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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 15/12/2012 tarihli ve 28498 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin yedinci fıkrası, dokuzuncu fıkrasının (b) bendi ve onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.
“(7) Uygulama alanında yürütülecek projelerin yapım işinde, 2/3/2019 tarihli ve 30702
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının
Tutulması Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde sayılan yetki belgesi gruplarına göre
bir üst belge grubunda olan müteahhitler görev alabilir. Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması
ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca geçici grup yetki
belgesi numarası verilenler Kanun kapsamında da kendilerine ait yapıları yapabilirler.”
“b) Riskli yapının/yapıların bulunduğu parsellerde gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerince uygulamada bulunuluyor ise, yapım işini üstlenen yapı müteahhidince yapı ruhsatı alınmadan önce yapı yaklaşık maliyet bedelinin % 10’u kadar teminatın İdareye verilmesi mecburidir.”
“(10) Uygulama alanında ilgili kurum tarafından değil de gerçek ve özel hukuk tüzel
kişilerince uygulamada bulunulması durumunda, hak sahipleri ile müteahhit arasında imzalanmış olan gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ile arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerine göre
yapım işini üstlenen müteahhitlerin payına düşen bağımsız birimlerin satışı, inşaatın ilerleme
seviyesine göre ve İdarenin iznine istinaden yapılabilir. Müteahhit, kendi payına düşen bağımsız
birimlerin satışına izin verilmesi için İdareye müracaat eder. İdare, yerinde tespit yaparak veya
yapı denetimi sisteminden kontrol ederek inşaatın tamamlanma oranını belirler ve bu oranın
% 10’u altındaki oranda müteahhit payına düşen bağımsız birimlerin satışının yapılabileceğini
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ilgili tapu müdürlüğüne bildirir. İdare yazısı olmadan müteahhite ait bağımsız birimlerin satışı
yapılamaz. Yeni yapıya ilişkin kat irtifakı kurulmuş ise müteahhit payına düşen bağımsız birimlere isabet eden arsa payı üzerinden, kat irtifakı kurulmamış ve paylı mülkiyet söz konusu
ise müteahhit payı üzerinden oranlama yapılarak satış yapılır. Müteahhit payına düşen bağımsız
birimlerin, inşaatın tamamlanma oranında veya bu oranın üstündeki bir oranda satışı için bütün
maliklerin muvafakati gerekir. İdareden inşaatın tamamlandığına dair yazı alınması veya yapı
kullanma izin belgesi sunulması durumunda müteahhit payına düşen bağımsız birimlerin tamamının satışı yapılabilir.”
“(11) Uygulama alanında hak sahipleri ile müteahhit arasında imzalanmış olan gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ile arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin feshi, hak sahiplerince aşağıda belirtilen şartlar dâhilinde talep edilebilir.
a) Fesih hakkının kullanılabilmesi için;
1) Bütün maliklerle anlaşma sağlanmasından veya hisseleri oranında paydaşların en az
üçte iki çoğunluğu ile karar alınıp bu karara katılmayanların hisselerinin satışından sonra müteahhitten kaynaklanan sebeplerle bir yıl içinde yeni yapının yapım işine başlanılmamış olması
gerekir. Sözleşmelerin bu gerekçe ile fesih edilebilmesi için, sözleşme hükümlerine göre yapım
işinin başlanılmasından önce hak sahiplerince yerine getirilmesi gereken edimler var ise bunların yerine getirilmiş olması, yapım işine başlanılmasına engel teşkil edecek bir yargı kararı,
idare kararı, idare uygulaması veya benzeri geçerli bir gerekçe olmaması ve yapım işine müteahhitten kaynaklanan sebeplerle başlanılmamış olması gerekir.
2) Yapım işinin belirli bir seviyede durdurulmuş ve en az altı aydır projenin bitirilmesini
gerektirecek seviyede ekip ve ekipmanla inşai faaliyete devam edilmiyor olması gerekir. Sözleşmelerin bu gerekçe ile feshedilebilmesi için, yapım işinin durdurulduğunun ve en az altı
aydır projenin bitirilmesini gerektirecek seviyede ekip ve ekipmanla devam edilmediğinin, ilgili idarenin tespit, tutanak ve kayıtları, yapı denetimi sistemindeki kayıtlar, fotoğraflar, uydu
görüntüleri vb. bilgi ve belgeler ile ortaya konulması gerekir.
b) Yapım işine başlanılmayan bir yıllık sürenin başlangıcı, bütün maliklerle anlaşma
sağlanan hallerde en son anlaşma sağlanan malik ile imzalanan sözleşmenin tarihinin, riskli
yapılarda riskli yapı tespitinin kesinleşmesinden, riskli ve rezerv yapı alanlarında ise alan belirleme işleminden önce mi yoksa sonra mı olduğuna bakılarak belirlenir. En son anlaşma sağlanan malik ile imzalanan sözleşmenin tarihi, riskli yapı tespitinin kesinleşmesinden/riskli ve
rezerv yapı alanı belirleme işleminden önceki bir tarih ise bir yıllık sürenin başlangıcında riskli
yapı tespitinin kesinleştiği/riskli ve rezerv yapı alanının belirlendiği tarih esas alınır. En son
anlaşma sağlanan malik ile imzalanan sözleşmenin tarihi riskli yapı tespitinin kesinleşmesinden/riskli ve rezerv yapı alanı belirleme işleminden sonraki bir tarih ise, en son anlaşma sağlanan malik ile imzalanan sözleşme tarihi esas alınarak hesaplama yapılır. Hisseleri oranında
paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar alınan hallerde ise bir yıllık sürenin başlangıcı,
en az üçte iki çoğunluk ile alınan karara katılmayanların hisselerinin satışından sonra tapuda
yeni malik adına devir işleminin yapıldığı tarih esas alınarak hesap edilir.
c) (a) bendinde belirtilen durumlardan birinin gerçekleşmesi halinde, sözleşmelerin feshi için hisseleri oranında maliklerin en az üçte iki çoğunluğu ile karar alınması gerekir. Fesih
kararı alınması herhangi bir şekil şartına tabi değildir. Fesih iradesi, fesih konusunda maliklerin
en az üçte iki çoğunlukla anlaştıklarına dair anlaşan maliklerce imzalı karar tutanağı, maliklerin
en az üçte iki çoğunluğu tarafından verilen fesih talebine ilişkin dilekçe, maliklerin en az üçte
iki çoğunluğunun başka bir müteahhitle anlaştıklarına dair sözleşme veya vekaletname örnekleri gibi sair belgeler ile ispatlanabilir.
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ç) Fesih müracaatı, alınan fesih kararı ve fesih gerekçesine göre, yeni yapının yapım
işine başlanılmamış olmasının müteahhitten kaynaklandığına ilişkin bilgi ve belgeler veya en
az altı aydır projenin bitirilmesini gerektirecek seviyede ekip ve ekipmanla inşai faaliyete devam edilmediğine dair bilgi ve belgeler ile birlikte yazılı olarak Müdürlüğe veya Bakanlıkça
yetki devri yapılması durumunda İdareye yapılır. Müdürlük veya İdare, fesih müracaatını görevlendireceği eleman/elemanlar veya teşkil edeceği bir komisyon marifetiyle inceler.
d) Fesih müracaatı üzerine, öncelikle müracaatın yukarıda (a), (b) ve (c) bendlerinde
belirtilen hususlara uygun olarak yapılıp yapılmadığı incelenir. Müracaat bu bendlere uygun
olarak yapılmış ise, fesih gerekçesine göre, yeni yapının yapım işine başlanılmamasının/yapım
işine projenin bitirilmesini gerektirecek seviyedeki ekip ve ekipmanla devam edilmemesinin
sebeplerine ilişkin yazılı olarak müteahhite onbeş gün süre verilerek müteahhitten bilgi ve
belge istenilir. Belirtilen sürenin sonunda fesih şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediğine dair,
yapı mahallinde inceleme yapmak ve belediye, sosyal güvenlik kurumları gibi konu ile ilgili
kurum ve kuruluşlarla yazışma yapmak da dahil olmak üzere, her türlü inceleme ve araştırma
yapılır.
e) Yapılan inceleme ve araştırma neticesinde fesih şartlarının gerçekleşmediğinin tespit
edilmesi durumunda bu konuda fesih müracaatında bulunan maliklere bilgi verilir. Fesih şartlarının gerçekleştiğinin tespit edilmesi durumunda ise, müteahhide otuz gün süre verilerek fesih
gerekçesine göre, yapım işine başlaması/projenin bitirilmesini gerektirecek seviyedeki ekip ve
ekipmanla işe devam etmesi gerektiği, aksi takdirde bu sürenin bitim tarihi itibarıyla sözleşmelerin resen feshedileceği ihtar edilir. Otuz günlük sürenin sonunda müteahhitin işe başlayıp
başlamadığı/projenin bitirilmesini gerektirecek seviyedeki ekip ve ekipmanla işe devam edip
etmediği mahallinde kontrol edilir. Yapım işinin projenin bitirilmesini gerektirecek seviyedeki
ekip ve ekipmanla devam edip etmediğinin takdir hakkı incelemeyi yapan Müdürlük veya İdareye aittir. Kendisine yapılan ihtara rağmen müteahhitin işe başlamadığının/yapım işine projenin bitirilmesini gerektirecek seviyedeki ekip ve ekipmanla devam edilmediğinin tespit edilmesi
durumunda, otuz günlük sürenin bittiği tarih itibarıyla hak sahipleri ile müteahhit arasında imzalanmış olan gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ile arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri
ilgililerinin muvafakati aranmaksızın resen feshedilmiş sayılır. Sözleşmelerin feshedilmiş sayıldığı, maliklere ve müteahhite bildirilir.
f) Fesih sonrasında, maliklerin veya Müdürlüğün veya İdarenin talebi üzerine, taşınmazların tapu kaydına şerh edilmiş olan gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ile arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri ilgili tapu müdürlüğünce terkin edilir.
g) Fesih tarihine kadar yapılmış olan işler, devrolunan hisseler, yapılan ödemeler ve diğer hususlarda genel hukuk hükümleri uygulanır. Fesih tarihine kadar müteahhit tarafından hak
sahiplerine yapılan kira yardımı ödemeleri hak sahiplerinden geri talep edilemez.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15/A maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(4) Müdürlük veya İdare, satışın yapılacağı yeri ve zamanı, üçte iki çoğunlukla anlaşan
maliklere veya üçte iki çoğunlukla anlaşan maliklere bildirilmek üzere, kendisinin de malik
olması şartıyla üçte iki çoğunluğa sahip maliklerin anlaştıkları yükleniciye elden veya maliklerin adreslerine taahhütlü posta yoluyla veya 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ eder. Satışın yapılacağı yer ve zaman satışı izlemek üzere arsa payı satılacak maliklere de bildirilir. Ancak,
arsa payı satılacak maliklere tebligat yapılamamış olması veya bu maliklerin satışa izleyici
olarak katılmaması satışın geçerliliğine etki etmez ve gıyaplarında yapılan satış işlemi geçerli
olur.”
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MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
15/12/2012

