarihi itibarıyla yenilemeyen vekilin, vekillik hak ve yetkileri Sicil kaydı yenilenene kadar askıya alınır.
Adres, unvan ve tür değişikliği
MADDE 16 – (1) Adres değişikliği, Kurumun elektronik başvuru sistemi üzerinden
vekilin beyanı üzerine gerçekleştirilir.
(2) Unvan ve tür değişikliğinin Sicile kaydı için Kurumun elektronik başvuru sistemi
üzerinden başvuru yapılır. Gerektiğinde Kurum unvan veya tür değişikliğini gösterir Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayısını talep edebilir.
Sicilden silinme ve yeniden kayıt hakkı
MADDE 17 – (1) Sicile kayıt edilmiş olan bir vekilin Sicile kayıt için aranan şartlara
sahip olmadığının sonradan tespit edilmesi, vekilin yazılı talebi veya vekile Kanunun 30/A
maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen cezanın uygulanması halinde vekilin kaydı
Sicilden silinir.
(2) Sicilden silinmeyi gerektiren hallerin sona erdiğini ispat eden vekil, Sicile yeniden
kayıt hakkı kazanır.
(3) Sicile yeniden kayıt olma talebinde bulunan vekil, 14 üncü maddenin ikinci fıkrasında sayılan bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma başvuru yapar.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Disiplin Hükümleri
Genel ilkeler
MADDE 18 – (1) Vekiller, mesleğin itibarının korunması, mesleki dayanışmanın sağlanması ve iş sahiplerinin vekillik mesleğine olan güveninin temini için vekillik meslek kuralları çerçevesinde hareket ederler.
(2) Vekilin meslek kurallarını bildiği kabul edilir. Hiçbir vekil, vekillik meslek kuralları
hakkında bilgisi olmadığını mazeret olarak ileri süremez ve meslek kurallarının ihlalini müvekkilden aldığı talimatlara atıfta bulunarak haklı gösteremez.
(3) Vekil, yanında çalışanların da 19 uncu maddenin birinci fıkrasında sayılan meslek
kurallarına uyması konusunda gerekli tedbirleri almak zorundadır. Bu konuda gerekli tedbirlerin alınmaması vekilin meslek kurallarını ihlali olarak kabul edilir.
Vekillik meslek kuralları
MADDE 19 – (1) Vekillik meslek kuralları aşağıda sayılmıştır:
a) Vekil, mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorunda olup görevini kötüye kullanamaz.
b) Vekil, müvekkillerinin çıkarları doğrultusunda, kendi kişisel duygularını ya da çıkarlarını gözetmeksizin objektif bir şekilde davranmak zorundadır.
c) Vekil, zamanının ve yeteneklerinin yetmediğini baştan bildiği bir işi kabul edemez.
ç) Vekil, herhangi bir talep olmaksızın salt kendine iş sağlamak amacıyla muhtemel
müvekkillere saldırgan bir pazarlama yöntemiyle yaklaşamaz.
d) Vekil; işyerinde, yazışmalarda ve tanıtım araçlarında ya da başka herhangi bir yerde
kamuyu yanıltacak bilgilere yer veremez.
e) Özel mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla vekil; gerçek ve tarafsız olması, dürüstlük ile meslek sırrına uygunluk gibi temel ilkelere uyumlu olması koşuluyla genel olarak
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reklam yapma hakkına sahiptir. Ancak müvekkilinin açıkça izni olmaksızın kimliğini açıklamak, kurum ve kuruluşların adını veya logosunu yanıltıcı biçimde kullanmak, müvekkilinin
talimatı dışında sınai mülkiyet haklarının alım satımını veya pazarlığını yapmak, meslektaşlarıyla haksız rekabete yol açacak şekilde, internet kullanıcılarını kendi sitesine veya kendi sitesinden bir başka siteye yönlendirecek internet kısa yollarını kullanmak reklam hakkının kapsamı dışındadır.
f) Vekil, mevzuatın öngördüğü veya müvekkilinin bilmesi gereken konularda müvekkilini
zamanında, tam ve doğru bir şekilde bilgilendirmek zorundadır.
g) Vekil, geçici bir süre için dahi olsa mesleğini ifa edemez hale geldiği takdirde veya
verdiği hizmetleri geri çekmek istemesi halinde müvekkillerini derhal bilgilendirmek ve müvekkillerinin çıkarlarını koruyacak şekilde önlemler almak zorundadır.
ğ) Vekil, gerek kendisine tevdi edilen görevleri gerekse başka şekilde öğrenmiş olduğu
müvekkile ilişkin bilgileri açıklamamakla ve sır saklamakla yükümlüdür. Vekilin bu sorumluluğu vekâlet ilişkisi sona erdikten sonra da devam eder. Vekilin bu sorumluluğu, müvekkiline
karşı olduğu gibi temsil etmediği halde kendisine bilgi vermiş olan kişilere karşı da bulunmaktadır.
h) Vekil, Kurumun yapacağı hizmetler karşılığında alacağı ücretlere ve harçlara ilaveten
kendi hizmeti karşılığı dışında müvekkilinden herhangi bir ücret talep edemez.
ı) Vekil, müvekkiline yüklendiği iş ile ilgili görüşünü açıklayabilir. Ancak iş veya işlemin sonucuna yönelik hiçbir taahhütte bulunamaz.
i) Vekil, her türlü iş ilişkisinde meslek dayanışmasına ve onuruna uymayan davranışlardan kaçınmak zorundadır.
j) Hiçbir vekil, bir meslektaşı hakkında küçük düşürücü nitelikte açıklama yapamaz.
k) Hiçbir vekil, bir meslektaşının mesleki tutum ve davranışları hakkındaki düşüncesini
kamuoyuna açıklayamaz. Bu konudaki şikâyetlerin mercii yalnız Kurumdur.
l) Vekil, hâlihazırda başka bir vekil tarafından ele alındığını bildiği veya bilmesi gerektiği belli bir dosya hakkında, dosya sahibinin bağımsız bir görüş alma veya vekilini değiştirme isteğini açıkça beyan etmiş olması dışında, dosya sahibiyle görüş alışverişinde bulunamaz.
m) Vekil ile takip edilen bir dosyada, başka bir vekilin dosyayla ilgili bir talimat veya
vekâletname alması halinde, yeni vekil dosyanın takibiyle görevli hâlihazırdaki vekile gecikmeden yazılı bilgi verir. Hâlihazırdaki vekil ise dosyanın takibi için gerekli tüm belgeleri talep
halinde, gecikmeden yeni vekile iletir.
n) Vekil, sınai mülkiyet konularında uzmanlaşacak olan bir çalışanının doğru ve uygun
eğitilmesi görevini üstlenmek zorundadır.
o) Vekil, Kurum çalışanları ile olan ilişkilerinde nezaket kurallarına uygun tutum ve
davranışlarda bulunmak, Kurum tarafından müvekkiline yapılan talepleri iletmek ve gerekli
irtibatı kurmak zorundadır.
ö) Vekil, Kurum adına yazılı veya sözlü hiçbir açıklamada bulunamaz.
p) Gerçek kişi vekil, birden fazla tüzel kişi vekilin ortağı veya çalışanı olsa dahi vekillik
yetkisini sadece tek bir tüzel kişi vekili temsilen kullanabilir. Vekillik yetkisini bu şekilde kullananlar, gerçek kişi vekil olarak vekillik yapamaz.
Disiplin cezaları ve ceza uygulanacak fiiller
MADDE 20 – (1) 19 uncu maddede sayılan vekillik meslek kurallarına uymayan tutum
ve davranışlarda bulunanlar ile vekilliğin gerektirdiği görevleri yapmayanlar hakkında uygulanacak disiplin cezaları aşağıda belirtilmiştir:
a) Uyarma: Vekilliğin icrasında ve mesleki tutum ve davranışlarda daha dikkatli davranılması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Meslek kurallarına uymayan tutum ve davranışta
bulunan vekiller hakkında uyarma cezası uygulanır.
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b) Kınama: Vekilliğin icrasında ve mesleki tutum ve davranışlarda kusurlu olunduğunun
yazı ile bildirilmesidir. Uyarma cezası alıp da iki yıl içinde aynı cezayı gerektiren fiilde bulunan
veya vekilliğin gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmeyen veya Kurum nezdinde yürütülen
herhangi bir işlemde menfaati zıt olan taraflara vekillik edenler hakkında kınama cezası uygulanır.
c) Geçici olarak vekillik faaliyetinden alıkoyma: Üç aydan az ve bir yıldan çok olmamak üzere vekillik faaliyetinden yasaklanmadır. Kınama cezası alıp da beş yıl içinde aynı cezayı
gerektiren fiilde bulunan veya vekâletname aslına aykırı örnek ile vekillik hak ve yetkilerini
kullanan veya Kuruma ait unvan, internet alan adı ya da diğer tanıtma vasıtalarını iltibasa meydan verecek şekilde kullanan vekiller hakkında geçici olarak vekillik faaliyetinden alıkoyma
cezası uygulanır.
ç) Vekillikten çıkarma: Vekillik faaliyetinden süresiz olarak yasaklanmadır. Geçici olarak vekillik faaliyetinden alıkoyma cezası alıp da beş yıl içinde aynı cezayı gerektiren fiilde
bulunanlar hakkında vekillikten çıkarma cezası uygulanır. Kesinleşmiş bir disiplin kararı sonucunda patent vekilliğinden veya marka vekilliğinden çıkarılanlar bir daha patent vekili veya
marka vekili olamaz.
(2) Disiplin Kurulunun aldığı kararlar Kurum internet sitesinde yayınlanabilir, şikâyet
eden veya edilenin kimlik bilgilerinin açıklanması hususunda ilgili tarafın açık rızası aranır.
ALTINCI BÖLÜM
Disiplin Kurulunun Oluşumu
Disiplin Kurulunun oluşumu
MADDE 21 – (1) Disiplin Kurulu; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından bir üye, Kurumdan üç üye ile mesleğini en az beş yıl bilfiil icra eden ve Disiplin Kurulunca verilen bir
kararla Kanunun 30/A maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen cezalardan birini almamış olan
patent vekillerinden veya marka vekillerinden üç üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.
Aynı sayıda ve aynı esasla yedek üye belirlenir. Tüm üyeler Bakan tarafından üç yıl için atanır.
Kurum Başkanı, patent vekilleri veya marka vekilleri arasından seçilecek üyeleri Bakanlığa
önerirken en fazla üyeye sahip iki ticaret odası ile en fazla üyesi bulunan vekillikle ilgili iki
dernekten görüş alır.
(2) Üyeler kendi aralarından bir Başkan ve bir Başkan Yardımcısı seçer. Başkan Yardımcısı Başkanın bulunmadığı zamanlarda Disiplin Kuruluna başkanlık eder. Disiplin Kurulu,
Kuruma yapılan şikâyetleri değerlendirmek üzere en az dört üyenin hazır bulunmasıyla toplanır.
Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile verilir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın oyu çift
sayılır. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Süresi dolmadan üyelikten ayrılan üyelerin yerlerine yedek üyeler getirilir. Disiplin Kurulunun görevi yeni Disiplin Kurulu atanana kadar devam
eder.
(3) Disiplin Kurulu üyelerinden biri hakkında Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen bir suçtan dolayı dava açılmışsa dava sonuna kadar bu üye toplantılara katılamaz ve yerine yedek üye getirilir.
(4) Geçerli bir mazereti nedeniyle toplantıya katılamayacak üyenin, toplantı tarihinden
önce mazeretini bildirmesi gerekir. Toplantıya katılmayan üye vekaleten temsil edilemez. Mazereti olmaksızın üst üste iki toplantıya katılmayan veya seçilme yeterliğini kaybeden üyenin
üyeliği sona erer ve yerine yedek üye getirilir.
(5) Kurumu temsil eden yedek üyeler ile marka ve patent vekillerini temsil eden yedek
üyeler, kendi içinde ve sıralı şekilde gruplandırılır. Asil üyenin üçüncü fıkra veya 22 nci madde
uyarınca toplantıya katılamaması durumunda, bu üyenin yerine aynı gruptaki birinci yedek üye
toplantıya çağrılır. Birinci yedek üyenin toplantıya katılamayacak olması halinde, sırasıyla
diğer yedek üyeler toplantıya çağrılır. Asil üyenin üyeliğinin sona ermesi durumunda, bu üyenin

