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       YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

KAPADOKYA ALANI HAKKINDA KANUN

Kanun No. 7174 Kabul Tarihi: 23/5/2019

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Genel Esaslar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; Kapadokya Alanının tarihî ve kültürel değerleri

ile jeolojik/jeomorfolojik dokusunun ve doğal kaynak değerlerinin korunması, yaşatılması, ge-
liştirilmesi, tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılması, planlanması, yönetilmesi ve denetlen-
mesine ilişkin hususları düzenlemektir.

Tanımlar
MADDE 2 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,
b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
c) Başkan: İdare Başkanını,
ç) İdare: Kapadokya Alanının tarihî ve kültürel değerleri ile jeolojik/jeomorfolojik do-

kusunun ve doğal kaynak değerlerinin korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, ge-
lecek kuşaklara aktarılması, planlanması, yönetilmesi ve denetlenmesi amacıyla kurulan ida-
reyi,

d) Geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları: Kapadokya Alan planları yürür-
lüğe girinceye kadar uyulacak esasları,

e) Kapadokya Alanı: EK-1’de yer alan Harita ve Koordinat Listesinde sınırları belirtilen
ve bu Kanun kapsamında İdarenin yetkili ve görevli olduğu alanı,

f) Kapadokya Alan planları: Bu Kanun hükümlerine göre hazırlanan, Kapadokya Ala-
nının korunması, geliştirilmesi, yönetimi, tanıtılması, koruma esasları ve kullanma şartlarının
belirlenmesi, bölgenin sağlıklaştırılması, yenilenmesi, açık alan sistemi yaya dolaşımı, taşıt
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ulaşımı ve altyapı tesislerinin tasarım esasları ile bölge halkının sosyal ve ekonomik yapısının
iyileştirilmesi konularında hedefleri, stratejileri ve kararları belirleyen her tür ve ölçekteki plan-
ları,

g) Komisyon: Kapadokya Alan Komisyonunu
ifade eder.
Genel esaslar
MADDE 3 – (1) Kapadokya Alanında geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şart-

ları ile meri planlara ve Komisyon kararlarına aykırı uygulama yapılamaz. Bu Alanda her türlü
aykırı uygulamanın giderilmesini sağlamak, gerektiğinde aykırı uygulamaya konu yapı ve
tesisleri yıkmak veya yıktırmak İdarenin yetkisindedir.

(2) Kapadokya Alanında bulunan Hazine ile kamu kurum ve kuruluşlarının özel mül-
kiyetindeki taşınmazların satışı, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması, kiraya ve-
rilmesi, ön izin verilmesi ve üzerlerinde irtifak hakkı kurulması, Devletin hüküm ve tasarrufu
altındaki yerlerin kiraya verilmesi, ön izin ve kullanma izni gibi işlemler İdarenin uygun görüşü
alınarak yapılır. Ancak, Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresi ve denetiminde bulunan mazbut
vakıflar ile temsilen yönetilen mülhak vakıflara ait taşınmazlar hakkında bu fıkra hükümleri
uygulanmaz.

(3) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu, 12/3/1982
tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM
Kapadokya Alanı Yapılaşma Esasları

Kapadokya Alan planları
MADDE 4 – (1) Kapadokya Alanında yapılacak uygulamalar, meri planlar ile geçiş

dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarına göre yürütülür.
(2) Kapadokya Alanının bütününe ilişkin üst ölçekli plan İdarece hazırlanır ya da ha-

zırlatılır. Bu plan, Komisyonun uygun görüşü ve Bakan onayı ile yürürlüğe girer. Üst ölçekli
planlara uygun olarak hazırlanan ya da hazırlatılan nazım ve uygulama imar planları ise, Ko-
misyonun uygun görüşü ve İdarenin onayı ile yürürlüğe girer.

(3) Kapadokya Alanında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ilgili mevzuatla verilen
plan yapma, yaptırma, onama ve resen onama yetkisi bu maddede belirtilen usul ve esaslar
çerçevesinde yürütülür.

(4) Kapadokya Alanında bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilgili diğer ida-
relerce yeni plan onaylanamaz.

(5) Kapadokya Alan planı yapımı ve yürürlüğüne ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çı-
karılan yönetmelik ile belirlenir.

Kapadokya Alan Komisyonu
MADDE 5 – (1) Komisyon aşağıda belirtilen üyelerden oluşur:
a) Üniversitelerin arkeoloji, sanat tarihi, mimarlık, şehir planlama/şehir ve bölge plan-

lama, jeoloji ve hukuk ile biyoloji veya kimya bölümlerinden lisans eğitimlerini tamamlayarak
mezun olmuş, Bakanlıkça görevlendirilecek, alanında uzman ve en az on yıl deneyime sahip
yedi üye

b) Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri veya Nevşehir İl Özel İdaresinden görev-
lendireceği bir üye

c) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Tarım
ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce görevlendirilecek,
alanlarında uzman birer üye
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ç) Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odasınca görevlendirilecek bir üye
d) Görüşülecek konu ile ilgili yer belediye başkanlığından görevlendirilecek bir temsilci

üye
e) Görüşülecek konu Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ilgili ise Vakıflar Bölge Müdürü

veya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden görevlendireceği bir temsilci üye
(2) Komisyonda görüşülecek konunun niteliğine göre oy hakkı olmamak kaydıyla ilgili

kurum ve kuruluşlardan uzman çağrılabilir. Komisyonun gündemiyle ilgili meslek odaları İda-
renin davetiyle toplantıya gözlemci olarak katılabilir.

(3) Birinci fıkranın (a) bendi uyarınca görevlendirilen Komisyon üyelerinin görev süresi
iki yıldır. Yeni üyeler görevlendirilene kadar mevcut üyeler görevine devam eder.

(4) Kapadokya Alanında, 2863 sayılı Kanun ile kültür varlıklarını koruma bölge kurul-
ları ile tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonlarına verilen yetki ve görevler Komisyon ta-
rafından kullanılır. Ayrıca, Komisyon Kapadokya Alanı içerisinde doğal sit alanlarının tescili,
sınır değişiklikleri ve yeniden değerlendirilmesine yönelik karar almaya yetkilidir.

(5) Komisyon, Kapadokya Alanında geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları
ile meri planlara ilişkin her türlü fiziki ve inşai uygulamaya yönelik karar almaya yetkilidir.

(6) 2863 sayılı Kanunda ve diğer mevzuatta kültür varlıklarını koruma bölge kurulları
ile tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonlarına yapılan atıflar Kapadokya Alanı bakımından
Komisyona yapılmış sayılır.

(7) Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ile gerçek ve tüzel kişiler Komisyon ka-
rarlarına uymak zorundadır.

(8) Komisyonun kuruluşu, görevleri, çalışma usul ve esasları ile Komisyon üyelerinin
atanması ve üyeliklerinin sona erdirilmesi Bakanlıkça çıkarılan yönetmelik ile belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mali ve Cezai Hükümler

İdareye aktarılacak gelirler
MADDE 6 – (1) İdareye aktarılacak gelirler şunlardır:
a) Nevşehir İl Özel İdaresi, Kapadokya Alanı sınırları içerisindeki belediyeler, Ürgüp

Ticaret ve Sanayi Odası ve Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odasının bir önceki yıl kesinleşmiş
bütçe gelirlerinden en az yüzde bir oranında ayrılacak paylar

b) İdarece verilecek idari para cezalarından elde edilecek gelirler
c) Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü bütçesinden aktarılacak tu-

tarlar
(2) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen pay oranını iki katına kadar artırmaya Cum-

hurbaşkanı yetkilidir.
Muafiyet ve indirimler
MADDE 7 – (1) İdare, bu Kanunda ve ilgili mevzuatında sayılan faaliyetleri dolayısıyla

yapılan işlemler yönünden 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu ile 26/5/1981 tarihli
ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınan harçlardan ve harcamalara katılma
paylarından, düzenlenen kâğıtlar yönünden damga vergisinden, kendisine yapılan bağış ve yar-
dımlar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden, sahip olduğu taşınmazlar dolayısıyla emlak
vergisinden ve tapu ve kadastro döner sermaye hizmet bedelinden muaftır.

(2) İdareye yapılan her türlü nakdî ve ayni bağış ve yardımlar ile sponsorluk harcama-
larının tamamı, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 13/6/2006 tarihli ve
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi mat-
rahının tespitinde, gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla
beyan edilen gelirden veya kurum kazancından indirilebilir.
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(3) İdarenin bu Kanunda ve ilgili mevzuatında sayılan görevleriyle ilgili faaliyetlerinden
elde ettiği gelirleri dolayısıyla iktisadi işletme oluşmuş sayılmaz.

(4) İdarenin görevlerine ilişkin mal ve hizmet alımları ile yapım işleri 4/1/2002 tarihli
ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Bu istisna, ceza ve ihalelere katılmaktan
yasaklama hükümleri ile İdarenin Kapadokya Alanına ilişkin faaliyetleri içinde olmayan, İda-
renin idari ihtiyaçları ile ilgili mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini kapsamaz. Bu fıkranın
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Bakan-
lıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

Cezalar
MADDE 8 – (1) Kapadokya Alanının tarihî ve kültürel değerleri ile jeolojik/jeomor-

folojik dokusunun ve doğal kaynak değerlerinin korunmasına ve yaşatılmasına yönelik alınan
tedbirlere aykırı davranılması hâlinde elli bin Türk lirasından iki yüz bin Türk lirasına kadar
idari para cezası uygulanır.

(2) Birinci fıkra kapsamına girmeyen, Kapadokya Alanının mevcut durumunu bozma-
yan ve yapısal uygulamalar içermeyen konulara ilişkin belirlenecek tedbirlere aykırılık hâlinde
ise beş yüz Türk lirasından beş bin Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanır.

(3) Birinci ve ikinci fıkra kapsamında idari para cezası uygulanacak fiiller ile bu fiillerin
aykırılık durumuna göre uygulanacak idari para cezasının miktarı İdarece çıkarılan yönetme-
likle belirlenir.

(4) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralar uyarınca İdarece belirlenen fiiller dışında kalan
ve 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Ka-
nunu, 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ile 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı
Su Ürünleri Kanununda yasaklanan fiillerin Kapadokya Alanı sınırları içerisinde işlenmesi hâ-
linde bu kanunlarda tanımlanmış idari para cezaları iki misli artırılır ve bu kanunlarda yetkili
kılınan ilgili idarelerin yetkili personelinin katılımı ile tespiti yapılarak İdarece uygulanır.

(5) Bu madde uyarınca verilen idari para cezaları Başkan tarafından uygulanır ve İda-
reye gelir kaydedilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çeşitli hükümler
MADDE 9 – (1) 2863 sayılı Kanun kapsamında kültür varlıklarını koruma bölge kurulu

müdürlüklerine, koruma, uygulama ve denetim büroları ile çevre ve şehircilik il müdürlüklerine
verilen görev ve yetkiler Kapadokya Alanında, İdare tarafından yürütülür.

(2) İdare tarafından talep edilmesi hâlinde Kapadokya Alanı sınırları içerisinde kalan
Hazinenin özel mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar, or-
manlık alanlar dâhil tahsisli olanların tahsisleri kaldırılarak bu Kanunda belirtilen amaçlara
uygun olarak kullanılmak üzere bedelsiz olarak İdareye tahsis edilir. Genel kolluk kuvvetlerine
tahsisli veya bunların kullanımında olan taşınmazlar hakkında bu fıkra hükümleri uygulanmaz.