28498

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

2/7/2013

28695

2-

25/7/2014

29071

3-

27/10/2016

29870

4-

28/7/2017

30137

5-

16/2/2019

30688

6-

21/6/2019

30808

—— • ——
Sermaye Piyasası Kurulundan:
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ MERKEZİ
TAKAS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 18/7/2013 tarihli ve 28711 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Takas Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin
ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiş, diğer bentler buna göre
teselsül ettirilmiş ve mevcut üçüncü fıkrası teselsül ettirilmiş haliyle dördüncü fıkra olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Ödünç Pay Piyasası’nda (ÖPP); temerrüde konu sözleşmenin komisyon oranının
veya temerrüde düşülen tarihte temerrüde konu kıymetin ÖPP'de gerçekleşen sözleşmelerinin
ağırlıklı ortalama komisyon oranının ikinci fıkrada belirtilmiş olan temerrüt faiz oranından
yüksek olması halinde bu üç oran içinden en yüksek olan esas alınarak hesaplanan temerrüt
faizi uygulanır.”
“(4) Takasbank, hizmet sunduğu her piyasa için temerrüde düşülen yükümlülüklerin
yerine getirilme saatine bağlı olarak farklı zaman dilimleri için farklı faiz oranları belirleyebileceği gibi hesaplanan faizin tahakkuku için alt ve üst sınırlar da getirebilir. Alt ve üst sınırlar
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından her yıl ilan edilen yeniden değerleme oranı dikkate alınarak, bu oranı geçmeyecek şekilde yönetim kurulunca belirlenir. Aynı gün içerisinde yerine
getirilmeyen yükümlülüklerde üst sınır uygulanmaz.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Takasbank Yönetim Kurulu yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
18/7/2013
28711
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
18/5/2018
30415
220/11/2018
30601
322/6/2019
30809
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Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:
TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN
DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 12/6/2018 tarihli ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme
ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Bu Yönetmelik, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde memur kadroları ve sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapan personelin
5 inci maddede belirtilen görevlere, görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile
unvan değişikliği suretiyle asaleten atamalarını kapsar.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (n) ve (ö)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi
içindeki görevleri,”
“n) Unvan: Genel Müdürlüğe ait kadro ve pozisyonların adını,”
“ö) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde
yer alan “Uzman” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer
alan “Manevracı” ibaresi “Tren Teşkil Memuru” olarak değiştirilmiştir.
“a) Yönetim Hizmetleri Grubu;
1) Şube Müdürü,
2) Koruma ve Güvenlik Amiri, Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı, Şef, Koruma ve
Güvenlik Grup Şefi, İtfaiye Şefi,”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanabilecek kadro ve pozisyonlar için genel şartların yanında aşağıdaki özel şartlar aranır:
a) Şube Müdürü (İdari birimlerde) kadrosuna atanmak için;
1) Sağlık, mesleki veya teknik öğrenim hariç olmak üzere en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) En az on yıl hizmeti bulunmak,
3) Müşavir, Başuzman, Hukuk Müşaviri, Sivil Savunma Uzmanı, Eğitim Uzmanı unvanlarının birinde görev yapmış olmak veya Koruma ve Güvenlik Amiri, Koruma ve Güvenlik
Amir Yardımcısı, Koruma ve Güvenlik Grup Şefi, İtfaiye Şefi, Şef unvanlarında toplam en az
dört yıl görev yapmış olmak.
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b) Şube Müdürü (Teknik ve Sağlık birimlerinde) kadrosuna atanmak için;
1) En az dört yıllık sağlık, mesleki veya teknik yükseköğrenim mezunu olmak,
2) En az on yıl hizmeti bulunmak,
3) Teknik Uzman, Teknik Şef unvanlarında toplam en az dört yıl görev yapmış olmak.
c) Şef (İdari) pozisyonuna atanmak için;
1) 18/4/1999 tarihinde Genel Müdürlükte görevde bulunanlar için en az lise veya dengi
okul, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Lise veya dengi okul mezunları için en az altı yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az beş yıl, dört yıllık yükseköğrenim mezunları için en az dört yıl, lisansüstü
öğrenim mezunları için en az üç yıl hizmeti bulunmak,
3) Bilgisayar İşletmeni, Santral Memuru, İş Makinesi Sürücüsü, Tren Teşkil Memuru,
Memur, Mütercim, Puantör, Sekreter, Şoför, Veznedar unvanlarında toplam en az iki yıl görev
yapmış olmak.
ç) İtfaiye Şefi pozisyonuna atanmak için;
1) 18/4/1999 tarihinde Genel Müdürlükte görevde bulunanlar için en az lise veya dengi
okul, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Lise veya dengi okul mezunları için en az altı yıl, iki ve üç yıllık yüksekokul mezunları için en az beş yıl, dört yıllık yükseköğrenim mezunları için en az dört yıl, lisansüstü
öğrenim mezunları için en az üç yıl hizmeti bulunmak,
3) İtfaiyeci unvanında en az iki yıl hizmeti bulunmak.
d) Koruma ve Güvenlik Amiri pozisyonuna atanmak için;
1) 18/4/1999 tarihinde Genel Müdürlükte görevde bulunanlar için en az lise veya dengi
okul, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Lise veya dengi okul mezunları için en az on bir yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul
mezunları için en az on yıl, dört yıllık yükseköğrenim mezunları için en az dokuz yıl, lisansüstü
öğrenim mezunları için en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,
3) Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak
veya Koruma ve Güvenlik Grup Şefi unvanında en az yedi yıl hizmeti bulunmak.
e) Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı pozisyonuna atanmak için;
1) 18/4/1999 tarihinde Genel Müdürlükte görevde bulunanlar için en az lise veya dengi
okul, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Lise veya dengi okul mezunları için en az dokuz yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul
mezunları için en az sekiz yıl, dört yıllık yükseköğrenim mezunları için en az yedi yıl, lisansüstü
öğrenim mezunları için en az altı yıl hizmeti bulunmak,
3) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi unvanında en az beş yıl görev yapmış olmak.
f) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi pozisyonuna atanmak için;
1) 18/4/1999 tarihinde Genel Müdürlükte görevde bulunanlar için en az lise veya dengi
okul, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Lise veya dengi okul mezunları için en az altı yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az beş yıl, dört yıllık yükseköğrenim mezunları için en az dört yıl, lisansüstü
öğrenim mezunları için en az üç yıl hizmeti bulunmak,
3) Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak.
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g) Sivil Savunma Uzmanı kadrosuna atanmak için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) En az on yıl hizmeti bulunmak,
3) İtfaiye Şefi, Şef unvanlarında toplam en az beş yıl görev yapmış olmak.
ğ) Eğitim Uzmanı pozisyonuna atanmak için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) En az dokuz yıl hizmeti bulunmak,
3) Şef unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak.
h) Teknik Uzman pozisyonuna atanmak için;
1) En az iki yıllık sağlık, mesleki, teknik yüksekokul mezunu olmak,
2) İki veya üç yıllık sağlık, mesleki, teknik yüksekokul mezunları için en az on yıl, dört
yıllık sağlık, mesleki, teknik yükseköğrenim mezunları için en az dokuz yıl, lisansüstü öğrenim
mezunları için en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,
3) Teknik Şef unvanında en az bir yıl veya Mühendis, Mimar, Çözümleyici, Sistem
Programcısı, Programcı unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak.
ı) Teknik Şef pozisyonuna atanmak için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az beş yıl, dört yıllık yükseköğrenim
mezunları için en az dört yıl, lisansüstü öğrenim mezunları için en az üç yıl hizmeti bulunmak,
3) Mühendis, Mimar, Çözümleyici, Sistem Programcısı, Programcı unvanlarında toplam
en az bir yıl veya Tekniker, Teknik Ressam, Teknisyen, Programcı Yardımcısı, Makinist, Hemşire, Sağlık Memuru unvanlarında toplam en az iki yıl görev yapmış olmak.
i) Sistem Programcısı ve Çözümleyici pozisyonuna atanmak için;
1) En az dört yıllık eğitim veren teknik yükseköğrenim okullarının ilgili bölümlerinden
mezun olmak,
2) En az dokuz yıl hizmeti bulunmak,
3) Programcı unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak.
j) Programcı Yardımcısı pozisyonuna atanmak için;
1) En az iki yıllık mesleki veya teknik yüksekokulların bilgisayar programcılığı eğitimi
veren bölümlerinden mezun olmak,
2) Bilgisayar İşletmeni unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak.
k) Bilgisayar İşletmeni, Memur, Santral Memuru, Veznedar, İş Makinesi Sürücüsü, Şoför, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Puantör, Sekreter, Tren Teşkil Memuru pozisyonlarına
atanmak için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Bilgisayar İşletmeni olarak atanabilmek için, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı onaylı
Bilgisayar İşletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az
iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek,
3) Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak atanabilmek için, ayrıca 10/6/2004 tarihli ve
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirlenen şartları haiz olmak,
4) Şoför unvanına atanabilmek için, ayrıca en az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine
sahip olmak,
5) Hizmetli, Aşçı, İtfaiyeci unvanlarında toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b), (c) ve (ç)
bentlerinin (1) numaralı alt bentlerinde yer alan “dört yıllık yükseköğrenimin” ibaresi “dört
yıllık yüksekokulların” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Görevde yükselme ve unvan değişikliği” ibaresi “Görevde yükselme veya unvan değişikliği” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin beşinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(5) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da başvuruda bulunmaları ve sınava katılmaları mümkündür.”
“(7) Personel Dairesi Başkanlığı, yapılan başvuruları inceleyerek başvuru şartlarını taşıyan ve taşımaması nedeniyle sınava kabul edilmeyenleri gerekçesi ile birlikte ilgiliye tebliğ
eder. Başvurunun kabul edilmemesine ilişkin itirazlar, tebliğ tarihinden itibaren beş iş günü
içerisinde Personel Dairesi Başkanlığına yapılır. İtirazlar, son itiraz iş gününden sonraki beş iş
günü içerisinde sonuçlandırılarak ilgiliye tebliğ edilir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(8) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, Türkiye
ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(5) Genel Müdürlük tarafından tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas
alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Dava konusu olan sınavlarda, sınav belgeleri yargı süreci sonuçlanana kadar saklanır.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Bu Yönetmelik kapsamında bulunmakta iken Yönetmeliğin yayım tarihinden sonra
pozisyon iptali nedeniyle Yönetmelikten çıkarılan unvanlarda geçen hizmet süreleri, söz konusu
unvanın başka ad altında ihdas edilerek Yönetmeliğe eklenmesi halinde 8 inci maddenin uygulanması bakımından yeni unvandaki hizmet sürelerine ilave edilir.”
MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
12/6/2018