7 Nisan 2021 – Sayı : 31447

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 57

yerine aynı gruptaki birinci yedek üye Disiplin Kurulunda görev almak üzere çağrılır. Birinci
yedek üyenin bu çağrıdan itibaren yedi gün içinde Disiplin Kurulunda görev alamayacak olduğunu bildirmesi veya hiçbir bildirimde bulunmaması halinde, sırasıyla diğer yedek üyelere
çağrı aynı usul ve esasla yapılır. Bakanlığı temsil eden asil üyenin üçüncü fıkra veya 22 nci
madde uyarınca toplantıya katılamaması durumunda Bakanlığı temsil eden yedek üye toplantıya çağrılır. Bakanlığı temsil eden asil üyenin üyeliğinin sona ermesi durumunda, bu üyenin
yerine Bakanlığı temsil eden yedek üye Disiplin Kurulunda görev almak üzere çağrılır.
(6) Disiplin Kurulunun sekretarya hizmetleri Kurum tarafından yürütülür.
Disiplin Kurulu üyelerinin toplantılara katılamayacağı durumlar
MADDE 22 – (1) Disiplin Kurulu üyesi, soruşturma konusunun, şikâyet edenin veya
şikâyet edilenin kendisiyle, boşanmış olsa dahi eşiyle, üçüncü dereceye kadar, bu derece dâhil,
kan ve kayın hısmıyla veya ekonomik ya da yönetsel ilişki içinde olduğu biriyle ilgili olması
halinde ilgili konunun görüşüldüğü toplantıya katılamaz ve yerine yedek üye çağrılır.
YEDİNCİ BÖLÜM
Şikâyet, Soruşturma ve Zamanaşımı
Şikâyet hakkı ve şikâyet
MADDE 23 – (1) Şikâyet edilen vekilin bu Yönetmelikte belirtilen disiplin hükümlerine aykırı davrandığını iddia eden herkes şikâyet hakkına sahiptir. Ancak 19 uncu maddenin
(b), (f), (g), (ğ), (j) ve (k) bentlerinde yazılı meslek kurallarına aykırı davranıldığı gerekçesiyle
ancak hakları ihlal edilenler şikâyet başvurusunda bulunabilirler.
(2) Bu Yönetmelik kapsamında vekiller hakkındaki şikâyetler, şikâyet edenin ve edilenin kimlik bilgileri belirtilerek, şikâyet gerekçeleri ve olayın niteliğine göre delilleriyle birlikte
yapılır.
Soruşturma
MADDE 24 – (1) Şikâyet dilekçesi ve ekleri Disiplin Kurulu tarafından incelenir.
(2) Başvuru usulüne uygun olmayan, gerekçesiz ve olayın niteliğine göre herhangi bir
delil içermeyen şikâyet başvuruları, Disiplin Kurulu tarafından soruşturma açılmaksızın reddedilir.
(3) Disiplin Kurulu tarafından yapılan inceleme sonucunda cezayı gerektirecek herhangi
bir hukuka aykırı fiilin gerçekleşmediğinin tespiti halinde disiplin soruşturması açılmasına yer
olmadığına karar verilir.
(4) Disiplin Kurulu, şikâyetçinin hukuki nitelendirmeleriyle bağlı olmadığı gibi şikâyete
konu somut olayla ilgili re’sen tespitte bulunabilir ve soruşturmayı genişletebilir.
(5) Disiplin soruşturması açılmasına karar verildiği takdirde, bu Yönetmeliğin hangi
hükümlerine dayanıldığı Disiplin Kurulu kararında belirtilir. Şikâyet dilekçesi ile ekleri şikâyet
edilene tebliğ edilir ve savunma yapabilmesini teminen tebliğ tarihinden itibaren yedi günden
az olmamak üzere süre verilir. Bu süre içinde savunmasını yapmayan vekil, savunma hakkından
vazgeçmiş sayılır.
(6) Disiplin Kurulu, gerekli gördüğü takdirde şikâyet ile ilgili tanıkları dinleyebilir ve
taraflardan ek bilgi ve belge isteyebilir.
(7) Aynı olaydan dolayı vekil hakkında hukuk mahkemesinde devam eden bir dava olması veya soruşturmaya ya da kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin soruşturmasını geciktirmez. Vekile ceza mahkemesi tarafından bir ceza verilmesi veya verilmemesi hali, ayrıca disiplin cezası verilmesine engel olmaz.
(8) 20 nci maddenin birinci fıkrası kapsamındaki cezaların soruşturmanın tamamlandığı
günden itibaren otuz gün içinde verilmesi zorunludur. Disiplin Kurulunca, 20 nci maddenin
birinci fıkrası uyarınca verilen cezalar gecikmeksizin Kuruma bildirilir ve taraflara tebliğ edilir.
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(9) Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder. Disiplin Kurulu kararlarına karşı idari yargıya başvurulabilir. Açılan davalarda husumet Kuruma yöneltilir.
Zamanaşımı
MADDE 25 – (1) 20 nci maddenin birinci fıkrasında sayılan fiil ve halleri işleyenler
hakkında bu fiil ve hallerin işlendiğinin Disiplin Kurulu tarafından öğrenildiği tarihten itibaren
üç ay içinde soruşturmaya başlanmadığı, her halde cezayı gerektiren fiil ve hallerin işlendiği
tarihten itibaren iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde disiplin cezası verme yetkisi
zamanaşımına uğrar.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Başvuru ve taleplerin alınması
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki başvuru ve talepler 3/9/2016 tarihli
ve 29820 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan E-Devlet Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında kimlik doğrulama işlemi yapılarak e-Devlet
Kapısı üzerinden gerçekleştirilir.
(2) Başvuru veya talep ekinde sunulan belgelerin aslına uygun olduğu başvuru ya da
talepte bulunanın bu yöndeki beyanının alınması suretiyle kabul edilir. Başvuru veya talep sahibi gerçeğe aykırı beyanda bulunması veya belge sunması halinde her türlü hukuki ve cezai
sorumluluğu üstlenir.
(3) Başvuru ve talepler için ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin, Kurum tarafından doğrulanabilmesi veya farklı kuruluşlardan temin edilebilmesi durumunda ilgili bilgi ve belgeler
istenmez.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 27 – (1) 27/6/2015 tarihli ve 29399 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk
Patent ve Marka Kurumu Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınav ve Sicil İşlemlerine Dair
Yönetmelik ve 18/5/2017 tarihli ve 30070 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Patent ve
Marka Kurumu Patent Vekilleri ve Marka Vekilleri Meslek Kuralları ve Disiplin Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıştır.
Yapılmış başvuruların durumu
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce, Sicile kayıt veya
Sicil yenileme için yapılmış başvurular, başvurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan mevzuat
hükümlerine göre değerlendirilir.
Önceki sınavın geçerliliği
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 13 üncü maddenin dördüncü fıkrası 2019 yılında yapılan
genel yeterlik sınavında başarılı olanlar hakkında da uygulanır.
Gerçek kişi yanında çalışan gerçek kişi vekillerin uyumu
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde Sicile kayıtlı olup da vekillik yetkisini başka bir gerçek kişi yanında çalışarak kullanan vekil, 14 üncü maddenin ikinci
fıkrasının (g) bendinde yer alan belgeyi, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Kuruma sunmak zorundadır.
Yürürlük
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı
yürütür.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
TASARRUF FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET
ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tasarruf finansman şirketlerinin kuruluş ve
faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama,
Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 39/A, 39/B ve 50/A maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde
tanımlanan bankayı,
b) Birlik: Finansal Kurumlar Birliğini,
c) Finansal kuruluş: 5411 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan finansal kuruluşu,
ç) Kanun: 6361 sayılı Kanunu,
d) Kontrol: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan kontrolü,
e) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,
f) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,
g) Müşteri: Tasarruf finansman sözleşmesi imzalayan gerçek veya tüzel kişiyi,
ğ) Nitelikli pay: Bir şirketin sermayesinin veya oy haklarının doğrudan veya dolaylı
olarak yüzde on veya daha fazlasını teşkil eden paylar ile bu oranın altında olsa dahi yönetim
kurullarına üye belirleme imtiyazı veren payları,
h) Organizasyon ücreti: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan organizasyon ücretini,
ı) Özkaynak: Ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri, kâr yedekleri, dönem net kârı, geçmiş yıllar kârı ve Kurulca belirlenecek diğer kalemler toplamından varsa dönem net zararı,
geçmiş yıllar zararı ve Kurulca belirlenecek diğer kalemlerin düşülmesi suretiyle elde edilen
bakiye ile nitelikleri Kurul tarafından belirlenecek sermaye benzeri borçları,
i) Sözleşme: Kanunun 39/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan tasarruf finansman sözleşmesini,
j) Şirket: Tasarruf finansman şirketini,
k) Şube: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan şubeyi,
l) Tahsisat: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan tahsisatı,
m) Tahsisat fonu: Belirli bir dönemde, Kanun ve bu Yönetmelikte yer alan likidite ve
diğer sınırlamalar kapsamında şirket tarafından tahsisat için ayrılması gereken asgari fon tutarını,
n) Tarife: Belirli bir dönemde müşterilere sunulan müşteri bazlı veya çekilişli tasarruf
finansman sözleşmelerinin tasarruf ve tahsisat vadeleri ile maliyet oranlarını gösteren tabloyu,
o) Tasarruf fon havuzu: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan tasarruf fon havuzunu,
ö) Tasfiye komisyonu: Kanunun 50/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca tesis edilen
tasfiye komisyonunu,
p) Tasarruf finansman faaliyeti: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan tasarruf finansman faaliyetini,
r) Ticari amaçlı sözleşme: Gerçek kişi tacirlerin ticari işletmeleriyle ilgili olarak finansman kullandığı sözleşmeler ile tüzel kişi tacirlerin finansman kullandığı sözleşmeleri,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
İzne Tabi İşlemler
Şirket kuruluşu
MADDE 4 – (1) Türkiye'de tasarruf finansman şirketi kurmak üzere Kuruma verilecek
başvuru dilekçesine;
a) Şirket kurulmasından beklenen faydayı analiz eden, öngörülen faaliyet konularına
ait iş planlarını, şirketin mali yapısı ile ilgili projeksiyonlarını, ilk üç yıl için bütçe planını ve
yapısal örgütlenmesini gösteren bir faaliyet programının,
b) Kurucular ile tüzel kişi kurucuların nitelikli paya sahip gerçek veya tüzel kişi ortaklarının veya kontrolünü elinde bulunduran gerçek ve tüzel kişilerin EK-1 ve EK-2’deki örneklere uygun şekilde düzenleyip noter huzurunda imza edecekleri birer beyannamenin,
c) Kurucularca imzalanmış şirket ana sözleşme taslağının,
ç) Kurucular ile tüzel kişi kurucuların nitelikli paya sahip gerçek veya tüzel kişi ortaklarının veya kontrolünü elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişilerin müflis olmadıklarına ve
konkordato ilan etmiş olmadıklarına ilişkin ticaret sicil müdürlüklerinden alınacak belgelerin,
d) Tüzel kişi kurucular ile tüzel kişi kurucuların nitelikli paya sahip tüzel kişi ortaklarının veya kontrolünü elinde bulunduran tüzel kişilerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma
başvurularının tasdik edilmemiş ve haklarında iflasın ertelenmesi kararı verilmemiş olduğuna
dair ticaret sicil müdürlüklerinden alınacak belgelerin,
e) Gerçek kişi kurucular ile tüzel kişi kurucuların nitelikli paya sahip gerçek kişi ortaklarının veya kontrolünü elinde bulunduran gerçek kişilerin arşiv kaydını da içeren son altı ay
içinde alınmış adli sicil belgelerinin,
f) Tüzel kişi kurucuların kurulacak şirkete ortak olunmasına ilişkin yetkili kurullarından
alınmış karar örneklerinin,
g) Kurucular ile tüzel kişi kurucuların nitelikli paya sahip ortaklarının veya kontrolü
elinde bulunduran gerçek ve tüzel kişilerin, 5411 sayılı Kanunun 71 inci maddesi uygulanan
bankalarda veya bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna
devredilmiş olan bankalarda doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazla paya sahip
olmadığına veya kontrolü elinde bulundurmadığına dair noter huzurunda imza edecekleri birer
taahhütname (EK-5) ile bu hususlara ilişkin olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan temin
edecekleri belgelerin,
ğ) Kurucular ile tüzel kişi kurucuların nitelikli paya sahip ortaklarının veya kontrolü
elinde bulunduran gerçek ve tüzel kişilerin, tasfiyeye tâbi tutulan bankerler ile iradî tasfiye haricinde faaliyet izni kaldırılan faktoring, finansal kiralama, finansman, tasarruf finansman ve
sigorta şirketleri ile para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kurumlarda doğrudan veya
dolaylı olarak yüzde on veya daha fazla paya sahip olmadığına veya kontrolü elinde bulundurmadığına ilişkin noter huzurunda imza edecekleri birer taahhütnamenin (EK-6),
h) Tüzel kişi kurucuların nitelikli paya sahip ortakları veya kontrolü elinde bulunduran
gerçek ve tüzel kişiler, pay oranları ve tutarları, faaliyet konuları, yatırım ve işletme alanları
hakkında ayrıntılı açıklamalar ile 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre ruhsat almış yeminli mali müşavirlerce
onaylanmış son üç yıla ait bilanço ile gelir tablolarının, banka veya finansal kuruluş niteliğindeki tüzel kişi kurucular için varsa derecelendirme şirketlerinden biri tarafından hazırlanmış
raporun,
ı) Tüzel kişi kurucuların gerçek kişi ortak ya da ortaklara ulaşılıncaya kadar ortaklık
yapılarını gösteren tablolar ile bunların imtiyaz hisselerini gösteren listelerin veya imtiyazlı
hisse bulunmaması halinde buna ilişkin noter huzurunda imza edecekleri birer taahhütnamenin
(EK-4),
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i) Kurucular ile tüzel kişi kurucuların nitelikli paya sahip ortaklarının veya kontrolünü
elinde bulunduran gerçek ve tüzel kişilerin, muaccel vergi ve prim borcu bulunmadığına ilişkin
noter huzurunda imza edecekleri birer taahhütnamenin (EK-3, EK-4),
j) Sermayenin yüzde on ve daha fazlasını taahhüt eden kurucuların, kurucu beyannamelerinde belirtilen mevduat ve kredi hesaplarına ilişkin bilgilerin, bu hesapların açılış tarihlerini de içerecek şekilde tevsiki amacıyla, her biri aynı tarihi taşıyan ve ilgili bankalarca Kuruma hitaben düzenlenecek belgelerin,
k) Sermayenin yüzde on ve daha fazlasını taahhüt eden gerçek kişi kurucuların mali
durumları hakkında 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış yeminli mali müşavirlerce düzenlenecek raporun,
l) Sermayenin yüzde on ve daha fazlasını taahhüt eden kurucuların, gerekli kaynağı nasıl temin edeceklerine ilişkin yazılı bilginin ve ayrıca bu tutarı kendi ticari, sınai ve sair yasal
faaliyetleri sonucunda her türlü muvazaadan ari olarak sağladıklarına ilişkin EK-7’de yer alan
örneğe uygun olarak düzenleyip noter huzurunda imza edecekleri birer taahhütnamenin,
m) Kurumla yürütülecek işlemlerde, varsa kurucuları temsile yetkili kişi veya kişilere
verilmiş vekaletname örneklerinin,
n) Yönetim kurulu üyelerinin EK-8’de yer alan örneğe uygun olarak düzenlenmiş ayrıntılı özgeçmişlerinin,
o) 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu kapsamında oluşturulan
sistemler vasıtasıyla kimlik ve adres bilgilerine elektronik ortamda ulaşılabilenler hariç, yabancı
uyruklu gerçek kişilerin, kimlik belgesi veya pasaportlarının noter onaylı örneklerinin
eklenmesi gerekir.
(2) Kurucuların yurt dışında kurulu bir banka veya finansal kuruluş olması halinde birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ı) bentlerinde belirtilen belgelere ilaveten;
a) Türkiye’de şirket kurulmasına ilişkin yetkili kurullarından alınmış karar örneklerinin,
b) Son beş yıla ait konsolide bağımsız denetim raporlarının,
c) Kurulmuş olduğu veya faaliyette bulunduğu ülkede faaliyette bulunmasının yasaklanmamış olduğuna veya faaliyetlerinde herhangi bir kısıtlama bulunmadığına ilişkin yetkili
kurullarından alınmış belgenin,
ç) Ana sözleşmesinde belirtilen faaliyet alanları, organizasyon yapısı, kurulu bulunduğu
ülke dışındaki ve kurulu bulunduğu ülkedeki teşkilat yapısı, uluslararası mali piyasalardaki
faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi ve belgeler ile varsa derecelendirme şirketleri tarafından
hazırlanan ve öngörülen derecelendirmeyi de içeren raporun,
Kuruma gönderilmesi gerekir.
(3) Kuruluş izni başvurularında, şirketlerin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on ve
üzeri paya sahip ortakları ile kontrolü elinde bulunduran ortaklarının Kurumun gözetimi ve
denetimi altında faaliyet gösteren bankalar ve finansal holding şirketleri ile bunların 5411 sayılı
Kanuna göre nitelikli pay sahipleri ve finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri, varlık yönetim şirketleri ile bunların yüzde on ve üzeri paya sahip veya kontrolü elinde bulunduran
ortakları olması halinde, bunlara ilişkin olarak birinci fıkranın (b), (ç), (d), (e), (g), (ğ), (h), (ı),
(i), (k) ve (o) bentlerinde belirtilen belgeler istenilmez.
(4) Kuruluş başvurularına ilişkin bilgi ve belgelerdeki eksikliklerin, eksikliğe ilişkin
Kurum yazısının tebliğ tarihinden itibaren altı ay içinde giderilmemesi halinde başvuru geçersiz
hale gelir.
(5) Şirketlerin birinci fıkranın (c) bendi çerçevesinde düzenlenecek ana sözleşme taslağında, konut finansmanı faaliyetinin iştigal konusu olarak belirtilmesi zorunludur.
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Faaliyet izni
MADDE 5 – (1) Kuruluş işlemlerinin mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilmesinden ve Ticaret Siciline tescil ve ilan işlemlerinin tamamlanmasından, faaliyetlerine
uygun hizmet birimleri ile risk yönetimi, iç kontrol, muhasebe, bilgi işlem ve raporlama sistemlerinin kurulmasından, bu birimler için yeterli personel kadrosunun oluşturulmasından ve
personelin buna uygun görev tanımları ile yetki ve sorumluluklarının belirlenmesinden sonra
şirket tarafından, Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca kuruluş izni verilmesine ilişkin Kurul kararı tarihinden itibaren altı ay içinde;
a) Ana sözleşmenin yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesinin bir nüshası,
b) Yönetim Kurulu üyeleri ile genel müdür ve genel müdür yardımcılarının Kanunun
13 üncü maddesinde belirtilen şartları taşıdığını tevsik edici belgeler,
ile birlikte Kuruma başvurulur.
(2) Kurumca, faaliyet izni için başvuran şirketin sermayesinin her türlü muvazaadan
ari olarak nakden ödenip ödenmediği ile planlanan faaliyetleri gerçekleştirebilecek düzeyde
olup olmadığı, uygun hizmet birimleri ile risk yönetimi, iç kontrol, muhasebe, bilgi işlem ve
raporlama sistemlerinin kurulup kurulmadığı, bu birimler için yeterli personel kadrosunun oluşturulup oluşturulmadığı ve personelin buna uygun görev tanımları ile yetki ve sorumlulukların
belirlenip belirlenmediği hususları incelenir. Bu kapsamda, yürütülecek faaliyetlerin sürekliliğine ve bilgilerin güvenliği ile gizliliğine dair gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı hususlarına
ilişkin olarak, 6/4/2019 tarihli ve 30737 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama,
Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin
Tebliğ kapsamında şirkete ilişkin bağımsız denetim kuruluşlarınca yapılacak yerinde inceleme
neticesinde hazırlanan rapor da Kuruma iletilir. Söz konusu incelemeye ve bağımsız denetim
raporuna ilişkin yapılacak değerlendirmeyi müteakip durumları uygun görülenlere Kurulca
faaliyet izni verilir. Verilen izinler Resmî Gazete’de yayımlandıkları tarihten itibaren geçerlilik
kazanır.
(3) Faaliyet izninin Resmî Gazete’de yayımlanmasından önce Kurumca yapılacak tebligata istinaden, kurucular tarafından Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen asgari sermayenin
yüzde beşi tutarındaki sisteme giriş payının genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Hazine ve
Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe birimlerine yatırıldığına dair belgenin Kuruma ibraz edilmesi gereklidir.
(4) Faaliyete geçilmesini müteakip, iletişim bilgileri ile birlikte faaliyete geçiş tarihinin
Kuruma bildirilmesi zorunludur.
Şube açma
MADDE 6 – (1) Şirketlerin şube açması izne tabidir. Şube açma izni almak üzere Kuruma başvuracak şirketin 20, 21, 22, 24 ve 25 inci maddelerde yer alan standart oran ve sınırlamalara uyumlu olarak faaliyet göstermesi ve her bir şube için bir milyon Türk Lirası tutarında
sermayeye sahip olması gereklidir. Bu fıkranın uygulanmasında dikkate alınacak sermaye, şirketlerin ödenmiş sermayesinden bilançoda görülen zararın yedek akçelerle karşılanamayan
kısmı düşüldükten sonra kalan tutarı ifade eder.
(2) Kuruma yapılacak başvurulara, şube açılışına ilişkin yönetim kurulu kararının bir
örneğinin eklenmesi zorunludur.
(3) Yapılacak değerlendirme sonucunda Kurumca uygun görülmesi halinde şirkete şube
açma izni verilir.
(4) İzin tarihinden itibaren üç ay içinde, şubenin Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirilmesi
ve tescilin ilan edildiği Ticaret Sicili Gazetesinin bir nüshasının Kuruma gönderilmesi zorunludur.
(5) İzin tarihinden itibaren üç ay içinde şubenin tescil ve ilan ettirilmemesi halinde, izin
geçersiz olur. Şirket kapanan şubelerini kapanış tarihini izleyen bir ay içinde Kuruma bildirir.
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(6) Şubelerin adres değişikliklerinin bir ay içinde Kuruma bildirilmesi zorunludur.
(7) Şirketin bir ilde bulunan şubesini başka bir ile taşıması, yeni şube açılması esaslarına
tabidir.
(8) Şirket her ne ad altında olursa olsun şube dışında teşkilatlanmaya gidemez ve acentelik veremez.
Ana sözleşme değişikliği ve sermaye artırımı
MADDE 7 – (1) Ana sözleşme değişiklik tasarılarının, konu ile ilgili yönetim kurulu
kararının bir örneği ile birlikte Kuruma gönderilmesi zorunludur.
(2) Sermaye artırımlarına ilişkin ana sözleşme değişikliklerinde birinci fıkradaki belgelere ve bir önceki sermayenin ödendiğinin tespitine ilişkin rapora ek olarak, sermaye artırımının iç kaynaklardan gerçekleştiriliyor olması halinde iç kaynakların sermayeye ilave edilebilirliğine ilişkin tespit raporunun, iç kaynaklara başvurulmadan gerçekleştirilecek sermaye
artırımlarında ise arttırılacak tutarın her türlü muvazaadan âri olarak nakden ödeneceğine ilişkin
beyanın Kuruma gönderilmesi gerekir.
(3) İkinci fıkra uyarınca Kuruma gönderilecek raporların, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve
ilgili mevzuat çerçevesinde, 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen
şartları haiz bağımsız denetçiler tarafından onaylanması zorunludur.
(4) 6102 sayılı Kanun çerçevesinde kayıtlı sermaye sistemine geçmiş şirketler için kayıtlı sermaye tavanı içinde yapılacak sermaye artırımlarında, ikinci fıkra kapsamında Kuruma
bildirimde bulunulması zorunludur.
(5) Ana sözleşme değişikliğinin yayımlanmasını müteakip değişikliğin yayımlandığı
Ticaret Sicili Gazetesinin bir nüshası yedi iş günü içerisinde Kuruma gönderilir.
(6) Sermayenin mevzuata aykırı olarak artırıldığı tespit edilen kısmı özkaynak hesaplamasında dikkate alınmaz.
Pay edinim ve devirleri
MADDE 8 – (1) Kanunun 11 inci maddesi uyarınca Kurulun iznine tabi pay edinim ve
devirlerinde, pay edinecek gerçek ve tüzel kişilerce Kuruma yapılacak başvurulara, 4 üncü
maddenin birinci fıkrasında sayılan belgelerin (a) ve (c) bentleri hariç olmak üzere, eklenmesi
zorunludur.
(2) Kanunun 11 inci maddesi uyarınca Kurulun iznine tabi pay edinim ve devirlerinde,
payları devralacakların yurt dışında kurulu bir banka veya finansal kuruluş olması halinde, Kuruma yapılacak başvurulara, 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen belgelerin eklenmesi
zorunludur.
(3) Pay defterine kaydedilen hisse devirlerinin izne tabi olmasalar bile bir ay içinde
Kuruma bildirilmesi zorunludur.
Birleşme, bölünme ve devir
MADDE 9 – (1) Bu madde kapsamında şirketlerin birleşme, bölünme ve devri Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki usul ve esaslar dışında genel hükümlere tabidir.
(2) Birleşme, bölünme veya devire ilişkin Kurulca verilecek izin için Kuruma verilecek
başvuru dilekçesine;
a) Birleşme, bölünme veya devire ilişkin yönetim kurulu kararı,
b) Birleşme, bölünme veya devir işlemi sonrasında mevcut yükümlülüklerin yerine getirilmesine dair plan,
c) Birleşme, bölünme veya devir sözleşmesi,
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ç) Şirket özkaynağının tespitine, birleşme ve değiştirme oranlarının hesaplanmasına,
gerçekleştirilecek sermaye artırım tutarının belirlenmesine ve birleşme, bölünme veya devire
esas finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporları,
d) Birleşme, bölünme veya devir sonucu oluşacak ana sözleşme taslağı,
e) Birleşme, bölünme veya devir işleminin gerekçelerini ortaya koyan rapor,
f) Birleşme, bölünme veya devirden itibaren üç yıllık hedeflerin ortaya konulduğu tahmini finansal tablolar ve birleşme veya bölünme sonrası tahmini bilanço
eklenir.
(3) İznin tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde şirket genel kurulunda karar almak suretiyle birleşme, bölünme veya devir işlemlerine geçilmediği takdirde verilen izin geçersiz
olur. Yeniden izin alınmadan bu işlemlere devam olunamaz.
İradi tasfiye
MADDE 10 – (1) Şirketlerin faaliyetlerine son vermeleri ve iradi tasfiyeleri Kurulun
iznine tabidir. Şirketin faaliyetlerine son vermesi ve iradi tasfiyesi için konuya ilişkin yönetim
kurulu kararı ile birlikte Kuruma başvurması gerekir.
(2) İzin tarihinden itibaren üç ay içinde şirket tarafından tasfiye kararı alınmadığı takdirde verilen izin geçersiz olur, yeniden izin alınmadan faaliyetin sona erdirilmesine ve tasfiye
işlemlerine devam olunamaz. Tasfiye kararı verildikten sonra en geç on beş gün içinde tasfiye
işlemlerine başlanır.
(3) Bu maddeye göre tasfiye olacak şirketlerin, müşterilerine ilişkin yükümlülüklerini
yerine getirebileceğine dair bir tasfiye planını Kuruma sunması zorunludur. İradi tasfiye planında şirketin tahsisat ödemeleri başta olmak üzere yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyecek işlemlere izin verilmez.
(4) Tasarruf finansman şirketleri iradi tasfiye izni almalarını müteakip, durumlarını
Türkiye çapında basımı ve dağıtımı yapılan en az iki gazete ile ilân ve şirket müşterileri ile
diğer alacaklılarına veya bu durumda sayılabilecek kişi ve kurumlara tebliğ ederler.
(5) Şirketlerin tasfiyesi, yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve alacaklarının tahsili
bizzat şirket tarafından yapılarak gerçekleştirilir. Bu durumdaki şirketler, vadelerine göre varlık
ve yükümlülükleri sona erene kadar faaliyetine devam eder, ancak tasfiye izni verilmesinden
sonra yeni müşteri edinemez ve yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyecek hiçbir yeni
taahhüt altına giremez.
(6) Bu madde hükümlerine göre gerçekleştirilen tasfiye işlemlerinin, üçüncü fıkra uyarınca sunulan plana göre gerçekleştirilmediğinin veya tasfiye sürecinin herhangi bir aşamasında,
sunulan planın müşterilere ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi için yeterli olmadığının
veya tasfiye sürecinin herhangi bir sebepten dolayı müşterilerin hak ve menfaatlerinin zarara
uğratılmasına neden olduğunun tespit edilmesi halinde Kurulca iradi tasfiye izninin iptal edilmesini müteakip tasfiye işlemleri Kanunun 50/A maddesi kapsamında yürütülür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurumsal Yönetim
Yönetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına ilişkin bildirimler
MADDE 11 – (1) Şirket yönetim kurulu üyelerinin, genel müdürlerinin ve genel müdür
yardımcılarının, atanmalarından veya seçilmelerinden sonra on beş gün içinde, şirket tarafından
Kuruma hitaben düzenlenecek bir yazı ekinde;
a) Mesleki tecrübelerini ve aldıkları eğitimleri içeren Ek-8’de yer alan örneğe uygun
olarak düzenlenecek ayrıntılı öz geçmişleri ile lisans ve varsa lisansüstü diplomalarının noter
onaylı halinin ve 5490 sayılı Kanun kapsamında oluşturulan sistemler vasıtasıyla kimlik ve
adres bilgilerine elektronik ortamda ulaşılabilenler hariç, yabancı uyruklu kişiler için kimlik
belgesi veya pasaportlarının noter onaylı örnekleri,
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b) Müflis olmadıklarına ve konkordato ilan etmiş olmadıklarına ilişkin ticaret sicil müdürlüklerinden alınacak belgeler,
c) 5411 sayılı Kanunun 71 inci maddesi uygulanan bankalarda veya 5411 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmiş olan bankalarda doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazla paya sahip olmadığına veya kontrolü elinde bulundurmadığına dair noter huzurunda imza edecekleri birer taahhütname (EK-5)
ile bu hususlara ilişkin olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan temin edecekleri belgeler,
ç) Tasfiyeye tabi tutulan bankerler ile iradi tasfiye haricinde faaliyet izni kaldırılan faktoring, finansal kiralama, finansman, tasarruf finansman ve sigorta şirketleri ile para ve sermaye
piyasalarında faaliyet gösteren kurumlarda doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha
fazla paya sahip olmadığına veya kontrolü elinde bulundurmadığına ilişkin noter huzurunda
imza edecekleri birer taahhütname (EK-6),
d) Arşiv kaydını da içeren son altı ay içinde alınmış adli sicil belgeleri,
e) Atanmalarına veya seçilmelerine ilişkin genel kurul ya da yönetim kurulu kararının
noter onaylı bir örneği,
Kuruma gönderilir.
(2) Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, genel müdürün bulunmadığı
hallerde genel müdür ile aynı nitelikleri haiz olmak kaydıyla yönetim kurulu toplantılarına genel müdür vekili olarak katılacak kişiler ve bu kişilerin hangi hallerde toplantılara katılacakları
yönetim kurulunca belirlenir.
(3) Şirket yönetim kurulu üyesi, genel müdür ve genel müdür yardımcısı olarak görev
yapanların herhangi bir nedenle görevden ayrılması halinde görevden ayrılan kişi ve ilgili şirket
tarafından görevden ayrılma nedenlerinin ayrılış tarihinden itibaren on beş gün içinde Kuruma
yazılı olarak bildirilmesi zorunludur.
İç sistemler ve bilgi sistemleri
MADDE 12 – (1) Şirketler, maruz kaldıkları risklerin izlenmesi, kontrolünün sağlanması, tasarruf finansman faaliyetlerinin kapsamı ve yapısıyla uyumlu ve değişen koşullara uygun ve yönetim kuruluna bağlı olarak görev yapacak yeterli ve etkin bir risk yönetimi, iç kontrol
ve iç denetim sistemi kurmak ve işletmekle yükümlüdürler.
(2) Risk yönetimi, iç kontrol ve iç denetim sistemlerinin bu Yönetmeliğe uygun olarak
tesis edilmesi, işlerliğinin, uygunluğunun, etkinliğinin ve yeterliliğinin sağlanması, bu sistemler
ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin Kanun ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde işleyişini
ve üretilen bilgilerin doğruluğunun ve bütünlüğünün güvence altına alınması ve şirket içindeki
yetki ve sorumlulukların belirlenmesi münhasıran yönetim kurulunun sorumluluğundadır.
(3) Şirketler, tasarruf finansman faaliyetini etkin ve güvenli bir şekilde sürdürebilmek