(3) Kapadokya Alanının sınırları bölgenin kültürel ve doğal varlıkları ile turizm potan-
siyeli göz önüne alınarak İdarenin teklifi ve Bakanlığın uygun görüşü üzerine Cumhurbaşkanı
kararı ile değiştirilebilir.

(4) Kapadokya Alanında 2863 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (f)
bendinde tanımlanan nitelikteki taşınmazların Hazine taşınmazları ile değiştirilmesi işlemleri
2863 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatı hükümlerine göre İdarece yürütülür.

(5) İdareye ait taşınır ve taşınmazlar Devlet malı hükmündedir. Bunlar aleyhine suç iş-
leyenler Devlet malları aleyhine suç işleyenler gibi cezalandırılır.

(6) Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen Devlet memurları, kamuda çalışan
sürekli işçiler ile öğretim elemanlarından gerekli nitelikleri taşıyanlar, kendilerinin isteği ve
kurumlarının muvafakatiyle İdare kadrolarında istihdam edilebilir. Bunların kurumlarıyla olan
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ilişkileri, iş sözleşmesinin yapılmasıyla son bulur. İdarede bu fıkra uyarınca istihdam edilmeye
başlananlara, önceki kurumlarıyla ilişkilerinin kesilmesinden dolayı emekli ikramiyesinin he-
sabına esas toplam hizmet süresi on beş yıldan az olanlara emekli ikramiyesi ödenmez ve öden-
meyen emekli ikramiyesinin hesabına esas hizmet süreleri İdarede geçecek hizmet süreleriyle
birleştirilmek suretiyle kıdem tazminatının hesabına esas hizmet sürelerine dâhil edilir. Ayrıca,
bu şekilde kıdem tazminatının hesabına esas hizmet süresine dâhil edilecek süreler ile emekli
ikramiyesinin hesabı açısından on beş yıldan fazla hizmeti olanların bu hizmet süreleri kıdem
süresine bağlı diğer hakların tespitinde de dikkate alınır. Bu şekilde istihdam edilenlerden, sos-
yal güvenlik kuruluşlarından aylık bağlanması veya iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı
nedenle derhâl feshi kapsamında iş sözleşmesi sona erenler hariç olmak üzere, İdaredeki gö-
revleri sona erenlerden, önceki kurumlarındaki ilgili kadrolara atanma şartlarını kaybetmemiş
olanlar; önceki kurumlarında yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak öğrenim du-
rumları, hizmet yılı ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun boş bir kadroya en geç bir ay
içinde atanırlar ve herhangi bir işleme gerek kalmaksızın en geç bir ay içinde göreve başlatı-
lırlar. Bu fıkra uyarınca önceki kurumlarına dönen kişilerin İdarede geçen hizmetleri kazanılmış
hak aylık derece ve kademeleri ile kıdeme bağlı haklarında değerlendirilir. Önceki kurumlarına
tekrar atananlara iş sözleşmesinin sona ermiş olmasından dolayı İdarece kıdem tazminatı veya
başkaca bir tazminat ödenmez ve bu süreler sonraki hizmetlerine göre hak kazanacakları emekli
ikramiyesi hesabında dikkate alınır.

Geçiş dönemi bütçesi ve diğer işlemler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) İdarenin 2019 mali yılı harcamaları yeni bir düzenleme ya-

pılıncaya kadar Bakanlığın 2019 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerden karşılanır.
(2) Kapadokya Alanına ilişkin olarak bu Kanunla İdareye devredilen yetki ve görevler

kapsamında kalan ve Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili idarelerce sözleşmeye bağ-
lanmış olan işler, İdare teşkilatı kuruluncaya kadar bu idarelerce yürütülür. İdare teşkilatı ku-
rulduğu tarih itibarıyla bu sözleşmeler ilgili idarelerce hak, alacak ve borçlarıyla birlikte İdareye
devredilmiş sayılır.

(3) İkinci fıkra uyarınca İdareye devredilen sözleşmelerden dolayı ilgili idarelerce taraf
olunan davalar, Kapadokya Alanı ile ilgili kültür varlıklarını koruma bölge kurulu kararları ve
tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonu kararlarına karşı açılan davalar ile başlatılmış olan
takiplerde İdare kendiliğinden taraf sıfatını kazanır. Bu sözleşmelere ilişkin olarak bu maddenin
yürürlüğe girmesinden önce ilgili idarelerce yapılmış iş ve işlemler sebebiyle açılacak dava ve
takipler İdareye yöneltilir.

(4) 4 üncü madde uyarınca Kapadokya Alanında uygulamaya yönelik imar planları yü-
rürlüğe girene kadar geçerli olmak üzere, Kapadokya Alanının ihtiyaçları göz önünde bulun-
durularak belirlenecek geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları, İdarenin teşkilat-
lanmasını müteakip üç ay içerisinde İdarenin teklifi ve Komisyonun onayı ile yürürlüğe girer.

(5) Kapadokya Alanı içerisinde meri tüm planların uygulaması, geçiş dönemi koruma
esasları ve kullanma şartları belirlenene kadar devam eder. Geçiş dönemi koruma esasları ve
kullanma şartlarının belirlenmesi ile meri planların uygulanması durdurulur. Üst ölçek planların
hazırlanması sürecinde uygulanması durdurulmuş olan mevcut planlar İdarece incelenerek Ko-
misyonun uygun görüşü ile yeniden yürürlüğe konulabilir.

(6) Bu Kanunun uygulanmasına dair yönetmelikler, İdarenin teşkilatlanmasının tamam-
lanmasını müteakip en geç üç ay içinde yürürlüğe konulur. Bu Kanunda öngörülen Kapadokya
Alan planları iki yıl içinde Komisyona sunulur.

Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

31/5/2019
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TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
HAKKINDA KANUN

Kanun No. 7175 Kabul Tarihi: 23/5/2019

MADDE 1 – 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 3 üncü mad-
desinin birinci fıkrasının (1) bendinde yer alan “üç Bakanlık kontrolörünün” ibaresi “iki Ba-
kanlık kontrolörünün” şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya (1) bendinden sonra gelmek üzere aşa-
ğıdaki bent eklenmiştir.

“m) Personel lojmanı alanı: Bakanlık tarafından turizm tesisi yapılmak amacıyla yatı-
rımcılara tahsis edilen taşınmazların üzerinde yer alan turizm tesislerinde çalışan personelin
sadece konaklama ihtiyaçlarının giderilmesi ve yaşam kalitelerinin artırılması amacıyla; yar-
dımcı hizmet ünitelerinin gerçekleştirilmesi için tahsis edilen, turizm tesisi için tahsis edilen
alanın dışında kalan ve bu alana bitişik olmayan, denize cephesi bulunmayan ve imar planla-
rında bu amaçla ayrılan turizm tesis hizmet alanlarını,”

MADDE 2 – 2634 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (A) fıkrasında yer alan “Kültür
ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde ve turizm merkezlerinde Bakanlığın talebi üzerine,
imar planları yapılmış ve turizme ayrılmış yerlerdeki taşınmaz mallardan;” ibaresi “Kültür ve
turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinde bulunan, Bakanlık tarafından tu-
rizm amaçlı değerlendirilmesinde yarar görülen ve ilgili Bakanlığa bildirilen taşınmazlardan;”
şeklinde, fıkranın (1) numaralı bendinin birinci ve ikinci cümleleri aşağıdaki şekilde, aynı
bentte yer alan “yerler talep tarihinden başlayarak en geç bir ay içerisinde Çevre ve Orman
Bakanlığınca, Bakanlığa tahsis edilir.” ibaresi “yerler de Tarım ve Orman Bakanlığınca, bu
fıkrada belirtilen usulle Bakanlığa tahsis edilir.” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.

“Kamu hizmetlerinde kullanılanlar ile üzerinde irtifak hakkı tesis edilenler hariç, Ha-
zinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun gö-
rülenler iki ay içerisinde tahsis edilir, bu süre içinde tahsisin yapılmaması veya olumsuz görüş
bildirilmemesi halinde tahsis yapılmış sayılır. Tapuya tescili mümkün olan Devletin hüküm ve
tasarrufu altındaki tescil harici yerler ile kapanan yollar ve yol fazlaları ise talep tarihinden
başlayarak en geç bir ay içinde Hazine adına tescil edilir ve tescili müteakip Bakanlığa aynı
usulle tahsis yapılır.”

“M. Personel lojman alanları; tahsise ilişkin diğer hususların sağlanması şartı ile Ba-
kanlık tarafından aynı bölgede adına kamu taşınmazı tahsis edilen yatırımcılara, ana tahsisin
süresiyle eş zamanlı olacak şekilde ilanlı olarak sosyal ve teknik alt yapı hizmetlerine katılım
payı alınması şartıyla tahsis edilebilir. Tahsis edilen bu alanlar, amacı dışında kullanılamaz ve
ana tahsisten ayrı olarak devredilemez, üzerinde inşa edilen bina ve tesislerin asli unsuru üçüncü
kişilere kiralanamaz veya işletme hakkı devredilemez. Bu koşullara uyulmaması halinde, bu
alanların tahsisleri iptal edilir. Bu alanlar üzerinde bağımsız ve sürekli nitelikte olmayan irtifak
hakkı tesis edilir. Daha önce adına personel lojman alanı tahsisi yapılanlara aynı ana tahsise
bağlı olarak yeniden tahsis yapılmaz.”

MADDE 3 – 2634 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine
“kanalizasyon,” ibaresinden sonra gelmek üzere “atık su arıtma tesisi, katı atık bertaraf tesisi,”
ibaresi, fıkraya aynı bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut (b) bendi
buna göre teselsül ettirilmiştir.

“b) Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri sınırları içinde
ve bu bölge ve merkezlere hizmet verecek alanlarda, turizmin gelişmesi amacıyla yol, su, ka-
nalizasyon, atık su arıtma tesisi, katı atık bertaraf tesisi gibi altyapı yatırımları Bakanlıkça da
yapılabilir, yaptırılabilir, bu amaçla ödenek aktarılabilir, (a) bendi kapsamında ilgili kamu
kurum ve kuruluşlarınca yapılanlar devralınabilir, bu tesisler Bakanlıkça işletilebilir ve işlet-
tirilebilir.”
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MADDE 4 – 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 27 nci mad-
desinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – 2634 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında
yer alan “Türk ve yabancı bayraklı” ibareleri “Türk bayraklı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – 2634 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
yer alan “belgeli yatırım ve işletmelere” ibaresi “belgeli yatırım, işletme ve deniz turizmi araç-
larının belge sahiplerine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – 2634 sayılı Kanunun 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 32 – Belge sahibine, aşağıda belirtilen durumlarda Bakanlıkça uyarma cezası

verilir:
a) Turizm yatırım ve işletmelerinin idare ve işletilmelerinde kusur, aksaklık ve eksik-

liklerin tespiti.
b) Tesisin isim değişikliğine ilişkin başvuruda bulunulmaması.
c) Tesis tür ve sınıfının yazı, reklam, afiş, broşür ve benzeri araçlarla tüketiciye yanıltıcı

şekilde tanıtılması.
Birinci fıkranın (a) veya (b) bentlerinde belirtilen durumlarda, uyarma cezasıyla birlikte

eksikliğin niteliği ve tesisin bulunduğu bölge dikkate alınarak eksikliğin giderilmesi için altı
ayı geçmemek üzere süre verilir.