30449
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TEBLİĞLER
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığından:
ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SIRA NO: 3)
MADDE 1 – 13/12/2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı ve 7 nci bölümleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“3. Genel Olarak e-Defter Uygulaması ve e-Defter Uygulamasına Dâhil Olma
Zorunluluğu
3.1. Genel Olarak e-Defter Uygulaması
3.1.1. e-Defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret
Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri
kapsayan elektronik kayıtlar bütünü olup, bu uygulama yoluyla defter dosyalarının elektronik
dosya biçiminde hazırlanması, kağıda bastırılmaksızın oluşturulması, kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun elektronik imza/mali mühür araçları ile garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesi sağlanmaktadır.
3.2. e-Defter Uygulamasına Dâhil Olma Zorunluluğu
3.2.1. Aşağıda sayılan mükelleflerin e-Defter uygulamasına dâhil olmaları zorunludur.
1- e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler.
2- Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketler.
3.2.2. Başkanlık, yapılan analiz veya inceleme çalışmaları neticesinde riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilen mükellefleri veya mükellef gruplarını faaliyet,
sektör ve ciro tutarına bağlı olmaksızın, yazılı bildirim yapmak ve geçiş hazırlıkları için en az
3 ay süre vermek suretiyle e-Defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir.
Kendisine yazılı bildirim yapılan mükelleflerin, yazılı bildirimde belirtilen süreler içinde eDefter uygulamasına dâhil olması gerekmektedir.
3.2.3. 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan
idare, kurum ve kuruluşlar ile iktisadi kamu kuruluşlarının e-Defter uygulamasından yararlanma zorunluluğu bulunmamakla birlikte isteğe bağlı olarak uygulamaya dâhil olabilirler.
3.2.4. Bu Tebliğ ile belirlenen zorunluluk kapsamına girmeyenlerden 17/12/2017 tarihli
ve 30273 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)
ile usul ve esasları belirlenen Defter Beyan Sistemi kapsamı dışında kalan mükelleflerin de istemeleri halinde e-Defter uygulamasına dâhil olması mümkündür. e-Defter uygulamasına isteğe
bağlı olarak dâhil olanlar, başvurularını izleyen ayın başından itibaren defterlerini e-Defter olarak tutabilirler.
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3.2.5. e-Defter uygulamasına geçme zorunluluğu olduğu belirtilen mükellefler; tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya tür (nev’i)
değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev’i) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler elektronik
defter uygulamasına geçmek zorundadır. Uygulamalara geçme süresi hiçbir koşulda işlemin
ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemez.
3.2.6. e-Defter uygulamasına dâhil olma zorunluluğu bulunan mükelleflerden;
1- e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler, e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde (e-Fatura uygulamasına yıl içinde zorunlu olarak geçen mükellefler bakımından izleyen yılın başından itibaren),
2- Bu Tebliğ yayım tarihi itibarıyla Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketler 1/1/2020 tarihinden itibaren, 2020
ve müteakip yıllarda bağımsız denetime tabi olma şartlarını sağlayan mükellefler ise şartların
sağlandığı yılı takip eden yılın başından itibaren,
e-Defter uygulamasına geçmek ve edefter.gov.tr adresinde format ve standardı belirlenen defterleri e-Defter olarak tutmak zorundadırlar.
3.2.7. Zorunluluk getirildiği halde e-Defter uygulamasına süresi içinde geçmeyen mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununda öngörülen cezai hükümler uygulanır.
4. Uygulamadan Yararlanmaya İlişkin Usul ve Esaslar
4.1. Başvuru
4.1.1. Bu Tebliğ kapsamında gerek zorunlu olarak gerekse ihtiyari olarak defterlerini
elektronik ortamda oluşturacak, kaydedecek, muhafaza ve ibraz edecek gerçek ve tüzel kişi
mükelleflerin aşağıda yer alan şartları yerine getirerek edefter.gov.tr adresinde yayımlanan başvuru kılavuzuna uygun olarak e-Defter uygulamasına başvuruda bulunması gerekmektedir.
a) Gerçek kişi mükelleflerin Elektronik İmza Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen
Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) veya bu Tebliğ çerçevesinde Mali Mühür temin etmiş olmaları.
b) Tüzel kişi mükelleflerin bu Tebliğ çerçevesinde Mali Mühür temin etmiş olmaları.
c) e-Defterin tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve ibrazında kullanılacak yazılımın, Başkanlıktan uyumluluk onayı almış bir yazılım olması.
4.1.2. Başkanlık veya Genel Müdürlük, gerek görmesi halinde başvuru sürecinde
edefter.gov.tr adresinde yayımlanan kılavuzlara ilave olarak diğer teknik bilgi ve belge talebinde
bulunabilir.
4.1.3. e-Defter uygulamasından yararlanan kayıtlı kullanıcıların güncel listesi
edefter.gov.tr adresinden yayımlanır.
4.2. Yazılımların Uyumluluk Onayı
4.2.1. Defterlerini elektronik ortamda oluşturacak, kaydedecek, muhafaza ve ibraz edecek gerçek ve tüzel kişi mükelleflerin, e-Defterin tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve ibrazında kullanacakları yazılımın Başkanlıktan uyumluluk onayı almış bir yazılım
olması gerekmektedir.
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4.2.2. Müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda özel veya paket yazılım üreten yazılım
üreticileri ile yazılımlarını kendi geliştiren mükellefler, bu Tebliğde belirtilen esaslara uygun
e-Defter oluşturan, kaydeden, onaylayan, muhafaza eden yazılımlarının onaylanması amacıyla,
aşağıda yer alan bilgi ve belgeler ile birlikte Başkanlığa yazılı olarak başvuruda bulunacaktır:
a) Onay talebine ilişkin yazılı dilekçe.
b) Yazılımın adı, sürüm numarası gibi ayırt edici özellikleri.
c) Onayı istenen yazılım ile ilgili olarak aşağıda yer alan bilgileri içeren teknik doküman
veya dokümanlar:
1- Yazılımın geliştirilmesinde kullanılan programlama dili, dosya sistemi, çalıştığı işletim sistemi gibi genel özellikleri.
2- Bu Tebliğde yer alan oluşturma, kaydetme, onaylama, muhafaza ve ibraz gibi temel
süreçlere ait iş akış şemaları.
ç) Bu Tebliğ çerçevesinde belirlenen format ve standartlara uygun olarak ve onaya sunulan yazılım tarafından oluşturulan elektronik imzalı veya mali mühürlü elektronik defter örnekleri.
d) Gerek duyulması halinde onaylanması istenen yazılımın kuruluma hazır bir örneği.
4.2.3. Aşağıda sayılan hususlarda yapılacak testleri başarılı bir şekilde tamamlayan yazılımlara uyumluluk onayı verilecektir:
a) edefter.gov.tr adresinden duyurulan kılavuzlarda öngörülen veri standartları ve formata uygun olarak elektronik kayıt oluşturulması.
b) e-Defterlerin üretilmesi, kaydedilmesi ve bunların ibrazına ilişkin şartların sağlanması.
c) Mali Mühür, elektronik imza, mobil imza ve zaman damgası kullanımının doğru bir
şekilde gerçekleştirilmesi.
ç) edefter.gov.tr adresinde açıklanan Elektronik Defter Uygulaması onay süreçlerine
ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi.
d) Duyurulan diğer şartların yerine getirilmesi.
4.2.4. Yazılımların testleri üreticileri tarafından yaptırılacak ve testi başarılı biçimde
tamamlayanlar edefter.gov.tr adresinden ilan edilecektir. İlan edilen yazılımlar aracılığı ile eDefter tutacakların ayrıca test yapmalarına gerek bulunmamaktadır. Kendi yazılımını kendisi
geliştiren mükelleflerden test sürecini başarılı bir şekilde tamamlayanlar internet sitesinden
ilan edilmeyecektir. Uyumluluk onayları ile ilgili test planı, test süreci ve ilgili diğer teknik
dokümanlar edefter.gov.tr adresinden duyurulacaktır.
4.2.5. Başkanlık tarafından uyumluluk onayı verilen yazılımlarda, yazılım üreticileri
veya yazılımlarını kendi geliştiren mükellefler tarafından gerçekleştirilecek güncellemelerin
de Başkanlık tarafından teste tabi tutulması gerekmektedir. Başkanlık tarafından yapılan testleri
başarılı şekilde tamamlayan güncel yazılımlar edefter.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
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4.3. e-Defter Dosyalarının Oluşturulması ve Berat Dosyalarının e-Defter Uygulamasına
Yüklenmesi:
4.3.1. Bu Tebliğ kapsamında e-Defter uygulamasına dâhil olanlar, edefter.gov.tr adresinde duyurulan format ve standartlara uygun olarak aylık dönemler itibarıyla e-Defterlerini
oluşturmaya ve saklamaya başlayacaklardır. Bu Tebliğ kapsamında e-Defter uygulamasına dahil olan mükellefler dahil oldukları aydan itibaren söz konusu defterlerini kâğıt ortamında tutamazlar. Bu mükelleflerin kağıt ortamında tuttukları defterler hiç tutulmamış sayılır.
4.3.2. Vergi Usul Kanununun 219 uncu maddesinin (b) bendinde belirtilen ve defter
kaydı yerine geçecek belgelerin (bundan sonra “Muhasebe Fişi” olarak anılacaktır), e-Defter
kayıtları ile birlikte muhafaza edilmesi ve yetkili mercileri tarafından istenildiğinde ibraz edilmesi zorunludur.
4.3.3. e-Defter tutma sürecinde hesap döneminin ilk ayına ait beratın alınması açılış
onayı, son ayına ait beratın alınması kapanış onayı, diğer aylara ait beratların alınması ise ilgili
aylara ait defterlerin noter onayı yerine geçer.
4.3.4. Uygulamadan yararlananlar aylık dönemler halinde oluşturacakları e-Defter ve
berat dosyalarını, aşağıda belirtilen sürelerde oluşturmak, NES veya Mali Mühürle zaman damgalı imzalamak/onaylamak ve berat dosyaları e-Defter uygulamasına yüklemek suretiyle Başkanlıkça onaylı halini almak zorundadırlar:
1- Defter ve berat dosyalarının ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe
kadar,
2- Hesap dönemlerinin son ayına ait defter ve berat dosyaları, gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verildiği ayın son gününe kadar.
3- Dileyen mükellefler, her hesap dönemine ilişkin ilk ayda (hesap dönemi içinde işe
başlayanlarda işe başlanılan ayda), tercihlerini e-Defter uygulaması aracılığıyla elektronik ortamda bildirmeleri şartıyla, her bir geçici vergi döneminin aylarına ait e-Defter ve berat dosyalarını her ay için ayrı ayrı olmak üzere, ilgili olduğu geçici vergi dönemine ilişkin geçici
vergi beyannamesinin verileceği ayın sonuna kadar (son dönem geçici vergi dönemine ilişkin
ayların defter ve berat dosyalarının gelir vergisi mükelleflerinde gelir vergisi beyannamesinin
verileceği ayın sonuna kadar, kurumlar vergisi mükelleflerinde ise kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği ayın sonuna kadar) oluşturma, NES veya Mali Mühürle imzalama/onaylama
ve berat dosyalarını e-Defter uygulamasına yükleyerek Başkanlıkça onaylı halini alma imkânından da yararlanabilirler. Tercihlerini bu bentte belirtilen süre içinde bildirmeyen mükellefler
hakkında bu fıkranın 1 ve 2 numaralı bentlerinde belirtilen tarihler esas alınır. Ayrıca yapılan
tercih, tercih bildirim süresi içinde yapılan değişiklikler hariç olmak üzere, müteakip hesap
dönemlerine ait tüm aylar için geçerlidir. Tercihini geçici vergi dönemi bazında yapan mükelleflerden, defter ve berat dosyalarına ilişkin işlemlerini belirtilen sürede gerçekleştirmeyenler
hakkında cezai müeyyidelerin tayininde her bir ay, ayrı ayrı dikkate alınır.
Bu fıkrada yer alan açıklamalar çerçevesinde defter ve berat dosyalarını oluşturma,
NES veya Mali Mühürle imzalama/onaylama ve Başkanlık onaylı berat dosyalarını alma süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.
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4.3.5. Başkanlık Mali Mührünü de içeren berat dosyaları e-Defter tutanlar tarafından