amacıyla uygun bir risk yönetimi sistemi tesis etmek ve bu kapsamda risk politikalarını oluşturmak, uygulamak ve raporlamak zorundadır. Risk yönetimi faaliyetleri yönetim kuruluna
bağlı olarak çalışacak risk yönetimi birimi ve personeli tarafından yürütülür.
(4) Risk yönetimi sistemi ve risk politikaları, tasarruf finansman faaliyetinden kaynaklanan risklerin analizine ilişkin yöntem ve modellerin geliştirilmesini ve bu risklerin sürekli
olarak ölçüm ve yönetimini kapsar.
(5) Şirket yönetim kurulunca, yönetim kurulunun risk politikalarının tasarruf finansman
faaliyetinden kaynaklanan risklere uygun şekilde belirlenmesi ve etkin bir risk yönetimi sistemi
tesis edilmesine ilişkin görevlerine yardımcı olmak üzere, en az iki yönetim kurulu üyesi ve
risk yönetim birimi yöneticisi olmak üzere en az üç üyeden oluşan risk yönetimi komitesi oluşturulur. Risk yönetim komitesi ayda en az bir kez toplanır.
(6) Risk yönetim birimi yöneticisinin bankacılık, finans, finansal matematik, istatistik,
ekonometri, mühendislik veya eşdeğeri alanlarda lisans veya lisansüstü düzeyde eğitim almış
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olması, bu alanlarda en az beş yıllık mesleki deneyime sahip olması ve tasarruf finansman faaliyetinin risk yönetim süreçlerini yürütebilecek gerekli teknik bilgiye haiz olması şarttır. Risk
yönetim birimi yöneticisi icrai nitelikte bir görev alamaz.
(7) Şirketler, faaliyetlerinin mevzuata, iç düzenlemelerine ve tasarruf finansman faaliyetinin mahiyetine uygun olarak yürütülmesini, muhasebe ve raporlama sisteminin bütünlüğünü, güvenilirliğini ve bilgilerin zamanında elde edilebilirliğini her seviyedeki personeli tarafından uyulacak ve uygulanacak sürekli kontrol faaliyetleri ile sağlamak üzere iç kontrol sistemi tesis etmek zorundadır. İç kontrol faaliyetleri yönetim kuruluna bağlı olarak çalışacak,
şirketin faaliyet yapısı ve kapsamıyla uyumlu sayıda olmak üzere asgari bir kişiden oluşan ve
münhasıran iç kontrol faaliyetleri ile iştigal eden iç kontrol personeli vasıtasıyla gerçekleştirilir.
İç kontrol personeli tarafından, gerçekleştirilen iç kontrol faaliyetlerine ilişkin olarak Haziran
ve Aralık sonu itibarıyla yılda iki kez yönetim kuruluna veya yönetim kurulunun belirleyeceği
genel müdür dışındaki bir yönetim kurulu üyesine raporlama yapılır.
(8) Şirketler, faaliyetlerinin mevzuata, ana sözleşmeye, iç düzenlemelere ve tasarruf finansman faaliyetinin mahiyetine uygunluğunun denetlemesi amacıyla, bütün birim ve şubelerini kapsayan bir iç denetim sistemi kurmak zorundadır. İç denetim faaliyetleri tarafsız ve bağımsız bir şekilde ve gerekli meslekî özen gösterilmek üzere, münhasıran iç denetim faaliyetleri
ile iştigal eden ve yönetim kuruluna bağlı olarak çalışacak yeteri sayıda iç denetçi tarafından
yürütülür. İç denetim faaliyetleri kapsamında, şirket faaliyetlerinin mevzuata, ana sözleşmeye,
iç düzenlemelere ve tasarruf finansman faaliyetinin mahiyetine uygunluğuna dair yılda en az
bir kez yönetim kuruluna raporlama yapılır.
(9) Şirket nezdinde oluşturulacak bilgi sistemleri, şirketin ölçeği, faaliyetlerinin ve sunulan ürünlerin niteliği ve karmaşıklığı ile uyumlu olarak yapılandırılır. Bilgi sistemleri, şirketle
ilgili tüm bilgilerin elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmasına ve kullanılmasına imkân verecek yapıda oluşturulur. Bilgi sistemlerinin güvenilirliğinin sağlanması ve düzenli olarak
güncellenerek gerekli değişikliklerin yapılması zorunludur.
Bağımsız denetim
MADDE 13 – (1) Şirketlerin bağımsız denetimi 6102 sayılı Kanun, 660 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu tarafından kamu yararını ilgilendiren kuruluşlarda bağımsız denetim yapmak üzere yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarınca yapılır.
(2) Şirketin yılsonu finansal tablolarına ilişkin bağımsız denetim raporlarının takip eden
yılın 15 Nisan tarihine kadar, Haziran sonu bağımsız denetim raporlarının da 15 Ağustos tarihine kadar Kurum veritabanına raporlanması zorunludur.
Yıllık faaliyet raporu
MADDE 14 – (1) Şirketler, statülerine, yönetim ve organizasyon yapılarına, insan kaynaklarına, faaliyetlerine, finansal durumlarına, yönetimin değerlendirmeleri ve geleceğe yönelik
beklentilerine ilişkin bilgileri, finansal tablolarını, özet yönetim kurulu raporunu ve bağımsız
denetim raporunu da içeren yıllık faaliyet raporu hazırlamak ve en geç devam eden yılın Nisan
ayı sonuna kadar Kuruma göndermek ve internet sitelerinde yayımlamak zorundadırlar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tasarruf Finansman Faaliyeti
Genel faaliyet ilkeleri dokümanı
MADDE 15 – (1) Şirketler, tasarruf finansman faaliyetinin kapsam ve işleyişi ile sözleşmelerinin genel çerçevesini belirlemek üzere, genel faaliyet ilkelerini düzenleyen bir doküman hazırlamak ve faaliyetlerini bu dokümana göre sürdürmek zorundadır.
(2) Genel faaliyet ilkeleri dokümanı asgari olarak;
a) Tasarruf finansman sözleşmesi kapsamında müşterinin biriktirmesi gereken toplam
tasarruf tutarı ile tasarruf döneminden sonra hak kazanılan finansman miktarına, organizasyon
ücreti ve masraflar ile varsa sözleşme kapsamındaki diğer getiri ve maliyetlere ilişkin hesaplama yöntemlerine,
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b) Tahsisat fonu bileşimi, tahsisat tarihi ve tahsisat için ön koşullara ve tahsisat sırasının
belirlenmesi yöntemlerine,
c) Şirketin kendi hesapları ile tasarruf fon havuzu hesaplarının ayrımına,
ç) Tasarruf fon havuzu yatırımlarından elde edilen net getirilerin hesaplanmasına,
d) Finansmana konu olan varlıkların değerinin hesaplamasına,
e) Ticari amaçlı sözleşmelere ilişkin usul ve esaslara,
f) Tamamlanamadan sona erdirilen sözleşmelere ilişkin tasarrufların geri ödenme sürecine,
g) İhtiyat fonunun hesaplanmasına ve tutulmasına,
ğ) Sözleşmelerde yer alacak unsurlara,
ilişkin gerekli açıklamaları içerir.
(3) Genel faaliyet ilkeleri dokümanı uygulanmaya başlanmadan önce Kuruma gönderilir. Bir şirketin müşterilerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğinin tespit edilmesi
halinde, Kurum genel faaliyet ilkeleri dokümanında değişiklik yapılmasını veya uygun göreceği
bir dokümanın uygulanmasını şart koşabilir.
(4) Genel faaliyet ilkeleri dokümanının hazırlanmasından ve faaliyetlerinin söz konusu
dokümana göre icra edilmesinden şirket yönetim kurulu sorumludur.
Tasarruf finansman sözleşmesi
MADDE 16 – (1) Tasarruf finansman sözleşmelerine yalnızca konut, çatılı işyeri veya
taşıt edinimi amacıyla tasarruf yapılması ve finansman sağlanması konu edilebilir.
(2) Tasarruf finansman sözleşmeleri, çerçeve sözleşme olarak Kurulun uygun görüşü
alınarak Birlik tarafından belirlenir.
(3) Şirketler, kimliklerini belgelemeyen müşteriler ile sözleşme düzenleyemez ve işlem
yapamazlar.
(4) Sözleşmede asgari olarak;
a) Konut, çatılı işyeri veya taşıt olarak belirlenmiş finansman konusuna,
b) Sözleşmenin tutarına, asgari tasarruf oranına, finansman tutarına, varsa finansman
maliyetine ve toplam geri ödeme tutarına,
c) Tasarruf dönemi ile finansman dönemi vadeleri, öngörülen tahsisat tarihi ve finansman geri ödeme tarihlerine,
ç) Finansman tarihi itibarıyla finansman dönemi için talep edilmesi öngörülen teminatlara,
d) Tasarruf dönemi ödemeleri ile finansman dönemi geri ödemelerinin durdurulması
veya ertelenmesi ile sözleşme tutarının değiştirilmesine ilişkin şartlara,
e) Sözleşmenin devrine ve veraset yoluyla intikaline,
f) Organizasyon ücreti ve kullandırılacak finansmana ilişkin teminatın değerleme ücreti
ile diğer masraf kalemlerine ve bunlara ilişkin oran ve tutarlara,
g) Varsa tasarruf dönemi için müşteriye sağlanacak getiriye,
ğ) Tahsisat ödemesinin yapılması için gerekli şartlara ve ödeme sırasının belirlenme
yöntemi ve kurallarına,
h) Sözleşmenin sona erme şartlarına ve hukuki sonuçlarına,
ı) Sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde müşteriye iade edilecek tutarın
iade süresi ve şartlarına,
i) Kullandırılacak finansmana ilişkin sigorta politikasına, sigortalanacak tutara, müşteri
tarafından ödenecek sigorta primine ve müşterinin mevcut sigorta poliçelerinin kabul şartlarına,
j) Sözleşme kapsamında tarafların temerrüde düşmesine,
k) Tasarruf dönemindeki ödemelerin yapılmamasının taraflar bakımından hukuki sonuçlarına,
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l) Sözleşmeden cayma ve fesih haklarına,
m) Tarafların diğer hak ve yükümlülüklerine,
n) Uyuşmazlık halinde yetkili olan tüketici hakem heyeti veya mahkemeye,
ilişkin koşul ve hükümler yer alır.
(5) Şirket sözleşmenin kurulmasından en az bir gün önce, dördüncü fıkradaki hususları
içeren bir ön bilgilendirme formunu müşteriye iletmekle yükümlüdür. Bilgilendirme formlarında tarih ve devam eden belge numarasının yer alması zorunludur.
Müşteri hakları
MADDE 17 – (1) Sözleşmenin tahsisattan önce sona ermesi halinde, sekizinci fıkra
uyarınca belirlenen geri ödeme süreleri saklı kalmak kaydıyla, müşterilerin şirket nezdindeki
tasarruflarını geri alma hakları hiçbir suretle sınırlandırılamaz.
(2) Şirketlerin müşterilerini tasarruf finansman sisteminin işleyişi, tasarruf finansman
sözleşmelerinde yer alan hükümler, cayma ve fesih hakları konusunda etkin bir şekilde bilgilendirmesi esastır.
(3) Grup müşterilerinin tahsisat tarihleri, grup için öngörülen toplam ay sayısı üzerinden
yapılan çekilişe göre belirlenir. Grubun ay sayısı ile müşteri sayısının eşit olması zorunlu değildir. Çekilişli gruplarda, grubun toplam tasarruf ay sayısının asgari yüzde kırkı kadar sözleşme
ilişkisi kurulmuş müşteri bulunması zorunludur. Bu oranı henüz karşılamayan gruplarda tasarruf dönemi başlatılamaz, müşterilerden tasarruf ödemesi ve organizasyon ücreti alınamaz. Bu
oranın karşılanmasını müteakip gruptaki müşterilerden herhangi birinden tasarruf ödemesi alınması halinde, gruba yeni müşteri dahil edilemez. Cayma veya fesih hakkının kullanımı dolayısıyla müşteri sayısı bu oranın altına düşen gruplarda şirket kendi özkaynaklarını kullanarak
asgari müşteri sayısını tamamlar. Kurul, bu fıkrada yer alan oran ve sınırlamaları değiştirmeye
veya bu konuda ilave sınırlamalar getirmeye yetkilidir.
(4) Şirket, verilen hizmetlerden kaynaklanan sorulara cevap verecek bir sistem kurmakla ve bu hizmetle ilgili olarak müşterilerini bilgilendirmekle yükümlüdür.
(5) Şirket, taraflar arasında kurulan sözleşmenin bir örneğini müşterilerine teslim etmek
zorundadır. Talepleri hâlinde müşteri ile yapılan işlemlere ilişkin her türlü belgenin örneği,
ücret talep etmeksizin müşterilere verilir.
(6) Şirketler, tasarruf finansman faaliyetleri kapsamında yeni müşteri kazanımı amacıyla
mevcut müşterilerine yönelik tasarruf fon havuzu kaynaklarından teşvik edici herhangi bir uygulamada bulunamazlar.
(7) Tasarruf dönemine ilişkin olarak, sözleşme kapsamında müşteriden ipotek, rehin
veya senet gibi teminatlar alınamaz, organizasyon ücreti dışında müşteriyi ödeme yükümlülüğü
altına sokacak herhangi bir işlem yapılamaz.
(8) Müşterinin, Kanunun 39/A maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan sözleşmeden cayma hakkını kullanması durumunda organizasyon ücreti de dâhil hiçbir kesinti yapılmaksızın
yaptığı tüm ödemeler cayma kararının şirkete bildirilmesinden itibaren on dört gün içinde müşteriye iade edilir. Müşterinin sözleşmede fesih hakkını kullanması durumunda tasarrufunun ve
varsa tahakkuk etmiş getirisinin iadesi, iade talep tarihinden itibaren azami altı ay içerisinde
müşterinin göstereceği kendi adına açılmış banka hesabına defaten yapılır.
Mesleki ve etik ilkeler
MADDE 18 – (1) Şirketler ile bunların mensupları; Kanuna, bu Yönetmeliğe, diğer ilgili düzenlemelere, kuruluş amaç ve politikalarına uygun olarak faaliyetlerin icra edilmesini
temin etmeye yönelik Birlik tarafından kabul edilen Mesleki ve Etik İlkelere uymakla yükümlüdürler.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Koruyucu Hükümler
Özkaynak hesaplarında izlenecek tutarlar
MADDE 19 – (1) Kanunun 15 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca şirketlerin tahsil
ettikleri organizasyon ücretlerinin binde beşi oranında ayrılan tutarlar özkaynak hesaplarında
izlenir.
Standart oran
MADDE 20 – (1) Şirketin özkaynağının, toplam aktiflerine oranının asgari yüzde üç
olarak tutturulması ve idame ettirilmesi zorunludur.
(2) Kurul, şirketin aktif yapısını ve mali bünyesini dikkate alarak standart oranın artırılmasını veya şirket bazında farklılaştırılmasını kararlaştırabilir.
(3) Standart oranı sağlayamayan şirket, bu oranı tutturuncaya kadar yeni sözleşme yapamaz.
Sözleşme sınırlamaları
MADDE 21 – (1) Bir şirketin imzalayacağı, tahsisat tutarı bir milyon Türk Lirasını
aşan yüksek tutarlı sözleşme tutarlarının toplamı, şirketin ilgili tarihteki tüm sözleşme tutarlarının toplamının yüzde on beşini aşamaz ve bu fıkrada belirtilen yüksek tutarlı sözleşmeler,
çekilişli sözleşmelere konu edilemez.
(2) Şirketlerin tahsisat ödemesi yapabilmesi için;
a) Müşteri bazlı sözleşmelerde, sözleşme tutarının yüzde kırkı kadar tasarruf yapılması
ve öngörülen sözleşme süresinin beşte ikisine ulaşılması,
b) Çekilişli sözleşmelerde, henüz çekilişte çıkmayan müşterilere yapılacak tahsisat ödemelerinde, ödeme yapılacak tarih itibarıyla grubun sözleşme tutarları toplamının yüzde kırkı
kadar bir tutarın şirketin tasarruf fon havuzu hesabında toplanması ve grubun toplam süresinin
en az beşte ikisinin tamamlanmış olması,
zorunludur.
(3) İkinci fıkranın (a) bendinde belirtilen beşte iki süresi, müşteri tarafından peşinat
olarak yapılan tasarruf ödemesi tutarının toplam sözleşme tutarına oranı nispetinde azaltılabilir.
(4) Çekilişli sözleşmelerde müşteriler, çekiliş grubuna girdiği tarihten itibaren üç ay
geçmeden ve üç tasarruf ödemesi yapmadan tahsisat ödemesi alamaz.
(5) Kurul, tasarruf finansman sisteminin risk yönetimi kapsamında, bu maddede öngörülenlere ilave asgari veya azami oran, sınırlama veya hesaplama yöntemi belirlemeye, mevcut
oranlarda ve yüksek tutarlı sözleşme sınırında mal, hizmet veya kuruluş bazında değişiklik
yapmaya yetkilidir.
Finansman sınırlamaları
MADDE 22 – (1) Bir şirket tarafından sağlanabilecek finansmanların toplamı, tasarruf
fon havuzu ile özkaynakları toplamının yüzde yetmiş beşini aşamaz.
(2) Bir müşteriye sağlanabilecek finansman tutarı, müşterinin sözleşmede öngörülen
toplam tasarruf tutarının yüzde yüz ellisini geçemez. Çekilişli sözleşmelerde bu hüküm uygulanmaz.
(3) Tasarruf finansman sözleşmelerinde finansman döneminin azami vadesi konut ve
çatılı işyeri sözleşmeleri için yüz yirmi ayı, taşıt sözleşmeleri için altmış ayı aşamaz.
(4) Konut ve çatılı işyeri sözleşmelerinin finansmanında teminat gösterilecek gayrimenkullerin, 12/1/2017 tarihli ve 29946 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında yetkilendirilmiş değerleme kuruluşları tarafından ve söz konusu yönetmelikte yer alan usul ve esaslara uygun olarak değerlemesinin yapılması zorunludur. Söz konusu yönetmelikteki bankalara ilişkin yükümlülükler şirketler için kıyasen uygulanır.
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(5) Şirketlerin bankalardan veya finansal kuruluşlardan sağlayacağı faizsiz finansman
yöntemleri ile kira sertifikası ihracı ve benzeri faizsiz borçlanma araçları vasıtasıyla edinebileceği mali yükümlülüklerinin toplamı özkaynaklarının yüzde otuzunu geçemez. Özkaynaklarda mali yükümlülüğün edinilmesinden sonra meydana gelecek düşüşler nedeniyle oluşacak
aşımlar bu fıkra kapsamındaki sınırlamada dikkate alınmaz.
(6) Kurul, bu maddede yer alan sınırlamaları değiştirmeye veya bu konuda ilave sınırlamalar getirmeye yetkilidir.
Tasarruf fon havuzunun değerlendirilmesine ilişkin sınırlamalar
MADDE 23 – (1) Tasarruf fon havuzunda toplanan tutarlar, şirket tarafından ikinci fıkrada belirtilen faizsiz yatırım araçlarında değerlendirilir. Bu yatırımlardan elde edilen getiri,
sözleşmede müşteriye getiri sağlanması öngörülmüş olması halinde sözleşmede yer alan hükümler çerçevesinde müşterilerin tasarruf birikimlerine ilave edilir. Sözleşmede müşteriye
getiri sağlanmasının öngörülmemiş olması halinde, söz konusu getiriler tasarruf fonu havuzunun içinde 30 uncu maddenin birinci fıkrasındaki asgari oranın karşılanıp karşılanmadığına
bakılmaksızın ihtiyat fonuna eklenir.
(2) Tasarruf fon havuzunda toplanan tutarlar,
a) Hazine ve Maliye Bakanlığının ihraç etmiş olduğu Türk Lirası cinsi yurt içi kira sertifikalarının alımında,
b) Türkiye’de faaliyet gösteren katılım bankalarında açılacak Türk Lirası cinsi özel cari
hesaplarda ya da katılma hesaplarında,
c) Türkiye’de faaliyet gösteren varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen Türk
Lirası cinsi yurt içi kira sertifikalarının alımında,
ç) Kurulca uygun görülecek diğer faizsiz yatırım araçlarında,
değerlendirilebilir.
(3) İkinci fıkrada sayılan her bir yatırım aracı için Kurul, azami veya asgari nitelikte
oran belirleyebilir.
(4) Şirket, tasarruf fon havuzu fonlarının değerlendirilmesinde 29 uncu madde hükümlerine uygun hareket etmek zorundadır.
(5) Tasarruf fon havuzunda biriken tutarların tutulduğu hesaplar, şirketin kendi hesaplarından ayrılır. Bu hesaplar, sözleşmelerini finansman döneminden önce sona erdiren veya
cayma hakkını kullanan müşterilere yapılacak geri ödemeler ile tahsisat ödemeleri ve bu madde
kapsamındaki yatırım faaliyetleri dışında kullanılamaz.
Gayrimenkul edinilmesine ilişkin sınırlamalar
MADDE 24 – (1) Bir şirketin gayrimenkullerinin net defter değerleri toplamı özkaynaklarının yüzde ellisini aşamaz. Bu hesaplamada, değerleme veya enflasyon düzeltmesine
bağlı olarak oluşan ve gayrimenkul hesabına eklenen değer artışları yüzde elli oranında dikkate
alınır.
(2) Sözleşmeler kapsamındaki finansman alacaklarından dolayı edinilmek zorunda kalındığı tevsik edilen gayrimenkuller birinci fıkradaki sınırın hesaplamasında dikkate alınmaz.
Alacaklardan dolayı edinilmek zorunda kalınan gayrimenkullerin ve diğer varlıkların, Kurulca
farklı bir süre belirlenmediği müddetçe, üç yıl içerisinde elden çıkarılması zorunludur.
(3) Birinci fıkrada zikredilen sınırların aşılması hâlinde, aşım tutarı özkaynak hesaplamasında indirim kalemi olarak dikkate alınır.
Bağış sınırları
MADDE 25 – (1) Şirketin bir malî yılda yapabileceği bağış miktarı, özkaynaklarının
binde dördünü aşamaz. Yapılan bağış ve yardımların en az yarısının, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider veya indirim olarak dikkate alınabilecek bağış ve yardımlardan oluşması
zorunludur.
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Aşımların giderilmesi
MADDE 26 – (1) Kanuna ve bu Yönetmeliğe ve bunlara istinaden çıkartılan düzenlemelerde yer alan sınırlama ve oranlara ilişkin aşımlar ve özkaynaklarda meydana gelebilecek
düşüşler nedeniyle özkaynağın belirli bir oranı ile ilişkilendirilen sınırlama ve oranlarda aşımların oluşması hâlinde, bu aşımlar Kurumca belirlenecek bir süre içinde giderilir.
ALTINCI BÖLÜM
Risk Yönetimi
Tasarruf finansman faaliyeti risklerinin ölçümü ve yönetimi
MADDE 27 – (1) Şirketler, münhasıran tasarruf finansman faaliyetlerinden kaynaklanan maruz kaldıkları risklerin ölçümü ve yönetilmesi için uygun yöntemleri belirlemek ve bunları düzenli olarak uygulamak ve Kurumun uygun gördüğü sürede ve biçimde raporlamakla
yükümlüdür.
(2) Kurum, şirketlerden maruz kaldıkları risklerin ölçülmesi ve hesaplanması ile 28,
29 ve 30 uncu maddeler kapsamındaki hesaplamalar için geleceğe yönelik bilimsel tahmin sonuçları üretmek üzere simülasyon modelleri kullanılmasını isteyebilir.
(3) Simülasyon modelleri Kurumun uygun görüşü sonrasında ürün tarifesi oluşturma,
ihtiyat fonu tutarı hesaplama, tasarruf fon havuzu fazlasının kullanımı ve diğer likidite yönetimi
faaliyetlerinde kullanılabilir.
Likidite yönetimi
MADDE 28 – (1) Şirketler, müşterilerine olan yükümlülüklerini vadesinde veya yasal
süreleri içerisinde yerine getirebilecek düzeyde nakde veya en fazla iki gün valörlü olarak
nakde dönüştürülebilir yatırım araçlarına sürekli olarak sahip olmak zorundadır.
(2) Şirketler, ürün tarifesinin oluşturulması, tahsisat tarihi belirleme, ihtiyat fonu tutma,
tasarruf fon havuzunun yatırım olarak değerlendirilecek kısmının belirlenmesi, şube açma, personel istihdamı, reklam ve tutundurma faaliyetleri de dâhil olmak üzere tüm faaliyetlerini birinci fıkra kapsamındaki likidite düzeyini koruyacak şekilde gerçekleştirmek zorundadır.
(3) Şirketler, likidite düzeylerini en az 10 yıllık bir vade dilimini kapsayacak şekilde
hesaplamakla ve Kuruma raporlamakla yükümlüdür. 21 ve 22 nci maddelerde yer verilenler
ile Kurul tarafından belirlenen diğer sınırlara aykırılık oluşması halinde şirket, durumu derhal
Kuruma bildirmek zorundadır.
(4) Şirketler likidite düzeyini, her bir müşteri, çekiliş grubu ve şirketin toplam likidite
düzeyi bazında olmak üzere, ayrı ayrı hesaplamakla yükümlüdür.
(5) Likidite hesaplamasında vadeler itibariyle gelecekteki yeni müşteri girişleri, sözleşmelerden cayma yoluyla çıkışlar, tahsisat ödemeleri ve daha önce yapılan tahsisatlardan geri
ödemeler, yatırımların vadeleri veya nakit varlıklara dönüşme süreleri bilimsel yöntemler kullanılarak tahmin edilir.
(6) Şirketler likidite hesaplama ve yönetimini gerçekleştirmek üzere yeterli sayıda personel istihdam etmek ve uygun bilgi sistemi altyapısını kurmakla yükümlüdür.
(7) Likidite hesaplama, raporlama ve yönetimi şirket yönetim kurullarının sorumluluğundadır.
Ürün tarifelerinin belirlenmesi ve fiyatlama
MADDE 29 – (1) Şirketler, sundukları her bir sözleşme için, organizasyon ücreti ve
diğer masraflar da dâhil edilerek toplam maliyet hesaplanması suretiyle tarife oluşturmak ve
müşterileri sözleşme kapsamındaki maliyetler hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür. Çekilişli
gruplar için tarife, grup ay sayısı bazında çekilişte çıkma tarihine göre değişiklik gösterecek
şekilde belirlenir.
(2) Şirketler, maliyet hesaplamasını, aynı dönemdeki veya aynı çekiliş grubundaki müşteriler arasında haksızlık oluşturmayacak şekilde yapmak zorundadır.
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(3) Şirketler hazırladıkları tarifeleri uygulamaya geçirmeden önce, tarife planlarını söz
konusu tarife için yapılan likidite analizleri ile birlikte Kurumun uygun görüşüne sunarlar. Kurumca uygun görülmeyen tarifeler yürürlüğe konulamaz.
İhtiyat fonu
MADDE 30 – (1) Şirketler, müşteri giriş veya çıkışları dolayısıyla karşı karşıya kalabilecekleri öngörülmeyen yükümlülüklerini karşılamak üzere tasarruf fon havuzu toplamının
asgari yüzde üçünü, tasarruf fon havuzunun içinde ihtiyat fonu olarak tutmakla yükümlüdür.
Kurul, asgari ihtiyat fonu oranını yüzde bire kadar azaltmaya veya iki katına kadar arttırmaya
yetkilidir.
(2) İhtiyat fonunun tutulabileceği yatırım araçları, yalnızca katılım hesaplarından veya
en fazla iki gün valörlü olarak nakde dönüştürülebilir faizsiz yatırım araçlarından oluşabilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yurt dışından temin edilecek belgeler
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan başvurularla ilgili olarak yabancı uyruklu
kişilerden, gerekli görülen ve ilgili ülke mevzuatına göre temin edilmesi mümkün olan belgeler
istenir.
(2) Yabancı uyruklu kişilerden istenilen belgelerin bu kişilerin yerleşik olduğu ülkede
kayıtların tutulduğu bir merci ya da sistem olmaması nedeniyle temin edilememesi durumunda,
bu durumun ilgili ülkenin yetkili mercilerinden alınacak bir belge ile Kuruma tevsik edilmesi
zorunludur.
(3) Yabancı uyruklu kişilerden istenilen belgelerin bu kişilerin yerleşik olduğu ülkede
kayıtların tutulduğu bir merci ya da sistem olmaması nedeniyle temin edilemediği ve bu durum
ilgili ülkenin yetkili mercilerinden alınacak bir belge ile Kuruma tevsik edilemediği takdirde,
söz konusu tevsikin yapılamayacağına dair ilgili gerçek kişi veya tüzel kişilerce yazılı olarak
beyanda bulunulması zorunludur.
(4) Bu Yönetmelikte yer alan başvurularla ilgili olarak yurt dışından temin edilecek
belgelerin ilgili ülkenin yetkili makamlarınca ve Türkiye’nin o ülkedeki konsolosluğunca veya
Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan 20/6/1984 tarihli ve 3028
sayılı Kanun ile kabul edilen Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması
Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış olması ve başvuruya belgelerin noter onaylı tercümelerinin de eklenmesi şarttır.
Dış hizmet alımına ilişkin sınırlamalar
MADDE 32 – (1) Şirketler, tasarruf finansman faaliyeti, muhasebe ve raporlama ve iç
sistemler kapsamındaki faaliyetlerini kendi bünyelerinde gerçekleştirmek zorundadır. Bu faaliyetler üçüncü taraflara devredilemez ve danışmanlık hariç dış hizmet alımı yapılamaz.
İntibak süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kanunun geçici 7 nci maddesi kapsamında Kuruma başvuracak şirketler, verecekleri dilekçe ekinde noter onaylı olarak;
a) Tasarruf finansman faaliyetinde bulunduklarına dair beyanı (Ek-9A),
b) Bilgi formu ve süreç kapsamında takip edilecek planı (Ek-9B),
c) Sürecin tamamlanacağına ilişkin yönetim kurulunun taahhüdünü (Ek-9C),
ç) 6102 sayılı Kanun, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat çerçevesinde, kamu yararını ilgilendiren kuruluşlarda bağımsız denetim yapmak üzere yetkilendirilmiş bir bağımsız denetim kuruluşu ile yapılan bağımsız denetim sözleşmesini,
d) İntibak için başvurulması halinde ayrıca, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman
Şirketlerinin Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ kapsamında şirketin
bağımsız denetim kuruluşlarınca yapılacak yerinde incelemesi neticesinde hazırlanacak rapora
ilişkin bağımsız denetim sözleşmesini,
sunmak zorundadır. Kurum gerekli göreceği ilave bilgi ve belgeleri talep edebilir.
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(2) İntibak veya iradi tasfiye kararı alan şirketlerin Kurulca uygun görülecek plan dâhilinde bağımsız denetim raporlarını Kuruma sunmaları zorunludur.
(3) Kanunun geçici 7 nci maddesi kapsamında Kuruma başvuruda bulunmaksızın tasarruf finansman faaliyetinde bulunmaya devam edenler hakkında Kanunun 46 ncı maddesi
hükümleri uygulanır.
Edinilmiş gayrimenkuller ve ortaklık payları
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kanun yürürlüğe girmeden önce faaliyet gösteren ve Kanun
ve bu Yönetmelik hükümlerine göre intibak sağlayarak faaliyet izni alan şirketlerin faaliyet
izni öncesinde edinmiş olduğu gayrimenkuller nedeniyle, 24 üncü maddede öngörülen gayrimenkul sınırına ilişkin aşımlar, 26 ncı madde kapsamında değerlendirilmez. Bu tür aşımı bulunan şirketler mevcut gayrimenkullerinin özkaynaklarına oranı 24 üncü maddede belirtilen
sınıra ulaşıncaya kadar, tasarruf finansman faaliyeti kapsamında alacaklarından dolayı edindikleri gayrimenkuller ile işyeri olarak kullanılmak üzere edinilen gayrimenkuller hariç olmak
üzere, yeni gayrimenkul edinemezler.
(2) Kanun yürürlüğe girmeden önce şirketlerin edinilmiş olan ortaklık payları Kurumun
uygun göreceği süre içerisinde elden çıkartılır. Bu süre içerisinde bedelsiz sermaye artışları
hariç yeni ortaklık payı edinilemez.
Sözleşmeler
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Şirketler, 16 ncı maddenin ikinci fıkrasında düzenlenen çerçeve sözleşmeler yürürlüğe girene kadar, Kanun ve Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak
kaydıyla, sözleşme yapmaya devam ederler.
(2) 17 nci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan asgari yüzde kırk oranı, kalan yüzde
yirmi oranının çekiliş grubunda yer alan müşterilerin aylık tasarruf ödemelerinin basit aritmetik
ortalaması kullanılarak hesaplanan tutarın şirket özkaynaklarından karşılanması kaydıyla,
1/1/2022 tarihine kadar imzalanan tasarruf finansman sözleşmeleri için yüzde yirmi olarak uygulanabilir.
(3) 21 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan beşte iki oranı, 1/1/2022
tarihine kadar imzalanan tasarruf finansman sözleşmeleri için beşte bir olarak uygulanabilir.
Bu hüküm, 21 inci maddenin üçüncü fıkrası ile birlikte uygulanamaz.
Mevcut şubeler
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce açılan şubeler için
6 ncı maddenin birinci fıkrasındaki sermaye tutarına ilişkin koşul aranmaz. Ancak mevcut şubelerinin sayısı, 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen sermaye tutarına göre açabileceği
şube sayısını aşan şirketler, aşım giderilinceye kadar yeni şube açamazlar.
Mevcut şirketlerin tasfiyesi
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla tasarruf finansman
faaliyeti gösteren şirketlerin tasfiyesi 10 uncu madde hükümlerine tabidir. 10 uncu madde koşullarına uyum sağlamayan şirketlerin tasfiyesi Kanunun 50/A maddesi uyarınca tasfiye komisyonu tarafından gerçekleştirilir.
Yürürlük
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinin beşinci fıkrası 1/1/2023 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu Başkanı yürütür.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden:
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ GENEL KURUL
ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 12/9/2005 tarihli ve 25934 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurul Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde
yer alan “Sanayi ve Ticaret Bakanlığını” ibaresi “Ticaret Bakanlığını” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Genel Kurula Elektronik Katılım
EK MADDE 1 – Birlik Yönetim Kurulu tarafından teklif ve Genel Kurul Başkanı tarafından tespit olunması halinde Genel Kurul delegeleri Genel Kurula elektronik ortamda katılabilir.
Genel Kurul Başkanlık Divanı, Birlik Yönetim Kurulu üyeleri ve Birlik Başkanı toplantıya fiziki olarak katılır. Genel Kurul komisyon üyelerinin Genel Kurula fiziki olarak katılımına birinci fıkrada belirtilen usule göre karar verilir.
Birlik Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul delegelerinin iradelerinin toplantılara
sağlıklı bir şekilde yansıması ve toplantılara ilişkin sistem ve ağ güvenliğinin sağlanmasına
yönelik gerekli tedbirler alınır.
Genel Kurulun bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar Birlikçe belirlenir. Bu usul ve esaslar Bakanlığın onayı ile yürürlüğe girer.
Birlik organ seçimlerinin yapılacağı Genel Kurul bu madde kapsamı dışındadır.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı
yürütür.