Bu Kanuna göre verilecek uyarma cezaları kesindir.”
MADDE 8 – 2634 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 33 – Belge sahibine, aşağıda belirtilen durumlarda ve miktarlarda idari para

cezası uygulanır:
a) 32 nci maddenin birinci fıkrasının (a) veya (b) bentlerine göre verilen uyarma cezası

ve eksikliğin giderilmesi için verilen süreye rağmen, bu süre içinde kusur, aksaklık veya ek-
sikliklerin giderilmediğinin tespiti veya verilen uyarma cezasının tebliği tarihinden itibaren bir
yıl içinde aynı bentlere göre yeni uyarma cezasını gerektiren kusur, aksaklık veya eksikliklerin
tespiti halinde sekiz bin beş yüz Türk lirası idari para cezası.

b) 32 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendine göre verilen uyarma cezasına rağmen
otuz gün içerisinde yanıltıcı tanıtıma son verilmemesi halinde on dört bin Türk lirası idari para
cezası.

c) Bakanlıkça istenilen bilgi ve belgelerin verilen süre içerisinde gönderilmemesi veya
eksik gönderilmesi veya yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi hallerinde sekiz bin beş yüz Türk
lirası idari para cezası.

d) Müşteriye taahhüt edilen hizmetin verilmemesi veya eksik verilmesi halinde sekiz
bin beş yüz Türk lirası idari para cezası.

e) Konaklama tesislerinde, işletme tarafından taahhüt edilmesine rağmen müşterinin
konaklatılmaması veya bu hizmetin yakın çevrede aynı konum, tür ve sınıfta bir işletmede ve-
rilmesinin sağlanmaması hallerinde hizmetin sağlanamadığı her bir oda için sekiz bin beş yüz
Türk lirası idari para cezası.

f) Bakanlığa bilgi verilmeksizin yatırım veya işletmenin tümünün devredilmesi, kiraya
veya işletmeciye verilmesi hallerinde sekiz bin beş yüz Türk lirası idari para cezası. 

g) İşletme sahibi veya sorumlusu ya da personelin kastı veya ihmali nedeniyle müşteriye
karşı suç işlendiğinin yargı kararı ile tespiti halinde sekiz bin beş yüz Türk lirası idari para ce-
zası.

h) Deniz turizmi araçlarının belgesinde belirtilen tür ve kapasiteye aykırı olarak faali-
yette bulunması halinde on bin Türk lirası idari para cezası.

ı) Turizm amaçlı sportif faaliyet iznine sahip olan işletmenin Bakanlıkça belirlenen ko-
şullara aykırı olarak faaliyette bulunması halinde on bin Türk lirası idari para cezası.

i) Onaylı fiyat tarifelerinin üzerinde fiyat uygulanması halinde fazladan alınan ücretin
yirmi katı idari para cezası.
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Turizm işletmesi belgesi olmaksızın faaliyette bulunan deniz turizmi araçları işletme-
cileri ile izinsiz olarak turizm amaçlı sportif faaliyette bulunan turizm işletmecilerine Bakan-
lıkça on bin Türk lirası idari para cezası verilir.

Birinci fıkranın (i) bendi hariç, bu maddede belirtilen idari para cezaları her takvim yılı
başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun
mükerrer 298 inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak
uygulanır. Bu suretle idari para cezasının hesabında bir Türk lirasının küsuru dikkate alınmaz.

Bu Kanun kapsamında verilen idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.”
MADDE 9 – 2634 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 34 – Turizm yatırım veya işletmesi belgesi, aşağıdaki durumlarda Bakanlıkça

iptal edilir:
a) Turizm belgesinde belirtilen belge sahibinin ya da işletmecinin değişmesi halinde

Bakanlıkça verilen sürede uygun evrakın sunulmaması veya bu bent kapsamında belge sahibi
değişikliğinin uygun görülmesine rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi.

b) Bakanlıkça verilen sürede işletme iznine esas belgenin gönderilmemesi.
c) İşletmeye açılan turizm yatırım belgeli tesise ilişkin işletme iznine esas belgenin Ba-

kanlıkça verilen süre içerisinde gönderilmemesi veya bu tesislerde yapılan denetimde tespit
edilen eksikliklerin Bakanlıkça verilen sürede giderilmemesi nedeniyle kısmi turizm işletmesi
veya turizm işletmesi belgesi düzenlenememesi.

d) Tür, sınıf veya kapasite değişikliği nedeniyle tesisin turizm yatırım veya turizm iş-
letmesi belgesinin yeniden düzenlenmesinin uygun görülmesi durumunda, belge düzenlenmesi
için 33 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi hükmü uygulanmasına rağmen yükümlü-
lüklerin yerine getirilmemesi.

e) Belgelendirilmeye esas olan ilgili kurum veya kuruluştan alınan işletme iznine esas
belgenin geçerliliğini yitirmesi veya iptal edilmesi.

f) Yapılan denetim ya da sınıflandırma çalışması sonucunda niteliklerin önemli ölçüde
kaybedilmiş olduğunun tespit edilmesi.

g) Kamu taşınmazı üzerinde gerçekleştirilen yatırım ve işletmelerde, taşınmazın kulla-
nım hakkına esas iznin iptal edilmesi.

h) İşletme faaliyetine son verilmesi.
ı) Tesisin belgelendirildiği türdeki faaliyetine son verilerek belgelendirilebilecek türler

dışında faaliyet gösterilmesi.
i) Belge sahibinin belge iptalini talep etmesi.
Turizm yatırım belgesinde belirtilen işletmeye açılma süresi sona ermeden süre uzatımı

veya turizm işletmesi belgesi düzenlenmesine ilişkin başvuruda bulunulmaması halinde turizm
yatırım belgesi iptal edilmiş sayılır.”

MADDE 10 – 2634 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.
“EK MADDE 5 – Ormanlık alanlar üzerinde bulunan ve 6831 sayılı Orman Kanununun

17 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Orman Genel Müdürlüğü sabit kıymetlerine alınan
tesislerden konaklama amaçlı kullanılması mümkün olanlar ile içerisinde her tür ve kapasitede
konaklama tesisi bulunan mesire yerlerini tahsis etmeye, gelirleri Orman Genel Müdürlüğüne
ait olmak üzere Bakanlık yetkilidir. Bu madde kapsamında kalan yerlerin Bakanlığa tahsisi ile
Bakanlık tarafından yatırımcılara tahsis edilmesinde 8 inci madde hükümleri uygulanır.

EK MADDE 6 – Su altında korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu
bölgelerden Bakanlıkça belirlenen yerlerde turizm ve sportif amaçlı dalış yapılabilir. Askerî
yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde ise Millî Savunma Bakanlığının uygun görüşü alınarak
turizm ve sportif amaçlı dalış yapılabilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar,
Millî Savunma Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça yürürlüğe konulacak yönet-
melikle belirlenir.”

MADDE 11 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

31/5/2019
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
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31 Mayıs 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Karar Sayısı: 1132

31 Mayıs 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Karar Sayısı: 1133

31 Mayıs 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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ATAMA KARARI
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YÖNETMELİKLER

Karar Sayısı: 1134

31 Mayıs 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Ege Üniversitesinden:

EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/12/2017 tarihli ve 30271 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ege Üni-
versitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman olarak atanan öğretim üyesi, danışmanı
olduğu öğrencinin tez önerisini en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığı aracılığıyla enstitü müdürlüğüne gönderir. Danışman ve tez konusu enstitü yönetim ku-
rulu onayı ile kesinleşir. Danışman öğretim üyesinin yabancı dilde ders verme yeterliliği bu-
lunması durumunda Türkiye Cumhuriyeti burslusu öğrencileri hariç yüksek lisans tezi yabancı
dilde hazırlanabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin yedinci ve sekizinci fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Doktora programına öğrenci kabulünde YÖK tarafından kabul edilen merkezî ya-
bancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslar-
arası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınmış olması gerekir. Ancak tama-
men yabancı dilde öğretim yapan programlara başvuran adayların programın yürütüleceği dil
için YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından en az 70 puan veya ÖSYM
tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puana eş değer bir
puan almış olmaları gerekir.

(8) Bilim alanı bir yabancı dil ve edebiyatı olan programlara başvuran adayların prog-
ramın yürütüleceği dil için YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından en
az 80 puan ya da ÖSYM eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puana
eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM 
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/3/2018 tarihli ve 30372 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hacettepe
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ankara Devlet
Konservatuvarının kredili sistemde eğitim veren bölümleri ve Yabancı Diller Yüksekokulunun
Hazırlık Birimleri dışında kalan Hacettepe Üniversitesinin tüm birimlerinde öğrenci kayıtları,
eğitim-öğretim, sınavlar, mezuniyet, diploma ve ayrılma işlemlerini kapsar.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/12/2017 30271
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kal-
dırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin
(4) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4) F6: Hazırlık sınıfında yıl içinde (devam dışında) yeterlik sınavına girme koşullarını
yerine getiremediği için yeterlik ve bütünleme sınav hakkı yoktur.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
ANA STATÜ

Millî Eğitim Bakanlığından:
İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI 

ANA STATÜSÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 22/3/1995 tarihli ve 22235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlkokul
Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsünün 6 ncı maddesinin birinci fık-
rasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Başkanlık Divanı oluşuncaya kadar Kurula, Millî Eğitim Bakanı, bulunmadığı tak-
dirde sıra ile bakan yardımcısı ve Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanlık Divanı
bir başkan ile üç kâtip üyeden oluşur.”

MADDE 2 – Aynı Ana Statünün 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(4) Başkanın mazeretli olduğu hallerde Sandığı ve Kurulu vekili temsil eder. Başkan
Vekilinin de mazeretli olması halinde bu görev, imza yetkili kurul üyesine tevdi olunur.” 

“(13) Görüşülmesi gereken konunun süreli, acil veya önemli olması durumunda, yö-
netim kurulu kararları, karar şeklinde yazılmış öneriye, üyelerin tamamının yazılı onayı alınmak
suretiyle de verilebilir. Böyle toplantısız ve çağrısız olarak karar alınabilmesi için hazırlanan
önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine elektronik ortamda veya faksla gönderilmesi şarttır.
Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak ıslak veya elektronik onay imzalarının
bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul eden-
lerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği
için gereklidir. Toplantısız ve çağrısız karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.”

MADDE 3 – Aynı Ana Statünün 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 11- (1) Denetleme Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Sandığın bütün gelir ve gider hesapları ile bu hesapların kaydedildiği defterler ve

kayıtların mutabık olup olmadıklarını incelemek, hesaplar ve kayıtların sonuçlarını ihtiva eden
mali tabloları kontrol etmek, Sandığın mali iş ve işlemlerini bu Ana Statü ve ilgili yönetmelik-
lere göre denetlemek.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

26/3/2018 30372

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/5/2019 30763
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b) Temsilciler Kurulunca alınan kararlara ilişkin olarak Yönetim Kurulunca yapılması

gereken işlemlerin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek.

c) Sandık Yönetim Kurulunca alınan kararlar ve bu kararlara ilişkin yönetim süreçleri-

nin Kanun, bu Ana Statü, yönetmeliklere ve genel hükümlere uygun olup olmadığını denetle-

mek.