e-Defter uygulamasından indirilerek, istenildiğinde yetkili birimlere ibraz edilmek üzere ilgili
olduğu e-Defter dosyaları ile ilişikli şekilde birlikte muhafaza edilir.
4.3.6. Başkanlık bu bölümde belirtilen e-Defter oluşturma, imzalama ve elektronik defter ve/veya beratlarının Başkanlık sistemine yüklenmesine ilişkin süreleri gerek görmesi halinde
bir aya kadar uzatmaya yetkilidir. Başkanlık süre uzatımı yetkisini il, bölge, sektör ve mükellef
grupları için kullanabileceği gibi tüm e-Defter kullanıcılarını kapsayacak şekilde de kullanabilir.
4.3.7. e-Defter ve berat dosyalarının mükelleflerin kendilerine ait NES veya Mali Mühür ile imzalanması esas olmakla birlikte, mükellefler tarafından noterde tanzim olunan özel
vekaletnamede veya Başkanlık tarafından belirlenen usullere göre oluşturulan elektronik imzalı
muvafakatnamede belirtilmesi kaydıyla; Başkanlıktan bu hususta izin alan özel entegratörlerin
veya yazılım uyumluluk onayı verilen yazılım firmalarının ya da defter tutma hususunda 3568
sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yetki verilen meslek mensuplarının Mali Mührü ya da
NES’i ile zaman damgalı olarak imzalanması/onaylanması ve bunlar tarafından defter ve berat
dosyalarının Başkanlık sistemlerine yüklenmesi de mümkündür. Bu amaçla tanzim olunan özel
vekaletnamede veya muvafakatnamede; hangi ay/yıl/hesap dönemine ait e-Defter ve beratların
hangi özel entegratör veya yazılım uyumluluk onayı verilen yazılım firmaları ya da meslek
mensubu tarafından imzalanmasına yetki verildiği açık bir şekilde belirtilmeli ve mükellef tarafından söz konusu vekâletname veya muvafakatname bilgilerinin e-Defter uygulaması aracılığı ile Başkanlık sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Tanzim olunan özel vekaletname
veya muvafakatname bilgilerinin Başkanlık sistemine yüklenmesini müteakip, vekaletnamede
veya muvafakatnamede belirtilen ay/yıl/hesap dönemlerine ait e-Defter ve beratların özel entegratörün, yazılım uyumluluk onayı verilen yazılım firmalarının ya da meslek mensubunun
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Mali Mührü ya da NES’i ile de imzalama ve yükleme işlemleri gerçekleştirilebilir. Bu suretle
özel entegratörlere, yazılım uyumluluk onayı verilen yazılım firmalarına ya da meslek mensuplarına e-Defter dosyalarının ve beratlarının imzalanma ve yükleme izninin verilmesi, mükelleflerin bu işlemlerden doğan hukuki ve cezai sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Vekaletnamede veya muvafakatnamede belirtilmeyen ay/yıl/hesap dönemlerine ait e-Defter ve beratların mükellefin kendisine ait NES veya Mali Mühür ile zaman damgalı olarak imzalanması
gerekmektedir. Başkanlık, bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları edefter.gov.tr adresinde yayımlanacak kılavuzlar ile belirler.
4.3.8. e-Defter ve berat dosyalarının oluşturulması, imzalanması/onaylanması için bu
bölümde belirtilen süreler, e-Defterlerin Başkanlık tarafından belirlenen format ve standartta
oluşturulması, imzalanması, oluşturulan e-Defterlerin teknik kontrollerden geçirilmesi, gerçekleştirilen muhasebe kayıtlarının tamamının oluşturulan e-Defter dosyalarında bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi ve e-Defter dosyalarına ait berat dosyalarının oluşturulması, imzalanması ve bu beratların Başkanlık sistemine yüklenmesi için öngörülen azami süreler olup
beyanname ve ödeme sürelerini herhangi bir şekilde etkilememektedir. Belirtilen süreden önceki tarihlerde de e-Defterlerin oluşturulması ve Başkanlık sistemlerine e-Defter berat dosyalarının yüklenmesi de mümkündür.
4.3.9. Aylık dönem, sadece onaya sunulan ayın defter kayıtlarını ifade etmekte olup,
önceki aylara ait kayıtları içermez. Hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde de e-Defter tutmaya başlanabilir. Ancak hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde e-Defter tutmaya başlayanlar, başladıkları tarihi izleyen bir aylık süre içerisinde eski defterlerine kapanış tasdiki yaptıracaklardır.
4.3.10. Yukarıda sayılan işlemlerin neticesinde oluşturulan e-Defterler, Başkanlık tarafından onaylanan beratları ile birlikte muhafaza ve ibraz edilmesi koşuluyla Vergi Usul Kanunu
ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında geçerli kanuni defter olarak kabul edilecektir.
4.3.11. Başkanlık tarafından gerçekleştirilen berat onay işlemi, ilgili defterlerde yer
alan kayıtların içerik ve gerçeğe uygunluk denetimi anlamına gelmemekte ve herhangi bir vergi
incelemesini veya diğer incelemeleri ifade etmemektedir.
4.3.12. Herhangi bir kesinti veya sistem arızası nedeni ile beratların Başkanlık tarafından onaylanması işleminin gerçekleştirilememesi durumunda söz konusu beratlar, NES veya
Mali Mühür ile zaman damgalı olarak imzalanacak veya onaylanacaktır. Bu kapsamda kullanılacak olan zaman damgaları TÜBİTAK-UEKAE’den temin edilecektir. Beratların, Başkanlığa
sunumunu engelleyen kesinti veya arıza durumunun ortadan kalkmasını takiben ilgili beratların
tekrar Başkanlık onayına sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.
4.4. e-Defter Dosyaları, Berat Dosyaları ve Muhasebe Fişlerinin Muhafaza ve İbrazı
4.4.1. Bu Tebliğ kapsamında, e-Defter uygulamasına dâhil olanlar, muhafaza ve ibraz
ödevlerini yerine getirirken aşağıdaki hususlara uygun hareket etmek zorundadırlar:
a) e-Defter dosyaları ve bunlara ait berat dosyaları birbirleri ile ilişkili şekilde elektronik
ortamda, muhasebe fişleri ise kağıt ve/veya elektronik ortamda, istenildiğinde ibraz edilmek
üzere muhafaza edilmek zorundadır.
b) e-Defter dosyaları, berat dosyaları ve elektronik ortamda oluşturulan muhasebe fişlerinin veri bütünlüğünün sağlanması ile kaynağının inkâr edilmezliği, NES veya Mali Mühür