—— • ——

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasından:
TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI LİSANSLI HARİTA
VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI TESCİL YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 5/8/2015 tarihli ve 29436 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları
Tescil Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “iş sayıları dikkate alınarak
kademeli olarak” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Geçmişe dönük işler için mesleki faaliyet denetim ücreti, denetimin yapıldığı tarihteki denetim ücretinden tahsil edilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
5/8/2015

29436
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TEBLİĞLER
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
DENİZ TURİZMİ YÖNETMELİĞİ UYGULAMA TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 28/4/2010 tarihli ve 27565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Turizmi Yönetmeliği Uygulama Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten
kaldırılmıştır.
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “imza sirküsünü,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
28/4/2010
27565
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı

1234-

10/3/2011
7/6/2011
13/10/2018
11/7/2020

27870
27957
30564
31182

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

TURİZM TESİSLERİNİN NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN
UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/1)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 27/11/2019 tarihli ve 30961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Turizm
Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:
2019/1)’in 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan
“bu hakkı veren gerçek veya tüzel kişinin imza beyannamesi veya imza sirküleri” ibaresi “bu
hakkı veren gerçek kişiyse imza beyannamesi, tüzel kişi ise MERSİS numarası veya ticaret
sicil numarası” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı

12-

27/11/2019
30961
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
20/2/2021
31401
5/3/2021
31414
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Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2021/16)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 23/6/2020 tarihli ve 31164 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/10) ile
İsrail Devleti menşeli 7005.29 gümrük tarife pozisyonu altında “Diğerleri” olarak yer alan
renksiz düz cam ürünü ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması kapsamında, yerli üretim dalı tarafından yapılan nihai gözden geçirme soruşturması başvurusunun soruşturma süresi içerisinde
geri çekilmesi neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli
ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
Karar
MADDE 3 – (1) Soruşturma kapsamında, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme
Kurulu, yerli üretim dalı tarafından yapılan nihai gözden geçirme soruşturması başvurusunun
soruşturma süresi içerisinde geri çekilmesi nedeniyle İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi
Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesi hükmü çerçevesinde mevcut soruşturmanın önlemsiz
olarak kapatılmasına karar vermiştir.
Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:
İTHALAT İŞLEMLERİNDE ELEKTRONİK BAŞVURU SİSTEMİ TEBLİĞİ
(İTHALAT: 2021/21)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ithalat işlemlerinde (kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetim
uygulamaları hariç), başvuruların elektronik ortamda yapılmasına ve işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesine dair usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesi ile 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
b) Elektronik imza: Elektronik imza mevzuatında tanımlanan şekilde başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama
amacıyla kullanılan elektronik veriyi,
c) Elektronik imza mevzuatı: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu
ile bu Kanuna istinaden yürürlüğe konulan diğer mevzuatı,
ç) Elektronik ortam: İthalata ilişkin lisans, uygunluk, izin ve diğer her türlü belge düzenlenmesi için gerçekleştirilen işlemlerin yürütüldüğü web tabanlı uygulamayı,
d) Elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları: Elektronik imza mevzuatı uyarınca Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirimini yapmış, elektronik sertifika, zaman damgası
ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sağlayan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya
tüzel kişilerini,
e) Genel Müdürlük: Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,
f) İthalat işlemleri: Elektronik ortamda gerçekleştirilmesi uygun görülen ithalata ilişkin
lisans, uygunluk, izin ve diğer her türlü belge düzenlenmesine esas işlemleri,
g) Kamu kurumu kullanıcısı: Kamu kurumları adına ithalat işlemlerini yürütmek üzere
görev alan ve işlem yapan kişileri,
ğ) Kullanıcı: İthalat işlemlerinde kendi adına işlem yapan ya da firmalar adına işlem
yapmak üzere yetkilendirilmiş kişileri,
h) Mobil elektronik imza: Bakanlık ile mobil elektronik imza kullanımına ilişkin sözleşmesi bulunan GSM operatörlerince verilen SIM kartını kullanarak oluşturulan ve 5070 sayılı
Elektronik İmza Kanununda tanımlanan güvenli elektronik imza niteliğindeki elektronik sertifikayı,
ı) Nitelikli elektronik sertifika: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 9 uncu maddesinde sayılan nitelikleri taşıyan elektronik sertifikayı,
ifade eder.
Nitelikli elektronik sertifika veya mobil elektronik imza temini
MADDE 4 – (1) Kullanıcılar, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından alınan nitelikli elektronik sertifikaya ya da mobil elektronik imzaya sahip olmak zorundadır.
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(2) Başka amaçlarla daha önce temin edilen ve geçerlik süresi dolmamış veya yenilenmiş nitelikli elektronik sertifikalar ya da mobil elektronik imzalar ithalat işlemleri için kullanılabilir.
Yetkilendirme başvurusu ve onayı
MADDE 5 – (1) İthalat işlemlerine elektronik ortamda başvuru yapacak kullanıcıları
yetkilendirmek üzere aşağıdaki belgeler hazırlanır:
a) Dilekçe: Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan
örneğe uygun olarak hazırlanmış Genel Müdürlüğe muhatap dilekçe,
b) Firma/Kurum/Şahıs Tanımlama Formu: Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun olarak doldurulmuş form,
c) Sicil tasdiknamesi: 19/12/2012 tarihli ve 2012/4093 sayılı Ticaret Sicili Yönetmeliği
uyarınca usulüne uygun olarak düzenlenmiş, anılan yönetmelikte belirtilen tüm unsurları taşıyan ve güncel bilgilere sahip belgenin aslı veya noter onaylı örneği,
ç) Taahhütname: Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde
yer alan örneğe uygun, firmayı/kurumu/şahsı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış ve Türkçe olarak noterde her bir kişi için düzenlenmiş taahhütnamenin aslı. Kamu kurumu kullanıcısı için yetki işleminde noter onayı aranmaz.
(2) Birinci fıkrada sayılan belgelerin renkli olarak taranmış “.pdf” uzantılı dijital birer
sureti, bilahare Genel Müdürlüğe elektronik ortamda iletilmek üzere firmalar/kurumlar/şahıslar
tarafından muhafaza edilir.
(3) Birinci fıkrada sayılan belgeler, Genel Müdürlüğe firmanın/kurumun/şahsın Kayıtlı
Elektronik Posta (KEP) adresinden, Ticaret Bakanlığı KEP adresine (ticaretbakanligi@hs01.kep.tr)
veya posta yoluyla ya da elden teslim yoluyla Bakanlık genel evrak birimine iletilir.
(4) İthalat işlemi yapmak üzere yetkilendirilecek kişiler, sahip oldukları nitelikli elektronik
sertifikayı ya da mobil elektronik imzayı kullanarak Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza
Uygulamaları” bölümünde yer alan “Yetkilendirme Başvuruları” başlığında yer alan “İthalat
İşlemleri” formunu doldurarak yetkilendirme başvurusunda bulunur.
(5) Birinci fıkrada sayılan belgelerin Genel Müdürlüğe ulaşması ve dördüncü fıkrada
açıklanan yetkilendirme başvurusunun yapılması üzerine, başvuru sahibine başvuru belgelerini
elektronik ortamda sisteme yüklemek üzere kısıtlı yetki verilir. Ancak yetkilendirme başvurusunun yapılmasından itibaren on gün içerisinde birinci fıkrada sayılan belgelerin Genel Müdürlüğe ulaşmaması halinde, başvuru sahibine kısıtlı yetki verilmez ve yetkilendirme başvurusu
iptal edilir.
(6) Kısıtlı yetkili kullanıcı, Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde “E-İmza Uygulamalarına Giriş” başlığını seçerek elektronik imzası ile “İthalat İşlemleri” menüsüne giriş yapar ve birinci fıkrada belirtilen belgeleri sisteme yükleyerek elektronik olarak başvurusunu tamamlar.
(7) Elektronik ortamda başvurunun tamamlanması üzerine, sunulan belgelerin doğruluğu ve usulüne uygunluğu kontrol edildikten sonra, Genel Müdürlükçe elektronik ortamda
onay işlemleri başlatılır.
(8) Belgelerin eksik ya da usulüne uygun olmaması ya da internet üzerinden girilen bilgilerin belgelerle uyuşmaması durumunda, eksik ve/veya usulüne uygun olmayan belgeler tamamlanır ve/veya gerekli değişiklikler yapılır.
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(9) Genel Müdürlük, sunulan bilgi ve belgeler doğrultusunda ve/veya ilgili mevzuat
çerçevesinde değişiklik ve güncelleme isteme, ek bilgi ve belge talep etme ya da yetkilendirme
başvurusunu reddetme hakkına sahiptir.
(10) Genel Müdürlük, yetkilendirme talebinin sonucunu dördüncü fıkra çerçevesinde
yapılan başvuruda kullanıcı tarafından beyan edilen e-posta adresine bildirir. Bakanlık, ilgilisine
ulaşmayan bildirimlerden sorumlu değildir.
(11) Birden fazla kişiye aynı anda ithalat işlemlerini elektronik ortamda yapmak üzere
yetki verilebilir. Bu durumda birinci fıkrada belirtilen taahhütname, yetkilendirilecek her bir
kişi için ayrı düzenlenir. Taahhütnamenin geçerli olacağı süre taahhütnamede belirtilir.
(12) Kullanıcıların, sertifikalarını yenilemesi veya başka bir nitelikli elektronik sertifika
ya da mobil elektronik imza temin etmesi durumlarında yeniden yetkilendirme başvurusu yapması gerekmez.
Yetki süresinin uzatılması
MADDE 6 – (1) Kullanıcının yetkisi taahhütnamede belirtilen süreyle sınırlıdır. Süre
uzatımı talebinde bulunulması için, Genel Müdürlüğe her kişi için ayrı olmak üzere yeni taahhütname verilmesi gerekir. Yetki süresinin bitiminden süre uzatımına kadarki sürede kullanıcının yetkisi askıya alınır.
(2) Süre uzatımında, daha önce bu Tebliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
sunulan ve geçerliği devam eden diğer belgeler tekrar istenmez. Ancak, belgelerde değişiklik
olması veya içerdikleri bilgilerin taahhütname ile farklı olması durumunda belgelerin yenilenmesi zorunludur.
(3) İflas etmiş ya da iflas süreci devam edenler adına işlem yapan kullanıcıların, yetki
süresinin uzatılması ya da yeni bir kişinin yetkilendirilmesi için gereken taahhütnameyi noter
kanalıyla temin edememesi durumunda, iflas idaresinin kararına dayanarak iflas müdürlüklerince usulüne uygun olarak düzenlenen taahhütname kabul edilir.
Yetkinin iptali
MADDE 7 – (1) Kullanıcının yetkisi, Genel Müdürlüğe yazılı başvuru üzerine iptal
edilir. Başvuruda, Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan
örneğe uygun olarak noter tarafından düzenlenmiş azilname aranır.
(2) Kullanıcının yetkisinden feragat etmesi halinde, bunun noter kanalıyla veya iadeli
taahhütlü olarak bildirildiğini tevsik eden belgelerin Genel Müdürlüğe sunulması üzerine yetki
iptal edilir.
Yetkinin askıya alınması
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ uyarınca yetkilendirilmiş olan kullanıcıların yetkisi, yazılı
olarak Genel Müdürlüğe yapılacak başvuru ile geçici süreyle askıya alınabilir.
(2) Bu maddenin 1 inci fıkrası uyarınca askıya alınan yetkinin iptali için, Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun olarak noter kanalıyla düzenlenmiş azilname ile 7 (yedi) iş günü içinde Genel Müdürlüğe başvurulur. Aksi
durumda, askıya alma işlemi kaldırılır ve yetki tekrar kullanıma açılır.
Güncelleme işlemleri
MADDE 9 – (1) Yetkilendirme onayı gerçekleştirildikten sonra, vergi numarası ve/veya
firma unvanı dışındaki değişiklikler için ayrıca belge aranmaz.
(2) Firma unvanında değişiklik yapılması durumunda kullanıcıların yetkileri askıya alınır. Söz konusu değişiklik için 5 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca istenen belgelerin Genel
Müdürlüğe sunulması üzerine, askıya alınan yetkilerin kullanıma açılması için onay işlemi başlatılır.
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(3) Vergi numarasının değişmesi durumda, bu durumu tevsik eden belgeler Genel Müdürlüğe sunulur. Genel Müdürlük, firmanın önceki vergi numarasıyla yaptığı kullanıcı yetkilerinin iptali için onay işlemini başlatır. Yeni vergi numaralı firmanın kullanıcılarının yetkilendirilmesi gerekir. Önceki vergi numarasına sahip firmanın faaliyetine devamı halinde, bu Tebliğin diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla, firmanın kullanıcılarının yetkisi iptal edilmez.
(4) Faaliyetine son veren firma/kurum/şahıs, bu durumu tevsik eden belgeleri Genel
Müdürlüğe sunar. Genel Müdürlük kullanıcı yetkilerinin iptali için onay işlemini başlatır.
(5) 5 inci maddede sayılan belgelere dair değişiklik olması durumunda, en geç 5 iş günü
içinde bu Tebliğe uygun olarak Genel Müdürlüğe bildirilir. Aksi halde, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, durumun öğrenilmesini müteakip kullanıcıların yetkileri derhal askıya alınır. Bu durumda askıya alma işlemi ancak eksikliklerin giderilmesi halinde kaldırılır.
İthalat işlemleri için elektronik ortamda başvuru
MADDE 10 – (1) İthalat işlemlerine ilişkin elektronik ortamda yapılacak başvurular,
Bakanlık internet sayfasındaki “E-imza Uygulamalarının” altında yer alan “E-imza Uygulamalarına Giriş” bölümünden gerçekleştirilir.
(2) İthalat işlemleri için başvuruda istenilecek bilgi ve belgeler, her bir ithalat işleminin
mevzuatında yer almaktadır.
(3) Elektronik ortamda yaşanabilecek teknik sorunlar sebebiyle başvuru yapılamaması
halinde, fiziksel başvurular da kabul edilebilir.
Yetki
MADDE 11 – (1) Genel Müdürlük, bu Tebliğde yer alan hususlarda önlem almaya, düzenleme yapmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, muhtemel ihtilafları
idari yoldan çözmeye ve teknik nedenlerle uygulamada yaşanan sorunları gidermeye yetkilidir.
(2) İthalat işlemlerinin uygulanmasında, Bakanlıktan kaynaklanmayan nedenlerle elektronik
iletişimde yaşanan aksaklıklardan Bakanlık sorumlu değildir.
(3) Fiil ehliyetinin sınırlandırıldığı, gaipliği, ölümü veya adına işlem yapılan firmanın
tüzel kişiliğinin kaybedildiği öğrenilen nitelikli elektronik sertifika ya da mobil elektronik imza
sahibi kişilerin yetkileri Genel Müdürlükçe iptal edilir.
(4) Kamu kurumu kullanıcılarına ilişkin usul ve esaslar, Bakanlığın ilgili kurumlarla
yaptığı protokoller çerçevesinde belirlenir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 12 – (1) 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3) yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) İlgili mevzuatta 1 inci fıkrada belirtilen Tebliğe yapılan atıflar, bu Tebliğe yapılmış
sayılır.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Kastamonu 3. Asliye Ceza Mahkemesinden:

3050

—— • ——
İmranlı Asliye Ceza Mahkemesinden:

2967
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İmranlı Asliye Ceza Mahkemesinden:

2968

—— • ——
İmranlı Asliye Ceza Mahkemesinden:

2970
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
3.000.000 DOZ ORAL POLİO AŞI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ihtiyacı "3.000.000 Doz Oral Polio
Aşı" Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan 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, 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 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, 15.04.2021 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4-İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr
adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.
5-İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif
mektuplarında belirtilecektir.
6-Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi
gereğince istisna kapsamındadır.
3087/1-1
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35 ADET 4*4 ARAZİ TİPİ PİCK-UP ARAÇ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ihtiyacı toplam 35 adet opak
beyaz renk Otomatik Vites 4*4 Arazi tipi Pick-up aracın kuruluşça hazırlanan “4*4 Arazi Tipi
Pick-Up Araç Özellikleri” dokümanı doğrultusunda, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek
şartları hükümleri dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE BELİRTİLMİŞTİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, şartname bedelini (140.- TL)
Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış
zarfa konulması zorunludur.
c) İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili
firmaya iade edilecektir.
2-Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazı ve Ticari Şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar
listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3-Teklifler, 15.04.2021 günü, saat 12.00’a kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu Satınalma
Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler dikkate
alınmayacaktır.
4-İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim
bilgileri (e-posta ve varsa KEP dâhil) yazılacaktır.
5-Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri
istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler
ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
6-Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 8. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
7-Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda en az 6 ay vadeli geçici teminat verilecektir.
8- İhale konusu araçların tamamı için teklif verilecek, kısmi teklif kabul edilmeyecektir.
9-Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi
gereğince istisna kapsamındadır.
3088/1-1
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FİLTRE PRES PLAKALARI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:
Filtre pres plakaları alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt No
: 2021/200827
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 : Putsch marka (PKF 100-86,5-A1-B) pres filtrelerde
kullanılmak üzere;
100 adet Membran Plaka (1200x1200 mm), 20 adet
Basınç Plaka (1200x1200 mm) ve 2 adet Son Plaka
(1200x1200 mm) olmak üzere toplam 122 adet Filtre
Pres Plakası,
b) Teslim yeri
: Yurtiçi teslimde Ankara Şeker Fabrikası Merkez
Ambarı, yurtdışı teslimde CPT Ankara.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü
3. Kat Toplantı Salonu
b) Son teklif verme (ihale)
tarihi ve saati
: 29 Nisan 2021 Perşembe 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 Mithatpaşa Cad. No: 14
Yenişehir/ANKARA adresinde görülebilir ve 100,00 TL. (Y.Yüz Türk Lirası) karşılığında aynı
adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunludur.
6 - Teklifler 29.04.2021 Perşembe günü, saat 14:00’e kadar Mithatpaşa Cad. No: 14 (06100)
Yenişehir / ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden
İdare sorumlu tutulmayacaktır)
7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Teklifler, Türk Lirası (TL)
yanında, Amerikan Doları (USD) veya Avrupa Para Birimi (EURO) cinsinden de
düzenlenebilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemlerinin miktarı ile bu
kalemler için teklif edilen 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 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim
günü olmalıdır.
10 - Bu ihalede kısmi teklif verilemez.
11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.
3086/1-1
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MUHTELİF HAVUZLARIN, FABRİKA İÇİ VE ETRAFI AÇIK-KAPALI GİDER
KANALLARININ, BRÜKNER HAVUZUN DIŞ CEP VE ÇEVRE TEMİZLİKLERİNİN
YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamız Muhtelif Havuzlarının (Çamur havuzları, soğutma havuzları ve kondense
havuzu) Fabrika İçi ve Etrafı Açık-Kapalı Gider Kanalların, Brükner Havuzun Dış Cep ve Çevre
Temizliklerinin Yapılması İşi Götürü Bedel açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt no

: 2021/194685

1-İdarenin

: Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü

a) Adresi
b) Telefon ve faks numarası

Fevzi Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı No:148 / UŞAK
: 0(276) 231 14 91- 0(276) 231 17 32

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, Türü ve Miktarı

Fabrika muhtelif havuzların (Madde 3.1.f’de belirtilen
çamur havuzları, soğutma havuzları ve kondense
havuzu) temizliğinin yapılması, fabrika sahasında
muhtelif yerlerdeki kısmen açık kısmen kapalı gider
kanallarının (1000 metre) temizliğinin yapılması,
fabrika içerisinde muhtelif yerlerdeki kısmen açık
kısmen kapalı kanalların (kireç ocağı PKF filtre altı,
küspe

boşaltma

etrafı

(300

metre)

temizliğinin

yapılması, Brükner havuzu dış cep (dış cep çapı 43
metre, derinliği 1,5 metre) ve çevre temizliğinin, ayrıca
muhtelif temizlik işlerinin yapılması işidir.
b)Yapılacağı yer

:Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası

3-İhalenin
a) Yapılacağı yer

:Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

: 19.04.2021 Pazartesi 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.
2964/1-1
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Ankara İli Sincan Belediye Başkanlığından:
1. İdareye İlişkin Bilgiler:
1.1. İdarenin:
a) Adı
: Sincan Belediye Başkanlığı
b) Adresi
: Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Sincan/Ankara
c) Telefon ve faks numarası : 4444762/1406 - 3122711272
d) Elektronik posta adresi
: destekhizmetleri@sincan.bel.tr
e) İlgili personel
: Emre FİDAN
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle
irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
2. İhalenin Konusu:
2.1. İhalenin konusu; Ankara İli Sincan İlçesi Selçuklu Mahallesinde bulunan toplam
2.440,00 m2 yüzölçümüne sahip, 101626 ada 4 parselin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35.
maddesinin ( a ) fıkrası hükümleri çerçevesinde 21.04.2021 tarihinde saat 15:00’da Kapalı Teklif
Usulü ile satılması.
2.2. Arsanın Evsafı, Muhammen bedeli, İhale Tarihi ve Saati:
Bu ihaleye ait taşınmazın Muhammen bedeli: 13.732.100,40 TL.’ dir. İhale Tarihi ve
Saati: 21.04.2021 tarihinde saat 15:00’ dır. Evsafı aşağıda çıkartılmıştır.
İmar Durumu: Değerleme konusu taşınmaz; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
kapsamında, E:0.50, Yençok:9.50, A+LPG lejantlı yapılaşma şartlarına haizdir.
3. İhale tarih, saat ve yeri: Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın ihalesi, Tandoğan
Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 2. Kat Meclis Toplantı Salonu 06930 Sincan/ANKARA adresinde
21.04.2021 tarihinde saat 15:00’da yapılacaktır. Teklifler en geç 21.04.2021 tarihinde saat
14:00’a kadar aynı adreste bulunan 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.
4. İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri: İhaleye katılmak
isteyen isteklilerin ihale teklif zarfı teslim tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak
teslim etmeleri gerekmektedir.
4.1. İstekli Gerçek Kişi İse:
a) Kanuni ikametgâh belgesi (Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir.)
b) Noter tasdikli imza beyannamesi,
c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
d) Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti,
e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan
alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ dür.)
(Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir. )
4.2. İstekli Tüzel Kişilik İse:
a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan
şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,
b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya
kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza
sirküleri,
c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi (Yazılı olarak),
ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan
alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ dür.)
(Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.),
d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
5. İhale ile ilgili şartname ve eklerin satış bedeli 300,00 TL olup, Tandoğan Mah. Zeki
Uğur Cad. No: 7 Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
6. İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.
7. İhale şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır.
8. İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.
2996/1-1
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MONTAJ VE KAYNAK İŞLERİNİN YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Ankara Makina Fabrikası Müdürlüğünden:
Ø 5000 kule difüzörü ile Ø 3700 haşlama teknesi montaj ve kaynak işlerinin yapılması
açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası

: 2021/199581

1 - İdarenin
a) Adı

: T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası

b) Adresi

: Ayaş Yolu 18. Km. Etimesgut/ANKARA

c) Telefon ve Faks numarası : 0 312 293 44 00 Faks: 0 312 243 14 47
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı

: Ø 5000 K.DİFÜZÖRÜ İLE Ø 3700 HAŞLAMA TEKNESİ
MONTAJ VE KAYNAK İŞLERİNİN YAPILMASI

b) Yapılacağı yer

: ANKARA MAKİNA FABRİKASI

c) İşin Süresi

: Sözleşmenin İmzalanmasına müteakip en geç 40 (Kırk)
takvim günü içerisinde tamamlanacaktır.

3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer

: T.Ş. F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası - Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

: 14.04.2021 Çarşamba günü saat 14.00

4 - İhale dokümanı Ankara Makina Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18. km.
Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve K.D.V dahil 150,00 TL. (Y.Yüzelli Türk lirası)
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 60 (Altmış) takvim
günü olmalıdır.
7 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden ihale gün ve
saatinde isteklinin ya da temsile yetkili olan kişinin fabrikamızda hazır bulunması gerekmektedir.
İstekli veya vekilinin Komisyonda hazır bulunmaması halinde mektup ile gönderilen teklifi son
ve kesin pey olarak kabul edilecektir.
8 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı 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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TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:
1-Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Merkez İlçesi İnönü Mahallesi 17 Sokak, No: 3'te
bulunan 535 ada, 20 parsel no’lu İki Katlı Kagir Eski İl Özel İdaresi Hizmet Binası ve
Misafirhanenin "imar planında kısmen yol, kısmen bitişik nizam 5 (beş) kat inşaat müsaadeli
TAKS: 0.80 ve KAKS: 4.00 ticari alan" olacak şekilde hali hazır mevcut durumu ile satış ihalesi,
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesi gereğince KAPALI TEKLİF USULÜ ile İl
Encümenince yapılacaktır.
İHALE KONUSU:
Aşağıda tapu alanı, imar durumu, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen
taşınmazın satış işi.
TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER YÜZÖLÇÜMÜ

VASFI

ve TAPU KAYDI

İMAR
DURUMU

TOPLAM
HİSSE MUHAMMEN
BEDEL TL.

GEÇİCİ
TEMİNAT

İHALE TARİH VE

MİKTARI

SAATİ

(TL)

Erzincan Merkez
İki Katlı

İnönü Mahallesi 17.
Sokak, No: 3'te
bulunan 535 ada, 20

1.025,00 m2

Kargir
Bina

Ticari
Alan

Tam

3.958.378,99

118.751,50

21.04.2021
10:30

nolu parsel.