ç) Sandık varlıklarının korunması, alacaklarının tahsili ve borçlarının ödenmesine mü-

teallik takiplerin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek.

d) Kurulun gerek görmesi halinde 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

ve kamu gözetimi,  muhasebe ve denetim standartları mevzuatı çerçevesinde Sandığın ve San-

dığa bağlı ortaklıklar, işletmeler veya iştiraklerin mali iş ve işlemlerini yetkili bağımsız denet-

çilere denetlettirmek.

e) Kurul tarafından yapılan ve/veya bağımsız denetçilere yaptırılan denetim neticesinde;

Sandığın faaliyetleri kapsamında tespiti yapılan ve niteliği itibariyle telafisi imkânsız zararlı

sonuçlar doğuracağı kanaati hâsıl olan durumlar ve/veya Sandığın ayni ve nakdi sermayesi ba-

kımından amacını yerine getiremeyecek derecede acze düştüğünün belirlenmesi hallerinde,

keyfiyeti gerekçeli bir yazı ile Yönetim Kuruluna bildirerek Temsilciler Kurulunun olağanüstü

toplantıya davet edilmesini istemek, Yönetim Kuruluna yapılan tebliği takip eden bir hafta

içinde olağanüstü toplantı kararı alınmadığı takdirde Bakanlık makamının muvafakati ile Tem-

silciler Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak.

f) Üç aydan fazla ara vermemek şartıyla geçici bilanço ve geçici gelir tabloları almak

suretiyle Sandığın mali durumuna ilişkin keyfiyeti izlemek ve kontrol etmek.

g) Her mali yılın sonunda bir denetim raporu hazırlamak ve bu denetim sonucunda va-

rılan kanaatleri içeren sonucu gösterir raporu Temsilciler Kuruluna sunulmak üzere Yönetim

Kuruluna tevdi etmek, denetim raporunu da ihtiva eden yıllık faaliyet raporunu   Bakanlık ma-

kamına sunmak.

(2) Denetleme Kurulunca bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırılmış olması,

Denetleme Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.”

MADDE 4 – Aynı Ana Statünün 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(2) Sandık çalışanları 4857 sayılı Kanun kapsamında ve iş sözleşmesi hükümleri çer-

çevesinde hizmetlerini ifa ederler. Ancak; 4857 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin son fıkrası

hükmü çerçevesinde işveren vekili sıfatına haiz olanların iş güvencesi hükümleri yönetmelikle

düzenlenir.”

MADDE 5 – Aynı Ana Statünün 18 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent ek-

lenmiştir.

“c) Sandığa bağlı ortaklık, işletme veya iştiraklerde belirli veya belirsiz süreli hizmet

akdi ile çalışmak üzere ayrılanlar,”

MADDE 6 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Ana Statü hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
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GENELGE

Cumhurbaşkanlığından:
Konu: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik

Günü Anma Etkinlikleri

GENELGE

2019/11

31 Mayıs 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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TEBLİĞLER

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK RAPORLARININ ELEKTRONİK 

ORTAMDA GÖNDERİLMESİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ
(Sıra No: 1)

Giriş
MADDE 1 – (1) 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali müşavirlik ruhsatı ve mührü almış
ve yeminli mali müşavir odalarının çalışanlar listesine kayıtlı yeminli mali müşavirlerin,  ilgili
kanun ve mevzuat hükümleri ile 3568 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri
Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi
üzerinden gönderilmesi bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Amaç ve kapsam
MADDE 2 – (1) Yeminli mali müşavirlerin düzenlemiş oldukları Yeminli Mali Müşa-

virlik Tasdik Raporlarının elektronik ortamda gönderilmesi yönündeki bu düzenlemenin amacı;
yeminli mali müşavirlerin, 3568 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde düzenlemiş
oldukları Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının gönderilmesinde gelişen bilgi işlem
teknolojilerinden yararlanmak ve söz konusu raporların kolay, hızlı, ekonomik ve güvenilir bir
şekilde idareye intikalini sağlamaktır.

(2) Yeminli mali müşavirler, bu Tebliğ gereğince ilgili mevzuat hükümlerine uygun ola-
rak düzenleyecekleri Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarını elektronik ortamda internet
vergi dairesi sistemi üzerinden gönderebileceklerdir. Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Rapor-
larından hangilerinin elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden alınacağı,
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ayrıca duyurulacak ve bu duyuruda belirtilen tarihten iti-
baren söz konusu Raporlar elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden gönde-
rilecektir. Gelir İdaresi Başkanlığınca elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerin-
den gönderileceği duyurulmayan Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının mevcut hüküm-
ler çerçevesinde kağıt ortamında verilmesine devam edilecektir. Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı,
elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden gönderileceği belirtilen Yeminli
Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının belirli koşullarda kağıt ortamında ibraz edilmesine izin
vermeye de yetkilidir.

Dayanak
MADDE 3 – (1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci

maddesinin birinci fıkrasının 3 üncü bendi ile Bakanlık, vergi kanunları kapsamındaki yeminli
mali müşavirlik tasdik işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirmeye ve tasdike konu işlem-
leri mükellef grupları, faaliyet ve tasdik konuları itibarıyla ayrı ayrı belirlemeye ve uygulatmaya
ve bu uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmıştır. Söz konusu yetkiye
dayanılarak, bağlı oldukları meslek odasının çalışanlar listesine kayıtlı yeminli mali müşavir-
lerin düzenlemiş oldukları Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının elektronik ortamda
gönderilmesine yönelik usul ve esaslara ilişkin olarak bu Tebliğle düzenleme yapılması gerekli
görülmüştür.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,
b) Başkanlık: Gelir İdaresi Başkanlığını,
c) Rapor: İnternet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda düzenlenen Ye-

minli Mali Müşavirlik Tasdik Raporunu,
ç) Sistem: Yeminli mali müşavirlerin düzenlemiş oldukları Raporların internet vergi

dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda oluşturulması ve gönderilmesine imkan tanıyan
sistemi,
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d) Teknik kılavuz: Raporların internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda
oluşturulması ve gönderilmesine ilişkin açıklamaların yer aldığı kılavuzları,

e) 213 sayılı Kanun: 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununu,
f) 3568 sayılı Kanun: 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşa-

virlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununu,
ifade eder.
Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının internet vergi dairesi sistemi

üzerinden elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar
MADDE 5 – (1) Raporlarını internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda

gönderecek olan yeminli mali müşavirlerin sistemi kullanmaya yönelik kullanıcı kodu ve şifre
almak için bağlı bulundukları vergi daireleri veya interaktif vergi dairesi üzerinden başvuru
yapmaları gerekmektedir.

(2) Yeminli mali müşavirlerin daha önceden sözleşme ve bilgi formları ile elektronik
beyanname gönderme amaçlı verilen kullanıcı kodu ve şifrelerinin olması halinde yeni bir kul-
lanıcı kodu ve şifre alınmayacak, mevcut bulunan kullanıcı kodu ve şifre bu Tebliğde öngörülen
hususların yerine getirilmesinde de kullanılacaktır.

(3) 6/2/2008 tarihli ve 26779 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yeminli Mali Mü-
şavirlerin Tasdik Sözleşmelerine İlişkin Bildirimlerinin ve Sürekli Bilgi Verme Yükümlülük-
lerinin Elektronik Ortamda Yerine Getirilmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No:1)”in V-C bö-
lümünde ifade edildiği üzere, yeminli mali müşavirin/yeminli mali müşavirlik şirketinin büro
çalışanlarına ilişkin bilgilerinin girilmesi zorunludur. Söz konusu Tebliğ çerçevesinde büro ça-
lışanı olarak bildirimi yapılan bu kişilerin, yeminli mali müşavirler tarafından sistemi kullan-
mak üzere “Alt Kullanıcı” olarak tanımlanması mümkündür. Ancak yeminli mali müşavirlerin
tanımlayabileceği “Alt Kullanıcı”ların internet vergi dairesi sistemi üzerinden Başkanlığa bil-
dirilmesi gerekmekte olup, bildirimi yapılmayan kişiler, “Alt Kullanıcı” olarak tanımlanama-
yacaktır.

(4) Yeminli mali müşavirlerin internet vergi dairesinde tanımlayacağı “Alt Kullanıcı”la-
rın da Rapora işlem tesis edebilmesi için kendilerine ait internet vergi dairesi şifresinin olması
şarttır. Bu nedenle, sisteme “Alt Kullanıcı” olarak tanımlanan kişilerin de kullanıcı kodu ve
şifre alabilmek için ilgili vergi daireleri veya interaktif vergi dairesi üzerinden başvuru yap-
maları gerekmektedir. 

(5) Rapor üzerinde işlem yapma yetkisi bulunan “Alt Kullanıcı” tarafından Raporların
imzalanması mümkün bulunmayıp, bu Raporlar sadece yeminli mali müşavirin kendisi tara-
fından elektronik imza ile imzalanıp vergi dairesine gönderilebilecektir. 

(6) Yeminli mali müşavirler, kullanıcı kodu ve şifre kullanarak http://www.gib.gov.tr/
adresinden internet vergi dairesi sistemine girerek Raporlarının elektronik ortamda gönderil-
mesine ilişkin ilgili menü başlığını seçerek sisteme girecektir.

(7) Yeminli mali müşavirler tarafından, sistem üzerinde ilgili bölümlerin doldurulması,
açıklamaların yapılması, Rapor eklerinin belirtilmesi ve girilmesi şeklinde hazırlanan Rapor,
kağıt ortamında olduğu gibi ilgili mevzuatında belirtilen süre içerisinde elektronik imza ile im-
zalanarak ilgili vergi dairesine gönderilecektir.

(8) Sistemde, Rapora eklenmek üzere tüm ekleri gösteren ve zorunlu olarak doldurul-
ması gereken bir “Ek Listesi” bölümü yer almaktadır. Bu bölümde ekin hangi şekilde (elektro-
nik ya da vergi dairesine dilekçe ile) ibraz edildiği bilgisinin işaretlenmesi gerekmektedir. Ek
listesinde yer alan yeminli mali müşavirin imzasını taşıyan belgeler ile Başkanlık tarafından
üretilen (beyanname, tahakkuk fişi ve benzeri) belgeler Rapora elektronik ortamda eklenecek
ve diğer kişi veya kurumların imzasını ya da onayını taşıyan belgeler kağıt olarak ilgili vergi
dairesine ibraz edilecektir. Elektronik olarak eklenebilecek ekler toplamda 5 megabaytı aşa-
mayacaktır. Bu nedenle sisteme yüklenen eklerin boyutunun bu limite göre ayarlanması
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gerekmektedir. Toplamda 5 megabaytlık limitin zorunlu olarak aşılması halinde ise, elektronik
olarak eklenemeyen ekler de ilgili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilen Raporun tarih
ve sayısı belirtilmek suretiyle kağıt ortamında ibraz edilecektir.

(9) Sistemden elektronik imzalı olarak gönderilen Raporların geçerlilik kazanması için,
bu Raporların ilgili mevzuatında belirtilen sürenin son gününe kadar ilgili vergi dairesine kâğıt
olarak ibraz edilmesi gereken eklerinin de belirtilen bu süre içerisinde ibraz edilmesi gerek-
mektedir. Söz konusu belgeler, yeminli mali müşavirler tarafından bizzat ibraz edilebileceği
gibi yeminli mali müşavirlerin çalışanları tarafından ya da alma haberli posta yoluyla ibraz
edilebilecektir. Söz konusu eklerin süresi içerisinde vergi dairesine ibrazına yönelik olarak pos-
taya verildiği tarih esas alınacaktır. İlgili mevzuat hükümlerinde vergi dairesine verilmesine
dair herhangi bir süre sınırlaması bulunmayan Raporlarda ise söz konusu Raporlara ait eklerin
gönderimi tamamlanmadan bu Raporlar vergi dairesince işleme konulmayacaktır.

İnternet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilen Yeminli
Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının değiştirilmesine ilişkin yapılacak işlemler

MADDE 6 – (1) İlgili mevzuat hükümlerinde vergi dairesine verilmesine dair mev-
zuatında belirtilen ve süre sınırlaması bulunan Raporlar üzerinde ancak bu süre zarfında deği-
şiklik yapılabilecektir. Süre sınırlaması bulunmayan Raporlarda ise vergi dairesince işlemler
tamamlanana kadar Rapor üzerinde değişiklik yapılabilecektir. 

(2) Rapor üzerindeki değişiklik ile Raporun pasife alınma işleminin ne şekilde olacağı
hususuna https://intvrg.gib.gov.tr/ adresi üzerinden yayımlanacak teknik kılavuzlarda yer ve-
rilecektir.

(3) Daha önce vergi dairesine elektronik imza ile gönderilen bir Raporun değiştirilmesi
durumunda bu Rapor yeniden e-imza ile imzalanarak vergi dairesine elektronik ortamda gön-
derilecektir. Raporlardaki değişikliğin takip edilmesi amacıyla, değiştirilerek yeniden e-imza
ile imzalanan Raporlar ile ilk Rapor arasında sistem tarafından bağ kurulacaktır.

Sorumluluk ve ceza uygulaması
MADDE 7 – (1) Yeminli mali müşavirler tarafından elektronik ortamda e-imza ile im-

zalanarak gönderilen Raporlar, ilgili meslek mensuplarınca imzalanmış ve mühürlenmiş bir
rapor olarak kabul edilecektir.

(2) Raporların yeminli mali müşavirler tarafından internet vergi dairesi sistemi üzerin-
den elektronik ortamda gönderilmesine yönelik 213 sayılı Kanunun mükerrer 227 nci madde-
sinin Bakanlığa verdiği yetki çerçevesinde, internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik
ortamda gönderilen Rapor ile kağıt ortamında verilen Rapor arasında hukuki sonuçları itibarıyla
hiçbir fark bulunmamaktadır. Meslek mensuplarının Rapor tasdikine ilişkin olarak, 3568 sayılı
Kanun, 213 sayılı Kanun ve diğer mevzuatta yer alan sorumlulukları, internet vergi dairesi sis-
temi üzerinden elektronik ortamda düzenledikleri Raporlar için de aynen geçerli olacaktır. Ra-
poru düzenleyen yeminli mali müşavirler, yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde, tasdikin
kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ortaya çıkan vergi ziyaına bağlı olarak salınacak vergi, ceza,
gecikme faizlerinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar.

(3) Bu Tebliğ kapsamında sistemi kullanan meslek mensupları ve meslek mensuplarının
yetkilendirdiği çalışanları kendilerine verilen kullanıcı kodu ve şifrenin güvenliğinden sorum-
ludurlar. Sistem kullanıcıları, kullanıcı kodu ve şifrelerini başka amaçlarla kullanamazlar, her-
hangi bir üçüncü kişi ile paylaşamazlar ve kullanımına izin veremezler, üçüncü kişilere devre-
demezler, kiralayamazlar ve satamazlar. Sistem kullanıcıları kullanıcı kodu ve şifrenin yetkisiz
kişilerce kullanıldığını öğrendikleri anda (kullanıcı kodu ve şifrenin kaybedilmesi, çalınması
ve benzeri durumlar dâhil) Vergi İletişim Merkezine (444 0 189) veya ilgili vergi dairesine der-
hal bilgi vermekle yükümlüdür.

(4) Sistemi kullanmak mecburiyetinde olmakla birlikte bu Tebliğ ile getirilen yüküm-
lülüklere uymayanlar hakkında 213 sayılı Kanunda öngörülen ceza hükümleri tatbik olunur.
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Sistemin kullanımına ilişkin diğer hususlar
MADDE 8 – (1) Sistem üzerinden hazırlanacak Raporların dispozisyonları, bu Rapor-

ların oluşturulması, kaydedilmesi ve gönderilmesi ile diğer kullanım şekillerine ilişkin stan-
dartlar, kurallar, usuller ve bu hususlarda yapılacak değişiklikler https://intvrg.gib.gov.tr/ adresi
üzerinden yayımlanan teknik kılavuzlar ile duyurulur.

(2) Başkanlık, mücbir sebep halleri, bölgesel veya yurt genelini ilgilendiren uzun süreli
elektrik veya internet kesintileri, siber saldırı gibi gerek Başkanlık gerekse meslek mensubu
açısından sistemi kullanılamaz hale getiren koşulların varlığı halinde, sistem kapsamında yer
alan Raporun belirlenecek süreler dâhilinde elektronik ortam haricinde düzenlenmesi, gönde-
rilmesi ve bu Tebliğde belirlenen sürelerin uzatılması ile bahse konu koşulların ortadan kalk-
masının ardından söz konusu Rapora yönelik işlemlere ilişkin usul ve esasları belirleme konu-
sunda yetkilidir.

(3) Sistem üzerinden gönderilen Raporların, süresinde düzenlenmiş sayılması için ilgili
mevzuatta öngörülen sürenin son günü saat 23:59’dan önce sistem üzerinde e-imza ile imza-
lanarak gönderilmesi gerekmektedir. 

(4) İnternet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılan işlemlerin tespit
ve tevsikinde, Başkanlık/Vergi Dairesi kayıtları esas alınacaktır.

(5) Sistem üzerinden gönderilen Raporların ekinde, yeminli mali müşavirin bağlı olduğu
meslek odasının çalışanlar listesine kayıtlı bulunduğunu gösterir “Faaliyet Belgesi” nin bulun-
ması zorunludur. Bununla birlikte, faaliyet belgesi aslının Raporun ekinde vergi dairesine gön-
derilmesinden itibaren üç ay içinde verilecek diğer Raporlar için söz konusu faaliyet belgesinin
fotokopisinin eklenmesi yeterlidir.

Tebliğde düzenlenmeyen hususlar
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğde ve https://intvrg.gib.gov.tr/ adresi üzerinden yayımlanan

teknik kılavuzlarda özel düzenleme bulunmayan hallerde, konunun düzenlendiği ilgili mevzuat
düzenlemeleri geçerlidir.

İnternet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilmesi uygun
görülen Raporlar

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yeminli mali müşa-
virlerin sadece Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin tasdiki (Tam Tasdik) kapsa-
mında düzenlemiş oldukları Raporlarını elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üze-
rinden göndermeleri gerekmektedir. 

(2) Başkanlıkça internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderile-
ceği duyurulana kadar, diğer Raporların mevcut hükümler çerçevesinde kağıt ortamında veril-
mesine devam edilecektir.

Diğer hususlar
MADDE 11 – (1) Yeminli mali müşavirler tarafından 2019 yılında verilecek Gelir veya

Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporları bu Tebliğ çerçevesinde elektronik ortamda
veya kağıt ortamında ihtiyari olarak gönderilebilecek, 1/1/2020 tarihinden itibaren ise Gelir
veya Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporları zorunlu olarak sadece elektronik ortamda
gönderilecektir.

(2) Yeminli mali müşavirlerin bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kağıt orta-
mında vermiş oldukları Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporlarının ayrıca
internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilmesi gerekmemektedir.

Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(Sıra No: 507)

Giriş
MADDE 1 – (1) Günümüzde bilgi-iletişim ve finansal teknoloji alanındaki hızlı geliş-

meler ile elektronik belge uygulamalarında kat edilen önemli mesafeler, mükelleflerimizin iş
süreçlerini, ödeme ve tahsilat süreçlerini, müşterilerine düzenlemekte oldukları belgelerin oluş-
turulması, iletilmesi ve muhafazasında sağlamakta olduğu verimlilik, maliyet avantajı, işlem
kolaylığı ve etkin analiz ve denetim kolaylığı nedeniyle, yeni uygulamaların mükelleflerimizin
kullanımına sunulmasının önemini artırmaktadır. 

Bu kapsamda, bankalar, elektronik para kuruluşları, ödeme kuruluşlarınca sunulan yeni
teknolojik gelişmelere uygun, kullanımı kolay ve mobilitesi yüksek ve fiziksel/klasik tahsilat
araçları (fiziki POS cihazları) gerektirmeyen daha düşük maliyetli çözümler uygulamada ortaya
çıkmaya başlamaktadır. Bu gelişime uygun olarak vergi mevzuatı çerçevesinde mal ve hizmet-
lerin satışına yönelik işlemlerle buna yönelik tahsilatların güvenliğinin ve belge düzeninin sağ-
lanması hususu da son derece önem arz etmektedir. 

Bu Tebliğ ile yukarıda belirtilen yeni teknolojik gelişmelere uygun ve “Güvenli Mobil
Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi” olarak tanımlanan sistem çerçevesinde, mal ve
hizmet satışlarına ait bedellerin tahsilatı ile mali belgelerin elektronik ortamda oluşturulmasına
ilişkin satış, tahsilat ve elektronik belge uygulamalarının Hazine ve Maliye Bakanlığınca yet-
kilendirilen kurum ve kuruluşlar tarafından mükelleflerin kullanımına sunumu ve mükellefler
tarafından kullanımı sırasında uyulması gereken usul ve esaslara yer verilmiştir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 242 nci maddesinin ikinci

fıkrasında Hazine ve Maliye Bakanlığının, “…elektronik defter, belge ve kayıtların oluşturul-
ması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafaza ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik ortamda
tutulması ve düzenlenmesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, elektronik or-
tamda tutulmasına ve düzenlenmesine izin verilen defter ve belgelerde yer alması gereken bil-
gileri internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında Maliye
Bakanlığına veya Maliye Bakanlığının gözetim ve denetimine tabi olup, kuruluşu, faaliyetleri,
çalışma ve denetim esasları Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenecek olan
özel hukuk tüzel kişiliğini haiz bir şirkete aktarma zorunluluğu getirmeye, bilgi aktarımında
uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu Kanun
kapsamına giren işlemlerde elektronik imza kullanım usul ve esaslarını düzenlemeye ve de-
netlemeye…”

yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.
(2) 213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı

bendinde  “Mükellef ve meslek grupları itibariyle muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye,
bu Kanuna göre tutulmakta olan defter ve belgeler ile bunlara ilaveten tutulmasını veya dü-
zenlenmesini uygun gördüğü defter ve belgelerin mahiyet, şekil ve ihtiva etmesi zorunlu bil-
gileri belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya; bedeli karşılığında basıp dağıtmaya veya
üçüncü kişilere bastırıp dağıtmaya veya dağıttırmaya, bunların kayıtlarını tutturmaya, bu defter
ve belgelere tasdik, muhafaza ve ibraz zorunluluğu getirmeye veya kaldırmaya, bu Kanuna
göre tutulacak defter ve düzenlenecek belgelerin tutulması ve düzenlenmesi zorunluluğunu
kaldırmaya,” 
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(3) numaralı bendinde; “Tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin
mikro film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortam-
larında saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu şekilde tutulacak
defter ve kayıtların kopyalarının Maliye Bakanlığında veya muhafaza etmekle görevlendireceği
kurumlarda saklanması zorunluluğu getirmeye, bu konuda uygulama usul ve esaslarını belir-
lemeye,”

(4) numaralı bendinde; “Bu Kanunun 149 uncu maddesine göre devamlı bilgi vermek
zorunda olanlardan istenilen bilgiler ile vergi beyannameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik
imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle internet de dahil olmak üzere her türlü
elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş
gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya zorun-
luluk getirmeye, beyanname, bildirim ve bilgilerin aktarımında uyulacak format ve standartlar
ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluğu beyanname, bildirim veya
bilgi çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya, kanuni
süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannameler üzerine dü-
zenlenen tahakkuk fişi ve/veya ihbarnameleri mükellefe, vergi sorumlusuna veya bunların elek-
tronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik or-
tamda tebliğ etmeye ve buna ilişkin usûl ve esasları belirlemeye,”