2-Satış için tespit edilen, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Merkez İlçesi İnönü
Mahallesi 17 Sokak, No: 3'te bulunan 535 ada, 20 parsel no’lu İki Katlı Kagir Eski İl Özel İdaresi
Hizmet Binası ve Misafirhanenin imarla ilgili her türlü vergi, resim harçlarla ve sözleşme
giderleri alıcıya aittir. Resmi Gazete’de yayımlanarak 03 Şubat 2017 tarihinde yürürlüğe giren
29968 sayılı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğin 5’inci Maddesi gereği İl Özel İdaresinin mülkiyetindeki taşınmazların satışı KDV’den
istisnadır.
3-2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 40. Maddesine 5577 sayılı Kanun’un 1. Maddesi
ile eklenen ek fıkralarda belirtildiği üzere; (kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde;
geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya
yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.
Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek
teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı
olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.
Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son
tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla
tespit edilir.) denilmektedir.
4-İhale Geçici teminatı muhammen bedelin % 3’üdür. Geçici teminat nakit olarak
Erzincan T.Vakıflar Bankası Şubesindeki TR 64 0001 5001 5800 7285 4742 08 nolu emanet
hesabına ilanda belirtildiği gibi yatırılacaktır. Teminat mektubu getirecekler 2886 sayılı Kanuna
uygun olarak bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektuplarını
vereceklerdir.
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5-İstekliler kapalı teklif mektubunu 21.04.2021 Çarşamba günü, saat: 10:00’a kadar
Erzincan İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne kayıt numarası alarak teslim edeceklerdir.
6-Satış İhalesi, İl Encümenince Erzincan İl Özel İdaresi, Encümen Toplantı Salonunda
yukarıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
7-Satış ihalesi yapılacak olan söz konusu İlimiz Merkez İlçesi İnönü Mahallesi 17 Sokak,
No: 3'te bulunan 535 ada, 20 parsel no’lu İki Katlı Kagir Eski İl Özel İdaresi Hizmet Binası ve
Misafirhanesine ait şartname, mesai saatleri içerisinde Erzincan İl Özel İdaresinden (Yazı İşleri
Müdürlüğü) bedelsiz olarak temin edilebilir.
8-İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLMELERİ İÇİN;
A- İÇ ZARF:
Teklif mektubundan oluşur. Teklif mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel
kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul
edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazı ile 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 imzalanacaktır.
B- DIŞ ZARF:
Aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir;
a)Teklif mektubunu içeren iç zarf.
b)Gerçek kişiler için, Türkiye’de kanuni ikameti olduğuna dair belge. Nüfus
Müdürlüğünden veya e-Devletten temin edilecektir.
c)Tebligat için, Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası
bildirmesi.
ç)Tüzel kişinin ticaret ve/veya sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
d)Adres beyanı. (örneği, İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğünden alınabilir.)
e)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
f)Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter
tasdikli vekaletname ile imza sirküsü.
g)İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname.
h)Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair banka makbuzu veya 2886 sayılı
Kanuna uygun olarak bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektubu.
C- DIŞ ZARFIN KAPATILMASI:
Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konularak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine
isteklinin adı soyadı ve açık adresi, teklifin ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta
olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin imzalanması gerekmektedir.
9-İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.
10-Posta İle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
11-İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.
2560/1-1
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JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU
RUHSAT SAHALARI ARAMAYA/İŞLETMEYE AÇILACAKTIR
Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:
1- İhale Konusu;
İlimiz sınırlarında bulunan ve aşağıda yeri, alanı ile şartnamesinde paftası ve koordinatları
verilen jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme sahaları 5686 sayılı Jeotermal
Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10 uncu maddesi 1 inci fıkrası (c) bendi ve
Uygulama Yönetmeliğinin 17 nci maddesi gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci
maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihale edilecektir.
2- İhale edilecek sahalar;
2.1- Beypazarı İlçesi Fasıl Mahallesi sınırlarında 3236102 erişim nolu 4462,50 hektarlık
jeotermal kaynak işletme sahası,
a) Muhammen bedeli
: 50.000 TL
b) Geçici teminatı
: 5.000 TL
c) İhale tarihi
:20.04.2021 Saat:09:00
2.2- Beypazarı İlçesi Kayabükü Mahallesi sınırlarında 3236089 erişim nolu 4917,00
hektarlık jeotermal kaynak işletme sahası,
a) Muhammen bedeli
: 50.000 TL
b) Geçici teminatı
: 5.000 TL
c) İhale tarihi
:20.04.2021 Saat:09:30
2.3- Beypazarı İlçesi Dikmen Mahallesi sınırlarında 3184488 erişim nolu 2724,55
hektarlık jeotermal kaynak işletme sahası,
a) Muhammen bedeli
: 50.000 TL
b) Geçici teminatı
: 5.000 TL
c) İhale tarihi
:20.04.2021 Saat:10:00
2.4- Çamlıdere İlçesi Tatlak Mahallesi sınırlarında 3252345 erişim nolu 2100,02 hektarlık
jeotermal kaynak işletme sahası,
a) Muhammen bedeli
: 50.000 TL
b) Geçici teminatı
: 5.000 TL
c) İhale tarihi
:20.04.2021 Saat:10:30
2.5- Çubuk İlçesi Ballıkhisar Mahallesi sınırlarında 3292884 erişim nolu 652,36 hektarlık
jeotermal kaynak işletme sahası,
a) Muhammen bedeli
: 50.000 TL
b) Geçici teminatı
: 5.000 TL
c) İhale tarihi
:20.04.2021 Saat:11:00
2.6- Gölbaşı İlçesi Merkez Mahallesi sınırlarında 3251723 erişim nolu 1499,94 hektarlık
jeotermal kaynak işletme sahası,
a) Muhammen bedeli
: 50.000 TL
b) Geçici teminatı
: 5.000 TL
c) İhale tarihi
:20.04.2021 Saat:11:30
2.7- Güdül İlçesi sınırlarında 3278891 erişim nolu 3509,79 hektarlık jeotermal kaynak
işletme sahası,
a) Muhammen bedeli
: 50.000 TL
b) Geçici teminatı
: 5.000 TL
c) İhale tarihi
:20.04.2021 Saat:13:00
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2.8- Polatlı İlçesi Malıköy Mahallesi sınırlarında 3278109 erişim nolu 4799,72 hektarlık
jeotermal kaynak işletme sahası,
a) Muhammen bedeli
: 50.000 TL
b) Geçici teminatı
: 5.000 TL
c) İhale tarihi
:20.04.2021 Saat:13:30
2.9- Beypazarı İlçesi Acıköy Mahallesi sınırlarında 3280665 erişim nolu 3747,75 hektarlık
jeotermal kaynak arama sahası,
a) Muhammen bedeli
: 20.000 TL
b) Geçici teminatı
: 2.000 TL
c) İhale tarihi
:20.04.2021 Saat:14:00
2.10- Çamlıdere İlçesi Meşeler Mahallesi sınırlarında 3278901 erişim nolu 2446,40
hektarlık jeotermal kaynak arama sahası,
a) Muhammen bedeli
: 20.000 TL
b) Geçici teminatı
: 2.000 TL
c) İhale tarihi
:20.04.2021 Saat:14:30
2.11- Çamlıdere İlçesi Alakoç Mahallesi sınırlarında 3342052 erişim nolu 2006 hektarlık
jeotermal kaynak arama sahası,
a) Muhammen bedeli
: 20.000 TL
b) Geçici teminatı
: 2.000 TL
c) İhale tarihi
:20.04.2021 Saat:15:00
2.12- Çamlıdere İlçesi Avdan Mahallesi sınırlarında 3342080 erişim nolu 2291,78 hektarlık
jeotermal kaynak arama sahası,
a) Muhammen bedeli
: 20.000 TL
b) Geçici teminatı
: 2.000 TL
c) İhale tarihi
:20.04.2021 Saat:15:30
2.13- Çankaya İlçesi sınırlarında 3306522 erişim nolu 4152,81 hektarlık jeotermal kaynak
arama sahası,
a) Muhammen bedeli
: 20.000 TL
b) Geçici teminatı
: 2.000 TL
c) İhale tarihi
:20.04.2021 Saat:16:00
2.14- Çankaya İlçesi sınırlarında 3372292 erişim nolu 4671,90 hektarlık jeotermal
kaynak arama sahası,
a) Muhammen bedeli
: 20.000 TL
b) Geçici teminatı
: 2.000 TL
c) İhale tarihi
:20.04.2021 Saat:16:30
2.15- Çubuk İlçesi Karadana Mahallesi sınırlarında 3327089 erişim nolu 2700 hektarlık
doğal mineralli su arama sahası,
a) Muhammen bedeli
: 20.000 TL
b) Geçici teminatı
: 2.000 TL
c) İhale tarihi
:21.04.2021 Saat:09:00
2.16- Çubuk İlçesi sınırlarında 3338498 erişim nolu 2664,26 hektarlık jeotermal kaynak
arama sahası,
a) Muhammen bedeli
: 20.000 TL
b) Geçici teminatı
: 2.000 TL
c) İhale tarihi
:21.04.2021 Saat: 09:30
2.17- Etimesgut İlçesi sınırlarında 3332018 erişim nolu 1166,92 hektarlık jeotermal
kaynak arama sahası,
a) Muhammen bedeli
: 20.000 TL
b) Geçici teminatı
: 2.000 TL
c) İhale tarihi
:21.04.2021 Saat:10:00
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2.18- Etimesgut İlçesi Aşağıyurtçu Mahallesi sınırlarında 3341997 erişim nolu 4194,11
hektarlık jeotermal kaynak arama sahası,
a) Muhammen bedeli
: 20.000 TL
b) Geçici teminatı
: 2.000 TL
c) İhale tarihi
:21.04.2021 Saat: 10:30
2.19- Etimesgut İlçesi Aşağıyurtçu Mahallesi sınırlarında 3347785 erişim nolu 4027,38
hektarlık jeotermal kaynak arama sahası,
a) Muhammen bedeli
: 20.000 TL
b) Geçici teminatı
: 2.000 TL
c) İhale tarihi
:21.04.2021 Saat:11:00
2.20- Gölbaşı İlçesi Bağiçi Mahallesi sınırlarında 3315122 erişim nolu 1375 hektarlık
doğal mineralli su arama sahası,
a) Muhammen bedeli
: 20.000 TL
b) Geçici teminatı
: 2.000 TL
c) İhale tarihi
:21.04.2021 Saat:11:30
2.21- Gölbaşı İlçesi Dikilitaş Mahallesi sınırlarında 3333844 erişim nolu 4947,00 hektarlık
jeotermal kaynak arama sahası,
a) Muhammen bedeli
: 20.000 TL
b) Geçici teminatı
: 2.000 TL
c) İhale tarihi
:21.04.2021 Saat:13:30
2.22- Haymana İlçesi Dereköy Mahallesi sınırlarında 3361162 erişim nolu 4247,60
hektarlık jeotermal kaynak arama sahası,
a) Muhammen bedeli
: 20.000 TL
b) Geçici teminatı
: 2.000 TL
c) İhale tarihi
:21.04.2021 Saat:14:00
2.23- Keçiören İlçesi Bağlum Mahallesi sınırlarında 3332054 erişim nolu 1684,09 hektarlık
jeotermal kaynak arama sahası,
a) Muhammen bedeli
: 20.000 TL
b) Geçici teminatı
: 2.000 TL
c) İhale tarihi
:21.04.2021 Saat: 14:30
2.24- Nallıhan İlçesi Ozan Mahallesi sınırlarında 3356415 erişim nolu 2755,00 hektarlık
jeotermal kaynak arama sahası,
a) Muhammen bedeli
: 20.000 TL
b) Geçici teminatı
: 2.000 TL
c) İhale tarihi
:21.04.2021 Saat: 15:00
2.25- Polatlı İlçesi Ilıca Mahallesi sınırlarında 3323518 erişim nolu 1364,45 hektarlık
jeotermal kaynak arama sahası,
a) Muhammen bedeli
: 20.000 TL
b) Geçici teminatı
: 2.000 TL
c) İhale tarihi
:21.04.2021 Saat:15:30
2.26- Polatlı İlçesi Temelli Mahallesi sınırlarında 3325133 erişim nolu 4409,25 hektarlık
jeotermal kaynak arama sahası,
a) Muhammen bedeli
: 20.000 TL
b) Geçici teminatı
: 2.000 TL
c) İhale tarihi
:21.04.2021 Saat:16:00
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2.27- Polatlı İlçesi Şabanözü Mahallesi sınırlarında 3356414 erişim nolu 4958,82
hektarlık jeotermal kaynak arama sahası,
a) Muhammen bedeli
: 20.000 TL
b) Geçici teminatı
: 2.000 TL
c) İhale tarihi
:21.04.2021 Saat: 16:30
3 - İHALENİN YERİ VE ŞARTNAME TEMİNİ:
3.1- Şartname temini: Şartname, Varlık Mahallesi Tazminat Caddesi No:67 /B BlokYenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Ankara Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon
Başkanlığı, Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden 200 TL karşılığında
temin edilebilir veya aynı yerde ücretsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli Ankara Defterdarlığı
Muhasebe Müdürlüğü T.C. Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi TR 25 0001 0017 4500 0010
0064 89 No’lu hesaba yatırılacaktır.
3.2- İhalenin yapılacağı yer: İhale, Varlık Mahallesi Tanzimat Caddesi No: 67
Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon
Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü ihale odasında yapılacaktır.
3.3- Tekliflerin verileceği yer; Varlık Mah. Tazminat Caddesi No:67 /B BlokYenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Ankara Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon
Başkanlığı, Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde ihale komisyon
başkanlığına verilecektir.
4 - İHALEYE KATILMA BELGELERİ:
4.1- Gerçek kişi istekliler için;
a- Adres beyannamesi,
b- T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı fotokopisi,
c- Noter tasdikli imza beyannamesi,
4.2- Tüzel Kişiliğe haiz İstekliler için;
a- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2021
yılında alınmış Oda kayıt belgesi
b- Noter tasdikli imza sirküleri
c- Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası beyanı veya vergi levhası,
d- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal
mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan tüzel kişinin Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler,
e- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca
imzalanmış ortaklık sözleşmesi.
f- Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C.
Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.
4.3- Ortak Belgeler;
a- İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminatın Yatırım İzleme ve
Koordinasyon Başkanlığı T.C. Ziraat Bankası Ulus Şubesi’nde bulunan TR56 0001 0006 8369
3827 0750 05 nolu hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu,
b- İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan
kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin imza beyannamesi,
c- Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair banka makbuzu,
d- Vergi borcu olmadığına dair belgenin olması gerekmektedir.
5- Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek
gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.
2989/1-1
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10 YIL SÜRELİ GELİR PAYLAŞIM MODELİ İLE GÜNEŞ ENERJİSİNDEN
ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ YAPIMI/İŞLETİLMESİ
İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Iğdır İli Aralık Belediye Başkanlığından:
1. İdarenin
a) Adı: Aralık Belediye Başkanlığı
b) Adresi: Karşıyaka Mahallesi Atatürk Caddesi No:2
c) Telefon-Faks Numarası: 0476 411 20 15/0476 411 28 22
2. İhalenin Konusu: Mülkiyeti Aralık Belediyesine ait Mollahacı mevkiinde 6 ada 1
parseldeki taşınmaz üzerine 10 Yıl Süreli Gelir Paylaşım Modeli İle Güneş Enerjisinden Elektrik
Üretim Santrali Yapımı/Kurulumu İşi ve Santral İşletim işi ve 2886 sayılı Kanun’un 35/a maddesi
gereği, kapalı teklif %4'den az olmamak üzere %1 (Yüzde bir) oranında ve katlarında arttırma
suretiyle ihale edilecektir.
İşin Muhammen bedeli 5.119.143,33 TL (BeşMilyonYüzOnDokuzBinYüzKırkÜçLira
OtuzÜçKuruş)

olup,

%10

geçici

teminatı

511.914.33

TL

(BeşYüzOnBirBinDokuzYüzOnDörtLira OtuzÜçKuruş)’dir
3. İhale 09/04/2021 Cuma günü saat 10:00’da Aralık Belediye Başkanlığı odasında
encümence yapılacaktır.
4. İhaleye iştirak edeceklerden istenilecek belgeler:
a) Kanuni ikametgâh belgesi.
b) Türkiye’de Tebligat için adres beyanı,
c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi. (2021 yılı içerisinde alınmış olması
gerekmektedir.)
A- Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr
siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
B- Tüzel Kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi
odasından veya idare merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeden 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
ülkedeki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması
gerekmektedir.)
C- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her
birinin (i)ve (ii) deki esaslara göre temin edecekleri belge.
ç) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi;
A- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri
B- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi
bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk
konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)
C- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin
her birinin (i) ve (ii) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge;
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D- İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak
kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi
(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu
ülkedeki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması
gerekmektedir.)
d) Geçici Teminat belgesi
e) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim
beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde
noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale
sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)
f) Teklif mektubu
g) Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra
alınmış belge,
ğ) Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik
Kurumu Müdürlüğünden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,
h) İsteklinin, 2886 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve
sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair beyanname
ı) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğe uygun
beyanname
i) İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslı,
Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (e), (h), (i), (j) ve (k) bentlerindeki
belgeleri temin etmekle mükelleftir.
İstekliler yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte ihale şartnamesinin ekindeki örneğine
uygun hazırlayacakları tekliflerini içeren iç zarfın da yer aldığı dış zarflarını kapatacak açma yeri
imzalanacak veya kaşelenecektir. Ön yüzüne “Aralık Belediyesi İhale Komisyonu Başkanlığına”
yazılacaktır. Yine aynı zarfın üzerine isteklinin tebligat adresi ve ticari unvanı yazılı olacaktır.
Zarf ihale saatine kadar sıra numaralı alındı karşılığında İhale Komisyonu başkanlığına
teslim edilecektir.
5. İhaleye katılacaklardan istenecek yeterlilikler.
6. İhale ve sözleşmeye ait bütün vergi, resim, harç, tellaliye, ulaşım, nakliye, sözleşme,
gazete ilan bedelleri ve ihale dokümanında belirtilen diğer giderler yükleniciye aittir.
7. Telefonla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul
edilmeyecektir.
8. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale şartnamesinde istenilen hususları yerine
getirmeleri gerekmektedir.
9. İş bu ihaleye ait ihale dokümanı, Fen İşleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde
ücretsiz görülebilir, İştirak edecekler 5.000,00 TL karşılığında idarece onaylı ihale dokümanını
satın alması zorunludur.
10. Belediyemiz Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
2777/1-1
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
1. Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait aşağıdaki tabloda belirlenen taşınmazlar,
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satışı yapılmak
üzere ihaleye çıkartılmıştır.

Sıra

Muhammen Satış

Faaliyet Adresi

Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale
Saati

 Altınordu İlçesi Düz
Mahalle Kültür Caddesi
120 ada 2 parselde kayıtlı

111.000,00 TL

3.330,00 TL

25,43 m² yüzölçümlü arsa
nitelikli taşınmaz ile
1

 Düz

Mahalle

Caddesi

120

Kültür
ada

3

28.04.2021

14:00

28.04.2021

14:10

parselde kayıtlı 409,21 m²
yüzölçümlü zemin + 4
Katlı

kargir

(1.600,00

m²

11.000.000,00 TL

330.000,00 TL

2.210.000,00 TL

66.300,00 TL

dükkan
kullanım

alanlı) nitelikli taşınmaz
Altınordu

İlçesi

Düz

Mahalle Stadyum Caddesi
2

120 ada 11 parselde kayıtlı
451,94

m²

yüzölçümlü

arsa nitelikli taşınmaz

2. Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak Yönetimi Şube
Müdürlüğünden satın alınacaktır.
3. İhaleler Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sok. No:2/1 Altınordu/ORDU adresinde bulunan
Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a
maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.
4. İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri dosya halinde ihalenin yapılacağı
tarihten 1 gün önce saat 17:00’a kadar Ordu Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim
Dairesi Başkanlığı-Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne vereceklerdir. Belirtilen tarih ve
saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
5. Altınordu İlçesi Düz Mahalle Kültür Caddesi üzerinde bulunan 120 ada 2 ve 3 numaralı
parsellerin satışı birlikte yapılacağından, geçici teminatlarını ayrı ayrı yatırmak koşulu ile
iştirakçiler tek bir ihale dosyası ile ihaleye katılacaktır.
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6. İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:
A) Gerçek Kişiler :
1. Yasal Yerleşim Yeri belgesi.
2. Nüfus Kayıt Örneği.
3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks
numarası ile elektronik posta adresi,
4. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi,
5. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu.
6. Ortak girişim olması halinde istenilen belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde
alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarla belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
(1-2-3-4-9. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer
belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.)
7. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli
vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.
8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
9. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel
Müdürlüğünden (OSKİ) ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
10. Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu. (EK-1 ve EK-2)
11. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.
B) Tüzel Kişiler :
1. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve
faks numarası ile elektronik posta adresi.
2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri ile Ticaret
ve/veya Sanayi Odasından alınmış güncel Ticaret Sicil Tasdiknamesi.
3. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu.
4. Ortak girişim olması halinde istenilen belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde
alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarla belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
(1-2-7. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayarı verilecektir. Diğer
belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.)
5. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli
vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.
6. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
7. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel
Müdürlüğünden (OSKİ) şirket ve şirket ortaklarının ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu
yoktur belgesi.”
8. Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki
görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son
güncel tasdikli örneği.
9. Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu. (EK-1 ve EK-2)
10. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince
ilan olunur.
2847/1-1
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KAYNAKLI BAĞLANTI HALKASI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
İşin Adı
: Kaynaklı bağlantı halkası alımı 4734 sayılı kanunun 3/g
maddesi
kapsamında
hazırlanan
Kurumumuz
yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale usulü ile
ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2021 / 179561
Dosya no
: 2128038
1-İDARENİN
:
a) Adres
: Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak
No:2 67090-ZONGULDAK
b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat)
Faks : 0.372 251 19 00
c) Elektronik posta adresi
:
2- İHALE KONUSU MALIN :
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Kaynaklı Bağlantı Halkası - 1 kalem
b) Teslim yeri
: Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü
Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi
Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü
Tesellüm Şefliği Ambarı ZONGULDAK
c) Teslim tarihi
: İşe başlanmasını müteakip 15 gündür.
3)İHALENİN
a) Yapılacağı yer
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Dairesi Başkanlığı
Bülent Ecevit Caddesi No:125 ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 21/04/2021 Çarşamba günü saat : 15:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;
4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir.
a)-Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b)- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde,mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,tüzel
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
c)- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
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d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
e)- Şartnamede belirtilen geçici teminat,
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
g)- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak
girişim beyannamesi,
h)- İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve ( c) de yer alan belgelerin her bir ortakça
ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler;
4.2.1.Mapaların üreticisi firmaya ait EN ISO 9001:2015 Kalite Sistem Belgesi teklifle
birlikte verilecektir.
4.2.2.EN 1677-1’e göre düzenlenmiş örnek sertifika teklifle birlikte ve teslimatta ise
malzemeye ait sertifika verilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
Başkanlığı Mithat paşa Mah.Bülent Ecevit Cad.No:125 ZONGULDAK ve TTK Ankara
Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde
görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler en geç 21/04/2021 Çarşamba günü saat 15.00’e kadar Türkiye Taşkömürü
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz
sorumlu değildir.
9. İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
10. İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda
geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13. Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır.
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
İlan olunur.
2768/1-1
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ÇEKTİRME VE CARASKAL ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
İşin Adı
: Çektirme ve caraskal alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g
maddesi
kapsamında
hazırlanan
Kurumumuz
yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale usulü ile
ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2021 / 185495
Dosya no
: 2128039
1- İDARENİN
:
a) Adres
: Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak
No:2 67090-ZONGULDAK
b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat)
Faks : 0.372 251 19 00
c) Elektronik posta adresi
:
2- İHALE KONUSU MALIN :
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Çektirme ve Caraskal Temini - 12 kalem
b) Teslim yeri
: İhtiyaç birimi ambarlarıdır.
c) Teslim tarihi
: İşe başlanmasını müteakip 45 gündür.
3- İHALENİN
a) Yapılacağı yer
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Dairesi Başkanlığı
Bülent Ecevit Caddesi No:125 ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 20/04/2021 Salı günü saat: 15:00
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir.
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
e) Şartnamede belirtilen geçici teminat,
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f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak
girişim beyannamesi,
h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı
ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler;
4.2.1. İstekliler ürünlere ait makine direktiflerine uygun (2006/42/AT) CE belgelerini
teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
4.2.2. Teklifte belirtilen bilgilere itibar edilmesi için marka ve model belirtilecek, teknik
şartnameye uygunluğunun teyit edilebileceği teknik özellikleri içeren prospektüs, katalog gibi
standart dokümanlar ile teyit edilecektir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında
fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad.No:125 ZONGULDAK ve TTK Ankara
Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde
görülebilir ve şartnameler 50,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler en geç 20/04/2021 Salı günü saat 15.00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu
değildir.
9- İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
10- İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda
geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır.
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
İlan olunur.
2870/1-1
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ÇİFT ZİNCİRLİ KONVEYÖR OLUĞU TABAN SACI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
İşin Adı
: ÇİFT ZİNCİRLİ KONVEYÖR OLUĞU TABAN SACI
alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında
hazırlanan
Kurumumuz
yönetmeliği
hükümleri
çerçevesinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2021 / 172715
Dosya no
: 2122037
1- İDARENİN
:
a) Adres
: Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak
No:2 67090-ZONGULDAK
b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat)
Faks : 0.372 251 19 00
c) Elektronik posta adresi
:
2- İHALE KONUSU MALIN :
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Çift zincirli konveyör oluğu taban sacı - 1 kalem
b) Teslim yeri
: Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü
Kurumu Genel Müdürlüğü Maden Makinaları Fabrika
İşletme Müdürlüğü Ambarı ZONGULDAK
c) Teslim tarihi
: İşe başlanmasını müteakip 60 gündür.
3- İHALENİN
a) Yapılacağı yer
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Dairesi Başkanlığı
Bülent Ecevit Caddesi No:125 ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 20/04/2021 Salı günü saat: 15:00
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir.
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
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e) Şartnamede belirtilen geçici teminat,
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak
girişim beyannamesi,
h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı
ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler;
4.2.1. Firmalar, bu şartnamede belirtilen malzemeler için teklif verdiği malzeme grubuna
ait örnek olarak mekanik özellikleri ve kimyasal bileşimleri gösteren (TS EN veya DIN EN
10204:2004 Tip 3.1’e göre) test raporlarını teklifleriyle birlikte vereceklerdir. Firmalar,
teklifleriyle birlikte teklif verdikleri sacların üreticilerine ait TS EN ISO 9001:2015 Kalite
Yönetim Sistem Belgesi vereceklerdir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad.No:125 ZONGULDAK ve TTK Ankara
Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde
görülebilir ve şartnameler 150,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler en geç 20/04/2021 Salı günü saat 15.00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu
değildir.
9- İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
10- İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda
geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır.
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
İlan olunur.
2871/1-1