(6) numaralı bendinde; “Vergi güvenliğini sağlamak amacıyla niteliklerini belirleyip
onayladığı elektrikli, elektronik, manyetik ve benzeri cihazlar ve sistemleri kullandırmaya,”

Hazine ve Maliye Bakanlığının yetkili olduğuna ilişkin hükümlere yer verilmiştir.
(3) Ayrıca 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları

Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fık-
rasının (a) bendine göre ödeme kaydedici cihazların kullanılmalarıyla ilgili olarak, bu Kanunla
belli edilen hususlar dışında uyulması gereken usul ve esasları belirlemeye ve bunlarda deği-
şiklik yapmaya Bakanlığımız yetkili kılınmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,
b) Başkanlık: Gelir İdaresi Başkanlığını, 
c) Elektronik belge (e-Belge): Usul ve esasları Vergi Usul Kanunu genel tebliğleri ile

belirlenen elektronik belgeleri, 
ç) Finans kuruluşu: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre faaliyet

gösteren Bankalar ile 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat
Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanuna göre faaliyet
gösteren elektronik para kuruluşları ve ödeme kuruluşlarından Hazine ve Maliye Bakanlığınca
yetkilendirilen ve bu Tebliğde belirtilen sistemin işletilmesi nedeniyle Bakanlık, Başkanlık ve
sistem kapsamındaki hizmetlerden yararlananlara karşı asli sorumlu olan kuruluşları,

d) Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi (Sistem): Finans kuru-
luşları ya da ödeme kaydedici cihaz üreticileri ile birlikte özel entegratör kuruluşlar tarafından
bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara uygun gerçekleştirilen satış, ödeme/tahsilat işlemleri ile
bu işlemlere ilişkin mali belgelerin elektronik belge olarak oluşturulması, iletilmesi, muhafaza
ve ibraz edilmesi süreçlerine ilişkin olarak Bakanlıkça izin verilen sistemi,
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e) Ödeme aracı: Bankalar, elektronik para kuruluşları ve ödeme kuruluşlarınca ödeme
işlemlerinin yapılmasına olanak sağlayan fiziki/sanal kartları ya da bu kuruluşların hesapla-
rından ödemeyi gerçekleştirebilecek bilgileri barındıran ve fiziki niteliği bulunmayan yazılımsal
uygulamaları (QR, NFC vb.),

f) Ödeme kabul eden araç: Ödeme aracını kabul ederek ödemeyi gerçekleştirebilen fi-
ziki donanım veya yazılımsal uygulamaları, 

g) Ödeme kaydedici cihaz: 3100 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde ve 213 sayılı Kanu-
nun mükerrer 257 nci maddesi hükümleri uyarınca yayımlanan 426 Sıra No.lu Vergi Usul Ka-
nunu Genel Tebliğinde belirtilen teknik dokümanlardaki nitelikleri haiz cihazları, 

ğ) Ödeme kaydedici cihaz üreticisi: 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde
belirtilen yeni nesil ödeme kaydedici cihazların üretim ve ithalatına ilişkin Bakanlıktan onay
alan ve bu Tebliğde belirtilen sistemin işletilmesi nedeniyle Bakanlık, Başkanlık ve sistem kap-
samındaki hizmetlerden yararlananlara karşı asli sorumlu olan kuruluşları,

h) Özel entegratör: Elektronik belgelerin (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Serbest Meslek
Makbuzu vb. diğer elektronik belgeler) düzenlenmesi, iletilmesi, alınması ve saklama hizmet-
leri ile ilgili mükelleflere hizmet verme konusunda Başkanlıktan alınmış özel entegratörlük
izni bulunan kuruluşları,  

ifade eder.
Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi yoluyla elektronik

belge düzenlenebilmesine ilişkin usul ve esaslar
MADDE 4 – (1) Ödeme kabul eden araçlar, finans kuruluşu ya da ödeme kaydedici ci-

haz üreticisi tarafından güvenliği sağlanmış ve bu Tebliğ kapsamındaki satış-tahsilat-belge
oluşturma süreçlerine ilişkin işlemlerin doğru bir şekilde yapılmasına ait sorumluluğu bunlar
tarafından kabul edilmiş nitelikte olmalıdır. Ödeme kabul eden araçların bu Tebliğde belirtilen
elektronik belgelerin oluşturulması sürecinde belgelerde yer alması gereken zorunlu bilgileri
temin edecek özellikte olması zorunludur. 

(2) Ödeme kabul eden araçlar sadece bu Tebliğde tanımlanan finans kuruluşları ya da
ödeme kaydedici cihaz üreticileri tarafından bu Tebliğde belirtilen sistemden yararlanmak is-
teyen mükelleflere verilebilir.  

(3) Ödeme kabul eden araçların kullanılması suretiyle gerçekleştirilen mal ve hizmet
satışlarına ait ödeme işlemlerinin,  özel entegratör kuruluşları aracılığıyla,  belge düzenleyecek
mükellefin mükellefiyet türüne uygun şekilde, anlık olarak, mevzuatta öngörülen elektronik
belgelere dönüştürülmesi ve düzenlenen bu belgenin elektronik (e-posta, sms, bankacılık uy-
gulamaları vb.)  ve/veya kağıt ortamda muhatabına iletilmesi zorunludur. 

(4) Uygulama kapsamında mükelleflere hizmet vermek isteyen finans kuruluşlarının
e-belge düzenlenmesi konusunda işbirliği yapacağı özel entegratör ile birlikte, ödeme kaydedici
cihaz üreticilerinin ise işbirliği yapacağı banka, elektronik para kuruluşu ya da ödeme kuruluşu
ve özel entegratör ile birlikte gerekli teknik, yazılım ve altyapı hazırlıklarını yaparak Başkanlığa
yazılı olarak başvurması gerekmektedir. Başkanlık, yapılan başvuruların değerlendirilmesi sü-
recinde sistemin unsurlarına ilişkin her türlü bilgi, belge veya ilgili diğer kamu kurum veya
kuruluşların uygunluğunu finans kuruluşları, ödeme kaydedici cihaz üreticileri ile özel enteg-
ratör kuruluşlardan talep edebilir. Başkanlık tarafından yapılan değerlendirme süreçlerini ba-
şarılı şekilde tamamlayan ve Bakanlık tarafından da izin verilen finans kuruluşları ile ödeme
kaydedici cihaz üreticileri kendilerine izin yazısında bildirilen tarihten geçerli olmak üzere
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Tebliğle belirtilen sistem kapsamında ödeme/tahsilat ve elektronik belgelerin düzenlemesi hu-
susunda işbirliği yapacakları özel entgeratörlerle birlikte mükelleflere hizmet verebilirler. İzin
verilen finans kuruluşları ile ödeme kaydedici cihaz üreticilerine ve özel entegratörlere ilişkin
bilgiler www.efatura.gov.tr internet adresinde yayınlanır. 

(5) Bakanlık veya Başkanlık,  ödeme kabul eden araçlar, bu araçları sunan kurum ve
kuruluşlar ile sisteme ilişkin başvuru, test değerlendirme, izin, onay, güvenlik, denetim ve so-
rumluluğa ilişkin usul ve esaslar ile ilgili olarak uyulması gerekli kural ve standartları belirle-
meye ve bunları Teknik Kılavuzlarla www.efatura.gov.tr internet adresinde yayınlamaya veya
yazılı olarak finans kuruluşları ya da ödeme kaydedici cihaz üreticileri ile özel entegratörlere
bildirmeye, izin verilen sistem unsurlarını denetlemeye ya da denetlettirmeye, sistem kapsa-
mında sunulacak hizmetler nedeniyle mükelleflerden ya da özel entegratörlerin finans kuru-
luşları ile ödeme kaydedici cihaz üreticilerinden talep edebileceği komisyon, ücret vb. bedel-
lerin azami tutarını belirlemeye ve bu hususta finans kuruluşları, ödeme kaydedici cihaz üre-
ticileri ile özel entegratörlerden yazılı taahhütname almaya yetkilidir.

Sistemden yararlanabilecekler ve belge düzeni 
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğde belirtilen finans kuruluşları ya da ödeme kaydedici cihaz

üreticileri tarafından sunulan Sistemden aşağıdaki belirtilen mükellef grupları ihtiyari olarak
yararlanabilirler:

a) Ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükellefler,
b) İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler, 
c) Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler,
ç) Serbest meslek kazancı elde eden mükellefler,  
d) Gerçek usulde vergilendirilen zirai kazancı elde eden mükellefler,
e) Vergiden muaf esnaf.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasında yer alan mükelleflerden bu Tebliğle getirilen Sisteme

dahil olanlar, Sistem kapsamında gerçekleştirdikleri mal satışı ve hizmet ifasına ilişkin 213 sa-
yılı Kanun gereğince kendilerine düzenleme zorunluluğu getirilen mali belgeleri elektronik
belge olarak düzenlemek ve müşterilerine belgenin türü ve niteliğine bağlı olarak elektronik
ve/veya kağıt ortamda iletmek zorundadırlar. Vergiden muaf esnaflar, belge düzenleme zo-
runlulukları bulunmadığından, format ve standardı Başkanlık tarafından belirlenen ve
www.efatura.gov.tr internet adresinde yayınlanan Teknik Kılavuzda belirlenen mali değeri bu-
lunmayan, bilgi amaçlı “Bilgi Fişi” düzenleyeceklerdir. 

(3) Sisteme dahil olan mükelleflerin, faaliyetlerinde ödeme kaydedici cihaz kullanma
mecburiyetleri bulunmamaktadır. Ancak sisteme dahil olan mükelleflerden hali hazırda ödeme
kaydedici cihaz kullanmakta olanlar, söz konusu cihazlarını perakende satış fişi ile belgelen-
dirilebilecek satışlarında kullanmaları mümkündür. Bununla birlikte söz konusu ödeme kay-
dedici cihazların Sistem kapsamında gerçekleştirilen ve e-Belge düzenlenen hallerde kullanıl-
ması durumunda, elektronik belgelere ilişkin olarak “Bilgi Fişi” (usul ve esasları Başkanlıkça
www.ynokc.gib.gov.tr internet adresinde yayımlanan Bilgi Fişleri Teknik Kılavuzunda belirti-
len) düzenlemeleri gerekmektedir.

(4) Sisteme dahil olan mükellefler, sistem kapsamında verilmeyen banka vb. kuruluşlara
ait EFT-POS cihazlarını,  ödeme kaydedici cihazlarla 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliğinde ve bu Tebliğe dayanılarak Başkanlık tarafından yayımlanan Teknik Kılavuzlar, Pro-
tokol dokümanları ve Başkanlık tarafından www.ynokc.gib.gov.tr internet adresinde yapılan
duyurularla belirlenen kurallara uygun kullanılması şartıyla kullanmaya devam edebilirler.
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(5) Sistem kapsamında düzenlenen e-Belgelerin kağıt ortamda verilmesi gereken nüs-
halarının verilmesinde, ÖKC’lerin, EFT-POS cihazlarının ve Başkanlıkça izin verilen diğer ci-
hazların kullanılması mümkündür. 