7 Nisan 2021 – Sayı : 31447

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 155

2 KALEM XLPE KABLO VE KABLO EK MALZEMESİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
TTK İHTİYACI OLARAK 2 KALEM XLPE KABLO VE KABLO EK MALZEMESİ
TEMİNİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ
İLE İHALE EDİLECEKTİR.
İhale kayıt numarası
: 2021/176152
1-İdarenin
a) Adresi
:Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası
:Tel:0-372 259 47 75-90
Fax: 0 372 251 19 00 – 253 47 87
c) Elektronik posta adresi (varsa) :
2-İhale konusu işin nev’i
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 2 Kalem XLPE Kablo ve Kablo Ek Malzemesi
Temini
b) Teslim yeri
: Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Muayene ve
Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Ambarı
c) Teslim süresi
:
Firmalar
tekliflerinde
teslim
süresini
belirteceklerdir. Malzemeler en geç 60 (altmış)
takvim günü içerisinde teslim edilecektir.
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer
: TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 28.04.2021 Çarşamba – Saat: 15.00
c) Dosya no
: 2111016
4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
e) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat,
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
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g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş
ortaklığı beyannamesi,
h) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin
listesi,
J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde
(b) (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler.
4.2.1. XLPE kablo IEC 502 standartlarına uygun olarak imal edilecektir.
QS 1000 Soğuk Büzüşmeli O.G. Düz Kablo Eki;
VDE 0278, CENELEC HD 628,629 standartlarını ve TEDAŞ MYD-99/033.A
şartnamesini karşılamalıdır.
3M marka 92-AG serisi veya eşdeğeri olmalıdır.
4.2.2. Teklif edilen malzeme imalat hatalarına karşı teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir)
yıl süre ile garantili olacaktır
4.2.3. Teklif edilen ürünün marka ve modeli belirtilecek, ayrıca tanıtıcı katalog
verilecektir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:
5.1. En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Fiyatların eşit olması halinde fiyat dışında
isteklilerde aranılacak kıstaslar; erken teslim süresi ve teknik değerdir.
5.2. İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.
6- İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
7- İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:2
Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.
8- Teklifler en geç 28.04.2021 Çarşamba–saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu
değildir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir.
10- İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda
geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren
isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır.
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
2813/1-1
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KAYA SAPLAMA SİSTEMİ YEDEKLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
Işin Adı
: Kaya saplama sistemi yedekleri alımı, 4734 sayılı
kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan
Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık
ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2021 / 185015
Dosya no
: 2126040
1-İDARENİN
:
a) Adres
: Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak
No:2 67090-ZONGULDAK
b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat)
Faks : 0.372 251 19 00
c) Elektronik posta adresi
:
2- İHALE KONUSU MALIN :
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Kaya saplama sistemi yedekleri temini - 10 kalem
b) Teslim yeri
: TTK Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi
Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube
Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı / ZONGULDAK
c) Teslim tarihi
: İşe başlanmasını müteakip 75 gündür.
3)İHALENİN
a) Yapılacağı yer
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Dairesi Başkanlığı
Bülent Ecevit Caddesi No:125 ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 20/04/2021 Salı günü saat : 15:00
-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;
4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir.
a)-Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b)- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde,mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,tüzel
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
c)- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
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d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
e)- Şartnamede belirtilen geçici teminat,
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
g)- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak
girişim beyannamesi,
h)- İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve ( c) de yer alan belgelerin her bir ortakça
ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler;
4.2.1.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
Başkanlığı Mithat paşa Mah.Bülent Ecevit Cad.No:125 ZONGULDAK ve TTK Ankara
Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde
görülebilir ve şartnameler 50,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler en geç 20/04/2021 Salı günü saat 15.00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu
değildir.
9. İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
10. İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda
geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13. Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır.
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
İlan olunur.
2877/1-1

7 Nisan 2021 – Sayı : 31447

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 159

ÖN YETERLİK İLANI
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:
1 kalem mal alımı ve 1 kalem hizmet alımı işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun
3.maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli
2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 19. maddesine göre belli istekliler arasında ihale
usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliliği tespit edilen bütün
istekliler teklif vermeye davet edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1- İdarenin
a) Adresi
: İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Bilimsel
Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez
Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL
b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 212 4400017 - Faks: 0 212 4400019
c) Elektronik Posta Adresi
: satinalma@istanbul.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):
2- Ön yeterlik konusu malın
a)
1-)
2-)

Niteliği, türü
Yeni Nesil Dizileme Sistemi Alımı
İhale kayıt no: 2021/187504
2021 Yılı Akademik Yayıncılık Hizmeti
İhale kayıt no:2021/187475
b) Teslim yerleri

Miktarı

İhale tarihi

İhale saati

1

Adet

29.04.2021

13:30

7

Ay

29.04.2021

13:00

: b.1) İ.Ü Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü
: b.2) İ.Ü Edebiyat Fakültesi
c) Teslim tarihi
: c.1)Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına
müteakip 60 takvim günü tarihine içinde teslim
edilecektir.
: c.2)Sözleşmenin imzalanması müteakip 7 ay,
31.12.2021 tarihine kadar teslim edilecektir
3- Ön yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer
: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Merkez Kampüsü,
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi,
Beyazıt/İSTANBUL
4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
Bu madde boş bırakılmıştır.
4.1. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya
imza sirküleri;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.1) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,
4.1.2) İdari Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri,
4.1.3) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
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4.1.4) Adayın ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma
uygun iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.5) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun
belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
Bu madde boş bırakılmıştır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili
temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki
belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya
yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren. (1 sıra nolu ihale için)
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman
4.3.2.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma
yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım
materyallerinin eksiksiz sunulması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında
teknik şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi
gerekmektedir. Önerilen ürün teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye uymayan
ürün değerlendirme dışı bırakılır. (1 sıra nolu ihale için)
4.3.4. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
4.3.4.1. İstekli firmaya veya yetki aldığı firmaya ait TSE’nin “Hizmet Yeterlilik Belgesi”
ve ISO9001, Kalite Belgelerini sunmalıdır. (1 sıra nolu ihale için)
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi
5.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
5.1.2. İhale, katılma koşullarını sağlayan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olup yerli
istekli lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.
6- Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir, 100,00 - Türk Lirası İ.Ü. Strateji
Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 Beyazıt-İstanbul) yatırılarak veya Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı’nın
Halk
Bankası
Beyazıt
Şubesi
IBAN
no:
TR300001200982000006200266 hesabına EFT, havale yapıldığına ilişkin dekont karşılığında
İ.Ü.Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden satın alınabilir.
6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.
7- Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İstanbul
Üniversitesi Rektörlüğü Merkez Kampüsü, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi,
Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
8- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
3038/1-1
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YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİ SİSTEMİ ALIMI, NANO SPRAY
DRYER ALIMI VE 2021 YILI İNGİLİZCE EDITING HİZMET ALIMI
İHALELERİ YAPILACAKTIR
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:
İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen
projeler için gerekli olan 1 kalem hizmet alımı ve 2 kalem mal alımı ihalesi 4734 Sayılı Kamu
İhale Kanununun 3.maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan
1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca
Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.
1 - İdarenin
a) Adresi : İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL
b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 212 4400017 - Faks: 0 212 4400019
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@istanbul.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): 2 - İhale Konusu malın:
a)
1-)
2-)
3-)

Niteliği,türü
Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi
Sistemi (HPLC)
İhale kayıt no:2021/187536
Nano Spray Dryer
İhale kayıt no:2021/187621
2021 Yılı İngilizce Editing Hizmeti Alımı
İhale kayıt no:2021/187415

Miktarı

İhale
tarihi

İhale
saati

1

Set

29.04.2021

14:00

1

Adet

29.04.2021

14:30

350,000

Kelime

29.04.2021

12:30

b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri :
b-c-1) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim günü içinde İ.Ü
Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü ne teslim edilecektir.
b-c-2) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim günü içinde İ.Ü
Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü ne teslim edilecektir.
b-c-3) İ.Ü Edebiyat Fakültesi sözleşmenin imzalanmasına müteakip aylık hakedişlerle,
31.12.2021 tarihine kadar teslim edilecektir.
3 - İhalenin yapılacağı Yer: İ.Ü Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.5. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen
iş ortaklığı beyannamesi,
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4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun
belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
Bu madde boş bırakılmıştır.
4.2.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili
temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki
belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya
yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. (1 ve 2
sıra nolu ihaleler için)
4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
4.3.1.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma yapılabilmesi
için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerinin
eksiksiz sunulması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik şartnamenin
tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi gerekmektedir. Önerilen
ürün teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye uymayan ürün değerlendirme dışı
bırakılır.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin belgeler ve taşıması
gereken kriterler:
4.3.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
4.3.3. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
4.3.3.1. Teklifi veren firma TSE hizmet yeri yeterlilik belgesine sahip olmalıdır. (2 sıra
nolu ihale için)
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi
5.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhale, katılma koşullarını sağlayan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olup yerli istekli
lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir, 100,00 - Türk Lirası İ.Ü. Strateji
Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 Beyazıt-İstanbul) yatırılarak veya Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı’nın
Halk
Bankası
Beyazıt
Şubesi
IBAN
no:
TR300001200982000006200266 hesabına EFT, havale yapıldığına ilişkin dekont karşılında
İ.Ü.Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden satın alınabilir. (Her iş için ayrı ayrı
ihale doküman bedeli yatırılmalıdır.)
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
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8 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim
edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.(3 sıra nolu
ihale için)
10 - İstekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine
bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.(1 ve 2 sıra nolu
ihale için)
11 - İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin %3’ünden az
olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü
olmalıdır.
13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
14 - Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir.
3039/1-1

—— • ——

S-49 MAKAS İÇİN 450 ADET KÜRSÜ İRTİBAT ÇUBUĞU ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğünden:
Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğünün İhtiyacı Olan S-49 Makas İçin 450 Adet Kürsü
İrtibat Çubuğunun Teknik Şartnameye Göre Alımı Yapılacaktır.
İhale Kayıt No
: 2021/197469
1- İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü
Merkez/Çankırı
b) Telefon ve Faks Numarası : 0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29
c) Elektronik Posta Adresi
: makasfabrikasi@hotmail.com
2- İhale konusu malın
adı ve miktarı
: S-49 MAKAS İÇİN 450 ADET KÜRSÜ İRTİBAT
ÇUBUĞUNUN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE
ALIMI
3- İhalenin yapılacağı yer
: TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI
MÜDÜRLÜĞÜ
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 İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım
İhale Komisyonu bürosuna 28.04.2021 günü saat 14.30’ a kadar verilmiş veya gelmiş olması
şarttır.
6- İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım
İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas
Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 200 TL’nin
T.C Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 iban nolu
hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler.
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.
2965/1-1
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2 ADET MONOBLOK SANTRİFÜJ POMPA VE YEDEK PARÇA ALIMI
İHALE EDİLECEKTİR
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası
İşletme Müdürlüğünden:
2 Adet Monoblok Santrifüj Pompa ve Yedek Parça Alımı 4734 sayılı KİK 3-g istisna
kapsamında kapalı zarfla teklif alma yolu ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler
aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası
: 2021/201103
a) İdarenin Adresi
: İhsaniye Mahallesi Kızılhöyük Mevkii 03310
BOLVADİN/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve faks numarası
: 2726126660 - 2726125667
c) Elektronik Posta Adresi
: aafmalzeme.sb@tmo.gov.tr
ç) İhale Konusu Malın Niteliği,
Türü ve Miktarı
: 2 adet monoblok santrifüj pompa ve yedek parça
alımı
d) İhale Konusu Malın Teslim Yeri : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü
e) İhalenin Yapılacağı Yer
: Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü
Bolvadin/Afyonkarahisar
f) İhalenin Tarihi ve Saati
: 28 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 14.30
İhale dokümanları TMO AAF İşletme Müdürlüğünde görülebilir ve 75 TL bedel ile temin
edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009
1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi dairesi ve
numarasının işlenerek fakslanması veya e-mail gönderilmesi durumunda isteklilere şartname
kargo ve e-mail ile gönderilecektir.
Geçici ve kesin teminat miktarları ve bunların geri verilme şartları ve İhalede geçici
teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir.
İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme
Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Ayrıca bu ihaleye e-ihale.tmo.gov.tr adresinden kayıt olunarak teklif verilecektir.
Bu İhale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TMO Genel Müdürlüğünün 4734
Sayılı KİK 3-g Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde Uygulanacak
Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğine göre yapılacaktır. TMO 08/09/1983 tarihli ve 2886
sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta
serbesttir.
3046/1-1

—— • ——

DÜZELTME İLANI
Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:
06 Nisan 2021 tarihli ve 31446 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan,
Gebze Teknik Üniversitesi’ne ait (Taşınmaz Satışı) ihale ilan metninin 2’nci Maddesi aşağıdaki
şekilde düzeltilmiştir.
2- İhale, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulüne göre
yapılacaktır.
3105/1-1
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BASKILI BOBİN SATIN ALINACAKTIR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
1- Teşekkülümüze ait 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan,
15.000 kg. 100 gr. Rize Turist çayı baskılı bobin, %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve
İhale Yönetmeliğimizin 9’ uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile satın alınacaktır.
2- Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında
temin edilebilir.
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı /RİZE
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 26.04.2021 günü saat 14:00’a kadar Çay İşletmeleri
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları
aynı gün saat 14.00’da açılacaktır.
4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5- İhale alternatif tekliflere kapalıdır.
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
7- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak
sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.
8- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.
9- İstekliler şartname konusu işe kısmi teklif veremezler
10- Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
2837/1-1

—— • ——

1000 GR. TİRYAKİ ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
1- Teşekkülümüz ihtiyacı olan 6.000.000 adet 1000 gr. Tiryaki çay poşeti, %20 artar azalır toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık
ihale usulü ile satın alınacaktır.
2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı,
RİZE adresinden 90,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 22.04.2021 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de
açılacaktır.
4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar
kabul edilmez.
5- Alternatif teklifler kabul edilmez.
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
7- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme
bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.
8- İhalemiz kısmi teklife kapalıdır.
9- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.
10- Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
2811/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:
DUYURU

3125/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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İçişleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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İçişleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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İçişleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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İçişleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

3081/2/1-1

Sayfa : 182

RESMÎ GAZETE

7 Nisan 2021 – Sayı : 31447

Sağlık Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:
3194 sayılı İmar Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak görev ve sorumluluklarını
yerine getirmedikleri idarelerince tespit edilen aşağıdaki yapı müteahhitlerinin yetki belge
numaraları, aynı Kanun’un 42’nci maddesinin dokuzuncu fıkrası doğrultusunda, karşılarında
yazılı iptal veya iptalin kaldırılmasına ilişkin İl Müteahhitlik Yetki Belge Komisyon Kararları ile
işlem tesis edilmiştir.
- Aksaray İli, 19L3 pafta, 2277 ada, 3 parsel – AKSARAY Mimarlık Madencilik Makine
İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (0068311706008230) – Şirket ortağı Osman Bahadır
ÖZKANLI – 15.03.2021 tarihli ve 2021-124 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir)
yıl.
- Aksaray İli, L31B15C3B pafta, 7482 ada, 5 parsel – Yusuf YAMAN
(0068112993881313) – 19.03.2021 tarihli ve 2021-136 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı
ile 1 (bir) yıl.
- Aksaray İli, 18L219L3 pafta, 2216 ada, 5 parsel – KIYAK Güneş Enerjisi İnşaat
Mobilya Plastik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (0068313698511066) – 24.03.2021 tarihli ve
2021-157 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
- Ankara İli, 69K5B pafta, 32093 ada, 5 parsel – ÖZ ENSAR Harfiyat Nakliyat İnşaat
Emlak Otomotiv Petrol Ürünleri Ticaret Limited Şirketi (0006312879956367) – Şirket ortağı
Eyüp Ensar GÖÇMEZ – 12.03.2021 tarihli ve 2021-29 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile
1 (bir) yıl.
- Ankara İli, H29C23D3A pafta, 30079 ada, 4 parsel – Mukadder ÜNAL – 12.03.2021
tarihli ve 2021-28 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
- Ankara İli, 1554 ada, 11 parsel – Osman DURAK (0006110034075666) – 12.03.2021
tarihli ve 2021-30 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
- Ankara İli, H27C09C3D pafta, 1573 ada, 23 parsel – Orhan DEMİR – 12.03.2021 tarihli
ve 2021-27 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
- Ankara İli, 31073 ada, 8 parsel – Can AYÇİÇEK – 15.03.2021 tarihli ve 2021-31 sayılı
İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
- Ankara İli, 68KT1C pafta, 30429 ada, 8 parsel – HACIHALİLOĞLU Mimarlık
Mühendislik İnşaat Emlak Plan Proje ve Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi (0006315383695257) – Şirket ortağı Süleyman HACIHALİLOĞLU – 23.03.2021 tarihli
ve 2021-33 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
- Ankara İli, I29B02A1D pafta, 30048 ada, 18 parsel – Fazlı GÜRDAĞ – 23.03.2021
tarihli ve 2021-32 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
- Ankara İli, H29C23C3D pafta, 33155 ada, 15 parsel – Şerif TAŞ – 23.03.2021 tarihli ve
2021-35 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
- Ankara İli, 29B03C1B pafta, 23355 (23310) ada, 5 parsel – Nihat ÖZCAN – 23.03.2021
tarihli ve 2021-34 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
- Ankara İli, I29B04C2B pafta, 22089 ada, 22 parsel – ALKAYALAR Otomotiv İnşaat
Nakliye Temizlik Petrol Turizm Harfiyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (0006315560637102)
– Şirket ortağı Cevdet ALKAYA (0006110010067365) – 23.03.2021 tarihli ve 2021-37 sayılı İl
Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
- Ankara İli, 22084 ada, 4 parsel – Medet KARPUZ – 23.03.2021 tarihli ve 2021-36 sayılı
İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
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- Bolu İli, 1234 ada, 17 parsel – İ KILIÇ İnşaat Emlak Gıda Petrol Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi (0014313188370330) – Şirket ortağı İbrahim KILIÇ – 11.03.2021 tarihli ve 0533
sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
- Bolu İli, 1173 ada, 12 parsel – Sami FAZLIOĞLU (KESA İNŞAAT)
(0034110163513638) – 25.03.2021 tarihli ve 0541 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1
(bir) yıl.
- Bursa İli, 26 pafta, 351 ada, 1 parsel – Sebahattin ABANOZ (0016112656772604) –
17.03.2021 tarihli İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
- Bursa İli, 7 pafta, 12 ada, 1 parsel – Ahmet AVCI (0016111841101047) – Ortaklık
nedeniyle AVPİR İnşaat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (0016312797616266) –
17.03.2021 tarihli İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
- Bursa İli, 5N2 pafta, 897 ada, 16 parsel – Hamide KIRLAK (0016111335834630) –
18.03.2021 tarihli İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
- Bursa İli, H22A09A3B pafta, 1081 ada, 6 parsel – ÖZMEN Prodüksiyon Organizasyon
Reklam İnşaat Taahhüt Otel Restoran Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
(0016313053936311) – 18.03.2021 tarihli İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
- Bursa İli, H21C04D1A pafta, 2404 ada, 8 parsel – OGİ Elektronik Ticaret Bilişim
Reklam Yazılım İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (0034311329663148) – Şirket ortağı
Oğuz GÖKER - 26.03.2021 tarihli İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
- Bursa İli, H21C10A1A pafta, 3137 ada, 14 parsel – HİLAL Kırtasiyecilik Marketçilik
İnşaat Tekstil Elektronik Dayanıklı Tüketim Malları Demir Doğrama Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi (0016313373687312) – Şirket ortağı Metin KÖR - 26.03.2021 tarihli İl Yetki Belge
Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
- Bursa İli, H23D11C4A pafta, 206 ada, 1 parsel – ÖZ-KAR-DEM İnşaat Mobilya Orman
Ürünleri Madencilik Gıda Turizm Otomotiv Ev Tekstili Kuyumculuk Dayanıklı Tüketim Malları
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (0016315277161230) – 26.03.2021 tarihli İl Yetki Belge
Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
- Çanakkale İli, 16 pafta, 299 ada, 7 (2531) parsel – BÜN YAPI İnşaat Taşımacılık Emlak
Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (0017311213418247) – Şirket ortağı
Bünyamin ÖKSÜZÖMER – 16.03.2021 tarihli ve 2021-131 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu
Kararı ile 1 (bir) yıl.
- Çanakkale İli, H16C13C3C pafta, 327 ada, 12 parsel – Yücel ASLAN
(0017113666364622) – 16.03.2021 tarihli ve 2021-122 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı
ile 1 (bir) yıl.
- Çanakkale İli, H16C18B2B pafta, 381 ada, 10 (6601) parsel – ALO Teknik Hizmetler
İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi (0017311217874048) – Şirket ortağı Tuğba YAPICI –
16.03.2021 tarihli ve 2021-117 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
- Çanakkale İli, 17 pafta, 121 ada, 1 parsel – ÇANAKKALE SER Yapı Mühendislik
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (0017313327050130) – Şirket ortağı Rıdvan KOYUNCU –
16.03.2021 tarihli ve 2021-121 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
- Çanakkale İli, H16C19A1A pafta, 491 ada, 1 parsel – ÇANAKKALE LEZZET
DURAĞI Gıda Ticaret Limited Şirketi (DERLEYEN Yapı Gıda İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi) (0017313105605211) – Şirket ortağı Mevlüde DERLEYEN – 25.03.2021 tarihli
ve 2021/166 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
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- Çanakkale İli, Hl6C13C3C pafta, 339 ada, 28 parsel – Şaban MAKAS
(0017110100324556) – 16.03.2021 tarihli ve 2021-134 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı
ile 1 (bir) yıl.
- Çanakkale İli, H16C13C3C pafta, 173 ada, 7 parsel – Melek ÇENEBAŞI Gündüz
Bakımevi Gıda Turizm İnşaat Tarım Hayvancılık Sanayi Limited Şirketi (0017312588875467) –
Şirket ortağı Melek ÇENEBAŞI – 17.03.2021 tarihli ve 2021-137 sayılı İl Yetki Belge
Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
- Çanakkale İli, 14 pafta, 324 ada, 6 (6830) parsel – Ethem FİDAN (0017110398245166)
– 16.03.2021 tarihli ve 2021-133 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
- Çanakkale İli, H16C14D4D pafta, 310 ada, 1 parsel – HYÇ İnşaat Turizm Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi (0017315468488422) – Şirket ortağı Yüksel ÇEPNİ – 16.03.2021 tarihli
ve 2021-135 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
- Çanakkale İli, H16C14D4D pafta, 331 ada, 7 parsel – ÇANAKKALE LEZZET
DURAĞI Gıda Ticaret Limited Şirketi (DERLEYEN Yapı Gıda İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi) (0017313105605211) – Şirket ortağı Mevlüde DERLEYEN – 16.03.2021 tarihli
ve 2021-124 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
- Eskişehir İli, 21N4BC pafta, 1386 ada, 74 parsel – Cemil NAZLI İnşaat İnşaat
Malzemeleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (0026315690137065) – Şirket ortağı Cemil
NAZLI – Ortaklık nedeniyle Cemil NAZLI Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi - Ortaklık
nedeniyle ESKİKONAK İnşaat Mühendislik ve Mimarlık Otomotiv Turizm Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi (0026311551403302) - 16.03.2021 tarihli ve İYKB-194 sayılı İl Yetki Belge
Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
- Eskişehir İli, 20L2C pafta, 7406 ada, 16 parsel – Mustafa KOVANCI
(0043111202201055) – 16.03.2021 tarihli ve İYKB-195 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı
ile 1 (bir) yıl.
- Eskişehir İli, 21L3B pafta, 9260 ada, 9 parsel – AKGÜL KARDEŞLER İnşaat Emlak
Otomotiv Turizm Hayvancılık Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi (0026311331861712) – Şirket
ortağı Sadık GÜLEÇ - 10.03.2021 tarihli ve İYKB-180 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı
ile 1 (bir) yıl.
- Eskişehir İli, 21M3C pafta, 553 ada, 26 parsel – KETENCİ İnşaat Taahhüt Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi (0026311318082622) – Şirket ortağı Şükrü KETENCİ - 10.03.2021 tarihli
ve İYKB-190 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
- Kırşehir İli, 18L4D pafta, 1947 ada, 11 parsel – EREN İnşaat Mimarlık Müteahhitlik
İnşaat Taahhüt Yapı Elemanları Üretim İthalat İhracat Otomotiv Reklam Limited Şirketi
(0040312740233520) – Şirket ortağı Bilal DURAN (0040110089233302) – 12.03.2021 tarihli ve
12 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
- İstanbul İli, 241EE1B pafta, 6670 ada, 33 parsel – MAVİŞİM İnşaat Emlak Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi (003413357222721) – Şirket ortağı Neriman MAVİŞ – 11.03.2021 tarihli
ve 55 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
- İstanbul İli, F22C21D4A pafta, 674 ada, 15 parsel – ÇVK Çevik İnşaat Taahhüt Sanayi
ve Ticaret Limited Şirketi (0034315678841103) – Şirket ortağı Vahdet ÇEVİK – 11.03.2021
tarihli ve 57 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
- İstanbul İli, 241ED2B pafta, 6760 ada, 68 parsel – AKYAPI Gıda İnşaat Otomotiv
Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (0034313675101020) – Şirket ortağı Barış ASLAN –
11.03.2021 tarihli ve 56 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
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- İstanbul İli, G22105D3B pafta, 6914 ada, 5 parsel – Nazif SARIHAN (HAN İnşaat)
(0034111972105065) – 11.03.2021 tarihli ve 53 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir)
yıl.
- İstanbul İli, 4/1 pafta, 0 ada, 1303 parsel – PERGE Prekast İnşaat Taahhüt Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi (0034315265684466) – 12.03.2021 tarihli ve 59 sayılı İl Yetki Belge
Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
- İstanbul İli, F22C21D4A pafta, 585 ada, 9 parsel – ALFAMET İnşaat Taahhüt Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi (0034315548468066) – Şirket ortağı Abdulkadir ARSLAN – 12.03.2021
tarihli ve 60 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
- İstanbul İli, F22D25C4A pafta, 8663 ada, 1 parsel – Seyfettin GÜNEY (GÜNEY
İNŞAAT) (0034112727031257) – 12.03.2021 tarihli ve 58 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu
Kararı ile 1 (bir) yıl.
- İstanbul İli, G22A05D3A pafta, 6917 ada, 6 parsel – Mustafa ALTUN (ALTUN Ticaret
ve İnşaat) (0034111350662256) – 16.03.2021 tarihli ve 64 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu
Kararı ile 1 (bir) yıl.
- İstanbul İli, F22D25D2D pafta, 331 ada, 61 parsel – AKINIM İnşaat Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi (0034311412991457) – Şirket ortağı Sebati BEKDEMİR (0034110312786657) –
17.03.2021 tarihli ve 65 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
- İstanbul İli, 243EE3D pafta, 6476 ada, 8 parsel – Şahin KAYAOĞLU (KAYAOĞLU
İNŞAAT) (0034111552018356) – 16.03.2021 tarihli ve 63 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu
Kararı ile 1 (bir) yıl.
- İstanbul İli, 243EE2C pafta, 8088 ada, 12 parsel – Zübeyir UÇAR (UÇAR Mobilya ve
İnşaat Taahhüt İşleri) (0034112858116212) – 16.03.2021 tarihli ve 61 sayılı İl Yetki Belge
Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
- İstanbul İli, F22D25D4A pafta, 95 ada, 12 parsel – Hakan AKIN (EVYAP YAPI
İNŞAAT) (0034113768095304) – 18.03.2021 tarihli ve 66 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu
Kararı ile 1 (bir) yıl.
- İstanbul İli, F22D25C1D pafta, 426 ada, 29 parsel – İlhan ASKERLER (SEZER YAPI)
(0034111518933366) – 18.03.2021 tarihli ve 67 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir)
yıl.
- İstanbul İli, G22A05B3A pafta, 8825 ada, 5 parsel – HOCAOĞLU Kuyumculuk Petrol
İnşaat Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi (0034311338751348) – Şirket ortağı Niyazi
AKÇIN – 16.03.2021 tarihli ve 62 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
- Konya İli, 19İ2 pafta, 20108 ada, 13 parsel – Raziye ELES (ELES İNŞAAT EMLAK)
(0042113101031055) – 16.03.2021 tarihli ve İPTAL-2020-02-10 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu
Kararı ile 1 (bir) yıl.
- Konya İli, 21K1 pafta, 14815 ada, 16 parsel – ÖZEN Oto Kiralama Orman Ürünleri
Yapı İnşaat ve Boya Sanayi Ticaret Limited Şirketi (0042313501998657) – Şirket ortağı Hasan
ÖZEN (0042113029226220) – 16.03.2021 tarihli ve İPTAL-2021-02-09 sayılı İl Yetki Belge
Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
- Konya İli, 19İ2 pafta, 20105 ada, 40 parsel – METİN ŞAHİN İnşaat Emlak Otomotiv ve
Nakliyat Ticaret Limited Şirketi (0042311379854466) – Şirket ortağı Metin ŞAHİN – 16.03.2021
tarihli ve İPTAL-2021-02-11 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
- Konya İli, 22L4 pafta, 19453 ada, 28 parsel – İsmail UVAT İnşaat Hafriyat Nakliyat
İnşaat Malzemeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi (0042315385275621) – Şirket ortağı İsmail
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UVAT – 17.03.2021 tarihli ve İPTAL-2021-02-14 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1
(bir) yıl.
- Konya İli, N29A26A2A pafta, 324 ada, 9 parsel – DURAYDALILAR İnşaat
Kuyumculuk ve Petrol Sanayi Ticaret Limited Şirketi (0042315532330347) – Şirket ortağı Hasan
Hüseyin KÜÇÜKBALA – 17.03.2021 tarihli ve İPTAL-2021-02-12 sayılı İl Yetki Belge
Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
- Ordu İli, 115 ada, 7 parsel – Mehmet KOÇ (0052111880844147) – 17.03.2021 tarihli İl
Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
- Tekirdağ İli, 738 ada, 17 parsel – Halil KARABULUT (OĞUZLAR İNŞAAT)
(0059112406575522) – 23.03.2021 tarihli ve 2021-79 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile
1 (bir) yıl.
- Tokat İli, H37 pafta, 1723 ada, 2 parsel – SELİMOĞLU İnşaat Mimarlık Mühendislik
Ticaret Limited Şirketi (0060315330446064) – Şirket ortağı Hasan Emre SELİMOĞLU –
26.03.2021 tarihli ve 107 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
- Tokat İli, H37 pafta, 2174 ada, 2 parsel – AKİFOĞLU Lojistik Otomotiv Nakliye
Limited Şirketi (0041312566231020) – Şirket ortağı Fatih SOLUM – 26.03.2021 tarihli ve 108
sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
- Yalova İli, G22D12B1D pafta, 252 ada, 21 parsel – TAŞKIN İnşaat Emlak Petrol ve
Kimyevi Madde Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (0034315058181348) – Şirket
ortağı Mehmet PARİM – 18.03.2021 tarihli ve 03 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1
(bir) yıl.
- Yalova İli, 2D12B1D pafta, 252 ada, 17 parsel – ESİ TOPRAKHAN İnşaat Turizm
Nakliyat Gıda Hayvancılık Tarım Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (0077313771205047) –
Şirket ortağı Erkan HANÇER – 18.03.2021 tarihli ve 02 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı
ile 1 (bir) yıl.
Söz konusu yapı müteahhitlerinin yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması
dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,
Yetki belge numarası olmayan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket ortaklarının ve yönetim
kurulu üyelerinin yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde
iptal süresince verilmemesine,
- Tekirdağ İli, 336 ada, 2 parsel – KULALI Yapı Mühendislik Peyzaj İnşaat Gıda Turizm
Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (0059311257766731) – Şirket ortağı Cemalettin
KULALI – 22.03.2021 tarihli ve 2021-78 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile yetki belge
iptalinin kaldırılmasına,
- Yalova İli, 30P1C pafta, 666 ada, 4 parsel – BATIHAN Yapı İnşaat ve İnşaat
Malzemeleri Mimarlık Mühendislik Emlak Gıda Mobilya Turizm Hayvancılık İthalat İhracat
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (0077313304836630) – Şirket ortağı Hüseyin BATI –
19.03.2021 tarihli ve 04 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile yetki belge iptalinin
kaldırılmasına,
Karar verilmiştir.
İlgililere duyurulur.