Sorumluluk ve ceza uygulaması
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğde usul ve esasları belirlenen Sistemi mükelleflere sunan fi-

nans kuruluşları, ödeme kaydedici cihaz üreticileri ile bu sistem kapsamında elektronik belge-
lerin oluşturulmasına yönelik hizmet sunan özel entegratörler, hizmet verdikleri mükelleflere
ait tahsilat ve elektronik belge bilgilerini, tahsilatın yapılması ile elektronik belgelerin oluştu-
rulması, imzalanması, gönderilmesi ve alınması amacı dışında (ilgili diğer mevzuatlarında izin
verilen haller hariç) kullanamazlar ve işleme taraf olanların yazılı izni olmaksızın üçüncü ki-
şilerle paylaşamazlar. Bu kuruluşlar bu faaliyetler kapsamında elde ettiği ticari sır niteliğindeki
bilgilerin güvenliğinden ve gizliliğinden sorumludurlar. 

(2) Bu maddenin birinci fıkrasına aykırı olarak işleme taraf olmayan üçüncü kişilerle
gizli kalması gereken bilgileri paylaştığı ya da bu Tebliğ ve bu Tebliğde belirtilen Teknik Kı-
lavuzlarda açıklanan usul ve esaslara uymadığı tespit olunan, finans kuruluşları, ödeme kay-
dedici cihaz üreticileri ile özel entegratörlerin diğer Kanunların öngördüğü cezai sorumlulukları
dışında ayrıca Bakanlık ve Başkanlık tarafından bu Tebliğ kapsamında verilen faaliyet izinleri
iptal edilebilir.  

(3) Sistemi mükelleflere sunan finans kuruluşları tahsilata ilişkin bilgileri, özel enteg-
ratörler ise bu sistem kapsamında oluşturulan elektronik belgeleri 10 yıl süre ile gizliliği ve
güvenliği sağlanacak şekilde muhafaza etmek zorundadırlar.  Bu zorunluluk, hizmetten yarar-
lanan mükelleflerin 213 sayılı Kanunla getirilen muhafaza ve ibraz yükümlülüğünü ortadan
kaldırmaz. 

(4) Sistemi mükelleflere sunan finans kuruluşları tahsilata ilişkin bilgileri, özel enteg-
ratörlerin ise bu sistem kapsamında oluşturulan elektronik belgeleri Başkanlığa,  Başkanlıkça
belirlenen süreler dahilinde elektronik ortamda sunma, iletme veya uzaktan erişime açma so-
rumluluğu bulunmaktadır. Elektronik ortamda sunum, iletim veya uzaktan erişime ilişkin usul
ve esaslar www.efatura.gov.tr internet adresinde Başkanlık tarafından yayınlanan Teknik Kı-
lavuzda açıklanacaktır.  

(5) Sistem kapsamında elektronik belge hizmeti sunan özel entegratörler, düzenlenen
elektronik belgelerin bir örneğini sistemi kullanan mükelleflerin erişimine kağıt ve/veya elek-
tronik ortamda sunmak zorundadırlar. 

(6) Sisteme dahil olan mükellefler mücbir sebepler ve 494 Sıra No.lu Vergi Usul Ka-
nunu Genel Tebliğinde belirtilen haller dışında, Sistem kapsamında elektronik ortamda düzen-
lenmesi gereken belgeleri kağıt ortamında düzenleyemezler. Bu nedenle mücbir sebep veya
zorunlu durumlarda kullanılmak üzere yeterli miktarda matbu belge bulundurulması zorunlu-
dur. 

Sistemin uygulamaya başlama zamanı
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğle belirlenen Sistem, 1/9/2019 tarihinden itibaren uygula-

maya girer. 
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:

BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/17)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/28)

MADDE 1 – 27/3/2018 tarihli ve 30373 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel

Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/17)’in  “Destekleme

Uygulama Takvimi” başlıklı EK-2’sinin “Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği” satırı aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin  “Destekleme Talep Formu” başlıklı EK-4’ünün “Dane Mı-

sır Fark Ödemesi Desteği” satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yü-

rürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/3/2018 30373

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 8/6/2018 30445

2- 19/1/2019 30660

3- 26/3/2019 30726
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KURUL KARARLARI

—— • ——

1 Haziran 2019 – Sayı : 30791                               RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 139



Sayfa : 140                             RESMÎ GAZETE                               1 Haziran 2019 – Sayı : 30791



1 Haziran 2019 – Sayı : 30791                               RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 141



Sayfa : 142                             RESMÎ GAZETE                               1 Haziran 2019 – Sayı : 30791



1 Haziran 2019 – Sayı : 30791                               RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 143



Sayfa : 144                             RESMÎ GAZETE                               1 Haziran 2019 – Sayı : 30791



1 Haziran 2019 – Sayı : 30791                               RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 145



Sayfa : 146                             RESMÎ GAZETE                               1 Haziran 2019 – Sayı : 30791



1 Haziran 2019 – Sayı : 30791                               RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 147



Sayfa : 148                             RESMÎ GAZETE                               1 Haziran 2019 – Sayı : 30791



1 Haziran 2019 – Sayı : 30791                               RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 149



Sayfa : 150                             RESMÎ GAZETE                               1 Haziran 2019 – Sayı : 30791



1 Haziran 2019 – Sayı : 30791                               RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 151



Sayfa : 152                             RESMÎ GAZETE                               1 Haziran 2019 – Sayı : 30791



1 Haziran 2019 – Sayı : 30791                               RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 153



Sayfa : 154                             RESMÎ GAZETE                               1 Haziran 2019 – Sayı : 30791



1 Haziran 2019 – Sayı : 30791                               RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 155



Sayfa : 156                             RESMÎ GAZETE                               1 Haziran 2019 – Sayı : 30791



1 Haziran 2019 – Sayı : 30791                               RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 157



Sayfa : 158                             RESMÎ GAZETE                               1 Haziran 2019 – Sayı : 30791



YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

BAKLAVA ÖRGÜLÜ KAFES TELİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
TTK İHTİYACI OLARAK 10.000 m2 Baklava Örgülü Kafes Teli Alımı 4734 SAYILI 

KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE 
EDİLECEKTİR 

İhale kayıt numarası : 2019/266295 
1- İdarenin 
a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 
b) Telefon ve faks numarası : Tel:0-372.259 47 94 –84 Fax: 0 372-251 19 00 – 253 

12 73 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : Satinalma@ taskomuru. Gov. tr. 
2- İhale konusu işin nev’i 
  Malzemenin Cinsi Miktarı 
  Baklava Örgülü Kafes Teli Alımı (m²) 
a) Niteliği, türü ve miktarı  1- Baklava Örgülü Kafes Teli (40x40 mm) 10.000 
  TOPLAM: 10.000 
b) Teslim yeri : Teknik şartnamede belirtildiği gibi Kurumumuza 

teslim edilecektir. 
c) Teslim tarihi : Baklava örgülü kafes telleri 30 günde teknik 

şartnamede belirtildiği gibi Kurumumuza teslim 
edilecektir. 

3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati : 19.06.2019 Çarşamba – Saat 15: 00 
c) Dosya no : 1917008 
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, 
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c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 

ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 
beyannamesi,  

j) Bu şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ( c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 
Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 

kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler. 
4- 2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler. 

- Firmalar teklifleriyle birlikte Baklava örgülü kafes teli için TS EN 10223-6 Standardına 
Uygunluk Belgesi ve ayrıca üretici firmaya ait TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem 
Sertifikası vereceklerdir. 

4-3- Firmalar tekliflerinde, teknik şartnamemizde istenen belgeleri vererek hangi üretici 
firmayı belirttilerse, malzeme tesliminde de verdikleri malzemeler aynı üretici firmaya ait 
olacaktır. Üretici firmaya ait sevk irsaliyesi ile teknik şartnamede belirtilen, üretici firmaya ait 

teknik özellikleri içeren test sertifikasını malzeme tesliminde vereceklerdir. Aksi halde 
malzemeler reddedilecektir. 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5- 1- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.  
En avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği durumlarda fiyatların eşit 

olması halinde İstekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına (yüksek 

olan) göre belirlenecektir. 
5- 2- İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir. 
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5- 3- Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 
6- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 
7- İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 50,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 
edilebilir. 

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 
dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 50,00 TL. İhale 
dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu 
hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı 
bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 
dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 
tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 
gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik 
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler en geç: 19.06.2019 Çarşamba – Saat 15: 00’ a kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 
sorumlu değildir. 

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilmeyecektir. 

10- İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 
geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren 
isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

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

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

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

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

 5058/1-1 
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ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 10.000 ADET 
MAKAS DİLİ KİLİTLEME YAYININ TEKNİK ŞARTNAMEYE  

GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR 
TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonundan:  
İhale Kayıt No : 2019/263478 
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 : 10.000 ADET MAKAS DİLİ KİLİTLEME YAYININ 

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 25.06.2019 günü saat 11.00’ 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.  5115/1/1-1 
—— • —— 

ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 27.819 KG 
MUHTELİF BOYLARDA MAKAS CİVATASI VE SOMUNUNUN TEKNİK  

ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR 
TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonundan:  
İhale Kayıt No : 2019/263488 
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 : 27.819 KG MUHTELİF BOYLARDA MAKAS 

CİVATASI VE SOMUNUNUN TEKNİK 
ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI 

3 - İhalenin yapılacağı yer : TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI 
MÜDÜRLÜĞÜ 
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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 25.06.2019 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.  5115/2/1-1 
—— • —— 

ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN DİL ARKASI RAY 
İŞLEME İŞİNİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR 

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonundan:  

İhale Kayıt No : 2019/263515 
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 : DİL ARKASI RAY İŞLEME İŞİNİN 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 26.06.2019 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.  5115/3/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 
MÜNHAL NOTERLİKLER 

Aşağıda 2018 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan BİRİNCİ SINIF 
NOTERLİKLER münhaldir.  

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 
NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde 
Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli 
elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.  

İlan olunur. 
 

SIRA NO NOTERLİK ADI 2018 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ 
1 ALTINDAĞ İKİNCİ NOTERLİĞİ 1.457.940,39TL 
2 BAKIRKÖY OTUZSEKİZİNCİ NOTERLİĞİ 2.330.665,27TL 
3 BAKIRKÖY KIRKBİRİNCİ NOTERLİĞİ 1.744.238,21TL 
4 BEŞİKTAŞ DOKUZUNCU NOTERLİĞİ 1.819.868,16 TL 
5 BEŞİKTAŞ OTUZUNCU NOTERLİĞİ    702.556,24 TL 
6 BEYOĞLU DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ    743.801,54 TL 
7 BEYOĞLU YİRMİDOKUZUNCU NOTERLİĞİ    702.894,21 TL 
8 BEYOĞLU OTUZİKİNCİ NOTERLİĞİ 1.081.429,13 TL 
9 BEYOĞLU OTUZÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.020.139,32 TL 
10 BEYOĞLU ALTMIŞİKİNCİ NOTERLİĞİ 841.344,12 TL 
11 BÜYÜKÇEKMECE İKİNCİ NOTERLİĞİ 2.791.161,55 TL 
12 EYÜPSULTAN BİRİNCİ NOTERLİĞİ 1.572.737,74 TL 
13 EYÜPSULTAN ALTINCI NOTERLİĞİ 1.467.742,88 TL 
14 İSTANBUL BİRİNCİ NOTERLİĞİ    886.110,18 TL 
15 İSTANBUL ONSEKİZİNCİ NOTERLİĞİ    798.465,71 TL 
16 İSTANBUL OTUZUNCU NOTERLİĞİ    817.237,16 TL 
17 İZMİR YİRMİİKİNCİ NOTERLİĞİ 1.295.792,33 TL 
18 İZMİR YİRMİDOKUZUNCU NOTERLİĞİ    868.857,33 TL 
19 KADIKÖY YEDİNCİ NOTERLİĞİ 1.518.116.00 TL 
20 KONYA BİRİNCİ NOTERLİĞİ 1.172.149,53 TL 
21 MALATYA ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.996.779,34 TL 
22 ŞANLIURFA BEŞİNCİ NOTERLİĞİ 2.259.795,96 TL 
23 TRABZON İKİNCİ NOTERLİĞİ 1.400.136,79 TL 
24 ÜSKÜDAR YİRMİALTINCI NOTERLİĞİ    886.125,98 TL 
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Adalet Bakanlığından: 
MÜNHAL NOTERLİKLER 

Aşağıda 2018 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan İKİNCİ SINIF 
NOTERLİKLER münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE 
İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden 
itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru 
ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları 
gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.  

İlan olunur. 
 

SIRA NO NOTERLİK ADI 2018 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ  
1 AFYONKARAHİSAR YEDİNCİ NOTERLİĞİ 1.012.212,68 TL 
2 AKŞEHİR BİRİNCİ NOTERLİĞİ    845.492,22 TL 
3 BAFRA BİRİNCİ NOTERLİĞİ     726.854,08 TL 
4 BATMAN BEŞİNCİ NOTERLİĞİ    457.834,12 TL 
5 BERGAMA BİRİNCİ NOTERLİĞİ    967.694,79 TL 
6 ÇATALCA İKİNCİ NOTERLİĞİ    211.308,55 TL 
7 ÇAYCUMA BİRİNCİ NOTERLİĞİ    746.423,51 TL 
8 ÇUBUK İKİNCİ NOTERLİĞİ    571.109,82 TL 
9 DÜZCE BEŞİNCİ NOTERLİĞİ    559.388,37 TL 
10 EREĞLİ (KONYA) BİRİNCİ NOTERLİĞİ    433.203,95 TL 
11 ERGENE NOTERLİĞİ    394.225,21 TL 
12 GÖLCÜK İKİNCİ NOTERLİĞİ    746.205,16 TL 
13 İZNİK NOTERLİĞİ    525.966,14 TL 
14 KARAMAN İKİNCİ NOTERLİĞİ    406.815,57 TL 
15 KIRIKKALE BİRİNCİ NOTERLİĞİ    574.267,89 TL 
16 KIRIKKALE ALTINCI NOTERLİĞİ    754.181,88 TL 
17 KIZILTEPE DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ    672.132,58 TL 
18 MARDİN BİRİNCİ NOTERLİĞİ    725.757,38 TL 
19 MUT NOTERLİĞİ    740.209,26 TL 
20 ORHANGAZİ BİRİNCİ NOTERLİĞİ    494.651,60 TL 
21 REYHANLI BİRİNCİ NOTERLİĞİ 1.917.788,80 TL 
22 SERİK ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ    452.191,86 TL 
23 SÖKE İKİNCİ NOTERLİĞİ    791.031,42 TL 
24 SEYDİKEMER NOTERLİĞİ    520.070,43 TL 
25 ŞİLENOTERLİĞİ    666.683,43 TL 
26 TEKİRDAĞ ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ    666.149,12 TL 
27 TEKİRDAĞ BEŞİNCİ NOTERLİĞİ    754.231,94 TL 
28 TOKAT BİRİNCİ NOTERLİĞİ    426.244,53 TL 
29 TORBALI BİRİNCİ NOTERLİĞİ    562.281,22 TL 
30 ÜRGÜP NOTERLİĞİ    628.957,47 TL 
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Adalet Bakanlığından: 
MÜNHAL NOTERLİKLER 

Aşağıda 2018 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan ÜÇÜNCÜ SINIF 
NOTERLİKLER münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF, 
İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ 
SAHİPLERİNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 
Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli 
elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Başvuruda bulunan ve belge numarası 9000’in altında olan belge sahiplerinin 
başvurularına 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sağlık raporu, mal 
bildirimi, kayıtlı olunan barodan ve/veya çalışılan kurumdan hakkında soruşturma ya da disiplin 
cezası olup olmadığına ilişkin belge ve Noterlik Kanununun 7 nci maddesinin 6,7,8,9,10 ve 11 
inci bentlerindeki yasakların kendisinde bulunmadığına dair beyannameyi elektronik ortamda 
eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan 
kişilerin istemi dikkate alınmaz.  

Aynı Kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra 
vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır. 

İlan olunur. 
 

S. NO NOTERLİK ADI İLİ 2018 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ 
1 ACIGÖL NOTERLİĞİ  NEVŞEHİR 144.623,75 TL 
2 ADAKLI NOTERLİĞİ BİNGÖL   37.434,61 TL 
3 ALACA NOTERLİĞİ ÇORUM 375.819,30 TL 
4 ALADAĞ NOTERLİĞİ ADANA 114.963,45 TL 
5 ALTINYAYLA NOTERLİĞİ BURDUR   50.367,47 TL 
6 ARAPGİR NOTERLİĞİ MALATYA   76.827,40 TL 
7 AYDINCIK NOTERLİĞİ YOZGAT   63.115,99 TL 
8 BİNGÖL ALTINCI NOTERLİĞİ  277.906,92 TL 
9 BORÇKA NOTERLİĞİ ARTVİN 360.688,89 TL 
10 ÇİÇEKDAĞI NOTERLİĞİ KIRŞEHİR 168.616,28 TL 
11 EĞİRDİR NOTERLİĞİ ISPARTA 396.740,64 TL 
12 ERMENEK NOTERLİĞİ KARAMAN 299.344,78 TL 
13 GÖLBAŞI NOTERLİĞİ ADIYAMAN 483.255,66 TL 
14 GÜLYALI NOTERLİĞİ ORDU   36.371,33 TL 
15 HAMUR NOTERLİĞİ AĞRI   19.813,10 TL 
16 HAZRO NOTERLİĞİ DİYARBAKIR   42.846,06 TL 
17 İSLAHİYE BİRİNCİ NOTERLİĞİ GAZİANTEP 435.365,69 TL 
18 KABATAŞ NOTERLİĞİ ORDU   48.813,41 TL 
19 KARAİSALI NOTERLİĞİ ADANA 155.557,37 TL 
20 MAÇKA NOTERLİĞİ TRABZON 210.752,53 TL 
21 MERİÇ NOTERLİĞİ EDİRNE   80.435,29 TL 
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22 MUDURNU NOTERLİĞİ BOLU 123.592,01 TL 
23 OĞUZELİ NOTERLİĞİ GAZİANTEP 283.055,82 TL 
24 ORTAKÖY NOTERLİĞİAKSARAY   403.241,03 TL 
25 PERŞEMBE NOTERLİĞİ ORDU 199.738,03 TL 
26 PÜLÜMÜR NOTERLİĞİ TUNCELİ   22.922,84 TL 
27 SALIPAZARI NOTERLİĞİ SAMSUN 121.314,34 TL 
28 SEYİTGAZİ NOTERLİĞİ ESKİŞEHİR 133.387,58 TL 
29 SİLOPİ BEŞİNCİ NOTERLİĞİ ŞIRNAK 176.036,96 TL 
30 SULTANDAĞI NOTERLİĞİ AFYONKARAHİSAR 138.514,75 TL 
31 ŞIRNAK BİRİNCİ NOTERLİĞİ  241.205,20 TL 
32 TOMARZA NOTERLİĞİ KAYSERİ 157.457,58 TL 
33 TÜRKOĞLU NOTERLİĞİ KAHRAMANMARAŞ 431.163,45 TL 
34 ULUBEY NOTERLİĞİ ORDU   93.898,76 TL 
35 UZUNDERE NOTERLİĞİ ERZURUM   78.384,37 TL 
36 VAKFIKEBİR NOTERLİĞİ TRABZON 398.094,01 TL 
37 VİRANŞEHİR BEŞİNCİ NOTERLİĞİ ŞANLIURFA 138.386,17 TL 
38 VİZE NOTERLİĞİ KIRKLARELİ 409.078,33 TL 
39 YALVAÇ İKİNCİ NOTERLİĞİ ISPARTA 302.094,31 TL 
40 YENİFAKILI NOTERLİĞİ YOZGAT   46.776,10 TL 
41 YEŞİLYURT NOTERLİĞİ TOKAT   81.873,06 TL 
 5035/1-1 

—— • —— 
Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Bademler Köyü Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı 
VAKFEDENLER: Mustafa Şafak BARAN, Sabiha TANSUĞ GÜR, Duha BARAN, 

Ayhan GÜR, Murat BARAN 
VAKFIN İKAMETGÂHI: İZMİR 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU İzmir 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin 03.05.2019 tarihinde kesinleşen, 07.03.2019 tarih 
ve 2018/609E., 2019/93K. sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: İzmir ili Urla ilçesine bağlı Bademler köyü ve civarının kültürel, 
sanatsal eğitimine katkıda bulunmak amacıyla sanat evi açmak, eğitim amaçlı kurslar 
düzenlemektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Dikilitaş mahallesi 58 pafta, 2 ada, 
17 parselde bulunan gayrimenkulün 7.kat, 19 nolu bağımsız bölümü  

YÖNETİM KURULU: Mustafa Şafak BARAN, Sabiha TANSUĞ GÜR, Ayhan GÜR 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:  Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakların Vakıflar Genel Müdürlüğünün görüşü alınarak mahkeme 
kararıyla benzer amaçlı bir vakfa veya kuruluşa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 4905/1-1 

—— • —— 
Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Çalışanları Vakfının dağılmasına 

ilişkin Karabük 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20/05/2019 tarihinde kesinleşen 02/04/2019 tarih 
ve E:2018/l16, K:2019/75 sayılı kararına istinaden dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.  4906/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
 5116/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 5096/1-1 
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından: 

 
 5097/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığından: 

 
 5122/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığından: 
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1 Haziran 2019 – Sayı : 30791 RESMÎ GAZETE Sayfa : 203 

 

Gençlik ve Spor Bakanlığından: 

 
 5124/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 
 5117/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 5109/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 5110/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 5111/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 5112/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 5113/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 5113/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 5114/1-1 

  



Sayfa : 212 RESMÎ GAZETE 1 Haziran 2019 – Sayı : 30791 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 5083/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR
7174 Kapadokya Alanı Hakkında Kanun
7175 Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
–– Kapadokya Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 38)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının

Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak
Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar
Sayısı: 1132)

–– Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan 17. ETBAR 01 Gelibolu Yarımadası
1. Kısım Doğal Sit Alanı Kapsamına Giren Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve
İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1133)

ATAMA KARARI
–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER
–– Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik (Karar Sayısı: 1134)
–– Devlet Bilgi Koordinasyon Kurulu ve Merkezi Yönetmeliği
–– Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

ANA STATÜ
–– İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına

Dair Ana Statü

GENELGE
–– 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri ile İlgili 2019/11 Sayılı

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞLER
–– Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında

Genel Tebliğ (Sıra No: 1)
–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 507)
–– Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/17)’de

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/28)

KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/05/2019 Tarihli ve 8631-3, 8634, 8636, 8637, 8638,

8639, 8640, 8646 ve 8647-2 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 9/5/2019 Tarihli ve 2016/9364 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 9/5/2019 Tarihli ve 2018/33190 Başvuru Numaralı Kararı

NOT: 31/5/2019 tarihli ve 30790 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Yüksek Seçim Kurulu Kararı,
2. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.

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

Günlük Değerleri
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