2997/1-1

Sayfa : 188

RESMÎ GAZETE

7 Nisan 2021 – Sayı : 31447

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz Fakülte Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun 23. 24. ve 26.
maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri
uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacaktır.
-Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların başvurmak istedikleri
Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserlerini” belirttiği dilekçesine YÖK Formatlı özgeçmişini,
2 adet vesikalık fotoğrafını, lisans, yüksek lisans, doktora diplomalarını ve noter tasdikli doçentlik
belgesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, üniversiteye
katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 adet Flash bellek veya CD’yi ilanın yayım tarihinden
itibaren 15 gün içinde 21.04.2021 Çarşamba günü saat 17:00’a kadar posta ile ya da elden teslim
etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.
- Doçent kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların YÖK Formatlı
özgeçmişini, lisans, yüksek lisans, doktora diplomalarını ve noter tasdikli doçentlik belgesini, 2
adet vesikalık fotoğrafını, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 adet Flash bellek veya CD’yi
dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde 21.04.2021 Çarşamba günü
saat 17:00’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları
gerekmektedir.
- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların YÖK Formatlı özgeçmişini,
lisans, yüksek lisans, doktora belgesini, 2 adet vesikalık fotoğrafını, bilimsel çalışma ve
yayınlarını içeren 4 adet Flash bellek veya CD’yi dilekçe ekinde ilanın yayım tarihinden itibaren
15 gün içinde 21.04.2021 Çarşamba günü saat 17:00’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek
suretiyle Fakülte Dekanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.
- Kadrolara başvuracak adayların yukarıda belirtilen evraklarıyla beraber https://www.dogus.edu.tr/
docs/default- source/dokumanlar/akademik-yukseltme-ve-atama-yonergesi. pdf?sfvrsn=209a99a3_2
linkinde Ek1’de yer alan puanlama tablosunu doldurarak teslim etmeleri gerekmektedir.
- Yurtdışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
- Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup gecikmelerden
Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan 21.04.2021
Çarşamba günü saat 17:00’a kadar Rektörlük ya da ilgili dekanlığa ulaştırılmış olması
gerekmektedir.
BAŞVURU ADRESİ:
Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü / Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı/ Mühendislik Fakültesi
Dekanlığı / Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı / Sağlık Bilimleri Yüksekokulu- Çengelköy
Yerleşkesi: Bahçelievler Mah. Bosna Bul. No: 140 34680 Çengelköy Üsküdar İstanbul Tel: 444
79 97 /www.dogus.edu.tr
Fakülte

Bölüm/Program
İngiliz Dili ve
Edebiyatı

Fen Edebiyat
Fakültesi

Öğretim
Üyesi

Alanı

Ek
Açıklama

Doçentliğini İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve
1

Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı

Prof. Dr.

Edebiyat alanlarından birinde yapmış olmak.
Uygulamalı Psikoloji veya Klinik Psikoloji alanında doktora

Psikoloji (İngilizce)

1

yapmış olmak, ilgili alanlardan birinde doçent unvanını

Prof. Dr.

almış olmak. İngilizce ders verme yeterliğine sahip olmak.
Uygulamalı Psikoloji veya Klinik Psikoloji alanında doktora
Psikoloji (İngilizce)

1

yapmış olmak, ilgili alanlardan birinde doçent unvanını
almış olmak. İngilizce ders verme yeterliğine sahip olmak.

Doç. Dr.
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Uygulamalı Psikoloji veya Klinik Psikoloji alanında doktora
Psikoloji

1

yapmış olmak, ilgili alanlardan birinde doçent unvanını

Prof. Dr.

almış olmak.
Fen Edebiyat
Fakültesi

Uygulamalı Psikoloji veya Klinik Psikoloji alanında doktora
Psikoloji

1

yapmış olmak, ilgili alanlardan birinde doçent unvanını

Doç. Dr.

almış olmak.
Psikoloji alanında lisans, yüksek lisans ve doktora
Psikoloji

1

derecelerine sahip olmak, Deneysel Psikoloji ve/veya
Klinik Psikoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

Yazılım
Mühendisliği
Yazılım
Mühendisliği

Bilgisayar

Fakültesi

Mühendisliği
Endüstri

Doç. Dr.

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği,
1

Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinde doçent unvanını

Prof. Dr.

almış olmak. İngilizce ders verme yeterliğine sahip olmak.
Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği,
1

Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinde doçent unvanını

Doç. Dr.

almış olmak. İngilizce ders verme yeterliğine sahip olmak.
1

Endüstri Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği Ana Bilim
dallarından birinde doktora yapmış olmak.
Endüstri Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği Ana Bilim

1

(İngilizce)

dallarından birinde doktora yapmış olmak. İngilizce ders
verme yeterliğine sahip olmak.

Elektronik ve
Haberleşme

Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinde doçent unvanını
almış olmak.

Endüstri
Mühendisliği

Prof. Dr.

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği,
1

(İngilizce)
Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinde doçent unvanını
almış olmak.

(İngilizce)
Mühendislik

Üyesi

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği,
1

Bilgisayar
Mühendisliği

Dr. Öğr.

1

Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği
alanında doktora yapmış olmak.

Dr. Öğr.
Üyesi
Dr. Öğr.
Üyesi
Dr. Öğr.
Üyesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Turizm İşletmeciliği,
Gastronomi ve
Mutfak Sanatları

1

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik veya Turizm ve Otel
İşletmeciliği alanlarının birinde doktora yapmış olmak ve

Dr. Öğr.
Üyesi

uygulama alanlarıyla ilgili deneyim sahibi olmak.
Yüksek lisans ve sanatta yeterlik / doktora derecelerini
Grafik veya Grafik Tasarım/Tasarımı veya İletişim
Sanat ve

Grafik (İngilizce)

1

Tasarım

Tasarımı veya Görsel İletişim Tasarımı veya Sanat ve
Tasarım veya Plastik Sanatlar Ana Bilim/ Ana Sanat

Dr. Öğr.
Üyesi

Dalı’nda tamamlamış olmak. İngilizce ders verme

Fakültesi

yeterliğine sahip olmak.
Görsel İletişim Tasarımı, Çizgi Film ve Animasyon
(Canlandırma), Film Tasarımı veya Dijital Oyun Tasarımı,
Dijital Oyun
Tasarımı

3

İletişim Tasarımı veya İletişim ve Tasarımı, Bilgisayar /
Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birinden lisans
derecesine sahip olmak ve ilgili alanlardan birinde doktora
/ sanatta yeterlik derecesi almış olmak.

Dr. Öğr.
Üyesi
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Dil ve Konuşma Bozuklukları, Odyoloji, Odyoloji ve
2

Dr. Öğr.
Üyesi

alanlarının birinde doktora yapmış olmak.

Dil ve Konuşma
Terapisi

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Fizik Tedavi ve
1

Sağlık Bilimleri

Konuşma Bozuklukları veya Dil ve Konuşma Terapisi

Rehabilitasyon, Anesteziyoloji, Nöroloji, Kulak Burun

Dr. Öğr.
Üyesi

Boğaz Hastalıkları alanında uzmanlığını almış olmak.

Yüksekokulu
2
Çocuk Gelişimi
1

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi veya Çocuk Sağlığı ve Eğitimi

Dr. Öğr.

alanlarının birinde doktora yapmış olmak.

Üyesi

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Dr. Öğr.

alanında uzmanlığını almış olmak.

—— • ——

Üyesi

3037/1-1

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen koşullar ile 09.11.2018 tarihli 30590
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik” Hükümleri ve 17 Nisan 2020 Tarih ve 31102 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”
maddesi uyarınca, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ve ÖĞRETİM GÖREVLİSİ alınacaktır.
ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR:
1- ALES sınavından en az 70 puan almış olmak
2- YDS’den veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen bir sınavdan İngilizce
puan türünde en az 50 puan veya muadili bir puan almış olmak (İngilizce eğitim veren bölümler
için YDS’den veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan İngilizce puan türünde en az 80 almış
olmak).
3- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının
birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR:
1- ALES’ten en az 70 puan almış olmak.
2- En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans
derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak.
3- Yabancı Diller Birimi için YDS’den veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul
edilen bir sınavdan İngilizce puan türünde en az 80 puan veya muadili bir puan almış olmak.
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:
1- Başvuru Dilekçesi (Dilekçe, başvurulan kadro ve iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı
olmalıdır.)
2- YÖK Formatında Türkçe Özgeçmiş
3- Öğrenim Belgeleri (Lisans-Yüksek Lisans -Doktora diploma ve Lisans transkript
belgesinin aslı ya da onaylı örneği, öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci
belgesi)
4- ALES Belgesi (ALES muafiyeti için, görev yapılan Yükseköğretim Kurumlarından
alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı)
5- YDS veya Eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu’nca Kabul Edilen Sınav Belgesi
6- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
7- 2 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı)
8- SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge)
9- Adli Sicil Kaydı Belgesi

7 Nisan 2021 – Sayı : 31447

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 191

İLANIMIZIN;
Başvuru Tarihi
: 07.04.2021
Son Başvuru Tarihi
: 21.04.2021
Ön Değerlendirme Tarihi : 22.04.2021
Giriş Sınavı Tarihi
: 26.04.2021
Sonuç Açıklama Tarihi
: 27.04.2021
- Yurt dışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
- Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonuçları belirtilen sonuç açıklama tarihlerinde
www.dogus.edu.tr adresinde yayımlanacaktır.
- Belirtilen şartları taşıyanlar bölüm ile ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla
başvurabilirler. Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup
gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan
21.04.2021 Çarşamba günü saat 17:00’a kadar ilgili dekanlık veya müdürlüğe ulaştırılmış olması
gerekmektedir.
BAŞVURU ADRESİ:
Doğuş Üniversitesi, Sağlık Bilimler Yüksekokulu / Sanat ve Tasarım Fakültesi / Meslek
Yüksekokulu/ Hukuk Fakültesi- Çengelköy Yerleşkesi: Bahçelievler Mah. Bosna Bul. No: 140
34680 Çengelköy Üsküdar İstanbul. Tel: 444 7997 / www.dogus.edu.tr
Fakülte

Bölüm/Program

Unvan

Kadro
ALES
YDS
ALES
Sayısı
Puan Türü

Sağlık
Bilimleri
Yüksekokulu

Çocuk Gelişimi

Araştırma
Görevlisi

1

70

EA

50

Sanat ve
Tasarım
Fakültesi

Dijital Oyun
Tasarımı

Araştırma
Görevlisi

1

70

SAY

50

Ameliyathane
Hizmetleri

Öğr. Gör.

1

70

Herhangi
Bir Puan
Türü

-

Odyometri

Öğr. Gör.

1

70

Herhangi
Bir Puan
Türü

-

Ticaret Hukuku

Araştırma
Görevlisi

1

70

EA

50

Meslek
Yüksekokulu

Hukuk
Fakültesi

Özel Koşullar
Çocuk Gelişimi lisans mezunu
olmak ve Çocuk Gelişimi veya
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Ana
Bilim dallarından birisinde tezli
yüksek lisans veya doktora yapıyor
olmak.
"Dijital Oyun Tasarımı", "Oyun ve
Etkileşim Teknolojileri" alanında
tezli yüksek lisans veya doktora
yapıyor olmak.
Hemşirelik bölümlerinin birinden
lisans mezunu olmak ve Sağlık
Bilimleri alanlarından birinde en az
tezli yüksek lisans yapmış olmak
veya Tıp Fakültesi mezunu olup
Cerrahi Tıp Bilimleri alanlarının
birinden uzmanlığını almış olmak.
Sağlık Bilimleri alanlarından
birinden lisans mezunu olup,
Odyoloji alanında tezli yüksek
lisans yapmış olmak ve
belgelendirmek kaydı ile alanında
en az ön lisans seviyesinde 1
dönem ders vermiş olmak.
Özel Hukuk Alanında tezli yüksek
lisans yapıyor olmak veya Ticaret
Hukuku alanında doktora yapıyor
olmak.
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İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Filistin Ulusal Yönetimi Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında
Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3788)
–– Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Devleti Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşmasının Temel Tarım Ürünleri
ve İşlenmiş Tarım Ürünleri ile Balıkçılık Ürünlerinde Taviz Değişimine Dair I Sayılı Protokolüne Ait Tablo
1’in Tadili ile “Menşeli Ürünler” Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin II Sayılı
Protokolünün Tadili Hakkında 9 Ocak 2020 Tarihinde İmzalanan 1/2020 ve 2/2020 Sayılı Ortak Komite
Kararlarının Yürürlük Tarihinin 26 Mart 2021 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3789)
YÖNETMELİKLER
–– Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Vergi Denetim Kurulu Danışma Komisyonu Yönetmeliği
–– Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
–– Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği
–– Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
–– Vergi Müfettişlerinin Görev Yerlerinin Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
–– Jandarma Genel Komutanlığı Nam ve Hesabına Tıpta Uzmanlık, Yan Dal Uzmanlık, Diş Hekimliğinde
Uzmanlık Eğitimleri Yönetmeliği
–– Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Bütçe, Muhasebe Uygulamaları ile İç Denetime İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kültür Yatırımlarının ve Girişimlerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Özel Tiyatroların Kayıt İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
–– Seyahat Acentaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Askeri Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan
Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere
veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türk Silahlı Kuvvetleri Personelinin Öğrenim, Eğitim ve Yetiştirme Masraflarının Tespitine Dair
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Ulusal Ajansı Danışma Kurulu Yönetmeliği
–– Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınav, Sicil ve Disiplin Yönetmeliği
–– Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik
–– Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurul Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik
–– TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları
Tescil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Deniz Turizmi Yönetmeliği Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/16)
–– İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2021/21)

Sayfa
1

2

3
4
5
10
15
34
35
37
41
41
41
42
42
43
46
47
48
50
59
95
95
96
96
97
98

KURUL KARARI
–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 06/04/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04[01/1990] Sayılı Kararı

102

KARAR
–– Malvarlığının Dondurulması Kararı (Karar Sayısı: 2021/1)

105

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 27/1/2021 Tarihli ve 2018/22085 Başvuru Numaralı Kararı

117

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

131
133
169
194