19 Ekim 2019 – Sayı : 30923

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 15

ile garanti altına alındığı için kağıt ortamında saklanmayacak (kağıt ortamda tutulması tercih
edilen muhasebe fişleri hariç) ve elektronik ortamdaki bu dosyaların kağıt ortamdaki hali hukuken hüküm ifade etmeyecektir.
c) Defterlerini elektronik ortamında tutanlar, e-Defter dosyaları, elektronik ortamda
oluşturulan muhasebe fişleri ve ilgili berat dosyalarını vergi kanunları, Türk Ticaret Kanunu
ve diğer düzenlemelerde yer alan süreler dâhilinde elektronik, manyetik veya optik ortamlarda
(kağıt ortamda tutulması tercih edilen muhasebe fişleri kağıt ortamda) muhafaza ve istenildiğinde elektronik, manyetik veya optik araçlar vasıtasıyla eksiksiz ve okunabilir şekilde ibraz
etmekle yükümlüdür.
ç) Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü, e-Defter dosyalarının, elektronik ortamda oluşturulan muhasebe fişlerinin ve berat dosyalarının doğruluğuna, bütünlüğüne ve değişmezliğine
ilişkin olan (elektronik imza ve mali mühür değerleri dâhil) her türlü elektronik kayıt ve veri
ile doğrulama ve görüntüleme araçlarının tümünü kapsamakta olup, e-Defterlere istenildiğinde
kolaylıkla erişebilmeyi, anlaşılabilir ve eksiksiz bir biçimde görüntüleyebilmeyi ve okunabilir
kağıt baskılarını üretebilmeyi sağlayacak biçimde yerine getirilmelidir.
d) e-Defter ve berat dosyalarının e-Defter uygulamasına dâhil olan mükelleflerin kendilerine ait bilgi işlem sistemlerinde muhafaza edilmesi mecburidir. Üçüncü kişiler nezdinde
ya da yurt dışında muhafaza işlemi, muhafaza ve ibraz sorumluluğunu ortadan kaldırmamakta
ve Başkanlık ve Genel Müdürlük açısından herhangi bir hüküm ifade etmemektedir. Muhafaza
yükümlülüğünün Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının
geçerli olduğu yerlerde yerine getirilmesi zorunludur.
e) e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının, gizliliği
ve güvenliği sağlanacak şekilde e-Defter saklama hizmeti yönünden teknik yeterliliğe sahip
ve Başkanlıktan bu hususta izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerinde ya da Başkanlığın bilgi işlem sistemlerinde 1/1/2020 tarihinden itibaren asgari 10 yıl süre ile muhafaza
edilmesi zorunludur. e-Defter ve beratların teknik yeterliğe sahip ve Başkanlıktan bu hususta
saklama izni verilen özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerinde muhafaza usulü ile muhafaza
edilmesi sürecinde e-Defter uygulamasına dâhil olan mükellefler ve özel entegratörler tarafından uyulması gereken genel, gizlilik ve güvenliğe ilişkin usul ve esaslar, Başkanlık tarafından
hazırlanarak edefter.gov.tr adresinde yayımlanan “e-Defter Saklama Kılavuzu”nda açıklanır.
e-Defter ve berat dosyalarına ait ikincil kopyalarının bu fıkra uyarınca muhafazası için gerekli
yükleme işlemlerinde bu Tebliğin (4.3.4) numaralı fıkrasında belirtilen süreler dikkate alınır.
f) Başkanlıktan e-Defter saklama hizmeti konusunda izin alan özel entegratörler, saklama hizmeti verdikleri mükelleflere ait e-Defter dosyaları ve beratları ile bunlara ilişkin bilgileri, mükellefin yazılı izni olmaksızın Başkanlık ve Genel Müdürlük dışında üçüncü kişilerle
paylaşamazlar. Özel entegratörler, saklama hizmetini verdikleri mükelleflere ait e-Defterlerin
bütünlüğünden, güvenliğinden, gizliliğinden ve Başkanlığın ve Genel Müdürlüğün uzaktan
erişimine imkan sağlamaktan sorumludurlar. Mükellefin yazılı izni olmaksızın, e-Defter bilgilerini Başkanlık ve Genel Müdürlük dışındaki üçüncü kişilerle paylaştığı tespit olunan özel entegratörlerin diğer kanunların öngördüğü cezai sorumlulukları dışında ayrıca Başkanlık tarafından özel entegratörlük izinleri iptal edilebilir.
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g) e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının muhafaza işleminin Başkanlıktan
izin alan özel entegratörlerin ya da Başkanlığın bilgi işlem sistemlerinde muhafaza edilmesi,
mükellefin asıl e-Defter ve berat dosyalarının muhafaza ve ibraz ödevlerini ortadan kaldırmaz.
Bu çerçevede e-Defter ve berat dosyalarının yetkili makamlara ibrazı öncelikle ilgili mükelleften yazılı olarak istenecektir. İlgili mükellef tarafından e-Defter dosyaları ile beratlarının
yazılı talebe rağmen yetkili makamlara ibraz edilmediğinin veya edilemediğinin tevsikini müteakip, saklama hizmetini veren özel entegratörden Başkanlık aracılığı ile ya da muhafaza işleminin Başkanlık sistemlerinde yapılması halinde ise Başkanlıktan, resmi yazılı talepte bulunularak ilgili e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının ibrazı istenebilecektir. Bu suretle Başkanlık aracılığı ile özel entegratörden e-Defter dosyaları ve beratlarının ibrazı talep
edildiğinde, ilgili özel entegratör ivedilikle (her hal ve şartta talebin tebliğ tarihinden itibaren
15 günlük süreyi aşmayacak şekilde) Başkanlığa talep edilen e-Defter ve berat dosyalarını ibraz
etmek mecburiyetindedir. e-Defter ve berat dosyalarının saklama hizmeti verme konusunda
Başkanlıktan izin alan özel entegratörlerin listesi edefter.gov.tr adresinde Başkanlık tarafından
yayımlanır.
5. e-Defter Uygulamasından Yararlanma İzninin İptali
5.1. e-Defter oluşturma izni bulunmakla birlikte, bu Tebliğde belirtilen veya bu Tebliğ
kapsamında Başkanlık ve Genel Müdürlük tarafından belirlenen usul ve esaslara uymayan ve
yapılacak uyarıya rağmen gerekli tedbirleri almayanların, e-Defter oluşturma izinleri yapılacak
değerlendirme üzerine iptal edilebilir. İzinleri iptal edilenler, bir yıl süre ile e-Defter uygulamasından yararlanamazlar.
6. Sorumluluk ve Cezai Müeyyideler
6.1. e-Defter oluşturulurken, bu Tebliğde belirtilmeyen hususlarda süreler başta olmak
üzere Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanununda yer alan hükümlere uyulması zorunludur.
6.2. Bu Tebliğde yer alan usul ve esaslara aykırı biçimde e-Defter oluşturan veya oluşturdukları e-Defterleri ve bunlarla ilişkili berat dosyaları ile muhasebe fişlerini yetkili makamların isteği üzerine ibraz etmeyenler hakkında, işledikleri fiile göre Vergi Usul Kanununun ve
Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
6.3. e-Defter tutanlar bu Tebliğ çerçevesinde oluşturdukları e-Defterlerde yer verdikleri
bilgilerin gerçek duruma uygunluğunu sağlamaktan sorumlu olup, bu kapsamda Başkanlığın
herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. e-Defter beratı, e-Defterlerin değişmezliğini ispat
etmeye yönelik olup, e-Defterlerin içeriğine yönelik bir onayı ifade etmemektedir.
6.4. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı gerek görmesi halinde, bu Tebliğde belirlenen esaslar ile sınırlı olmak üzere, uygulamadan yararlananların, e-Defter saklama
hizmeti veren özel entegratörlerin ve uyumluluk onayı verilen yazılım firmalarının bilgi işlem
sistemlerini ve/veya yazılım sistemlerini denetleme veya denetlettirme yetkisine sahiptir.
e-Defter tutanlar, e-Defter saklama hizmeti veren özel entegratörler ve uyumluluk onayı verilen
yazılım firmaları bu denetimler sırasında, gerekli her türlü imkânı (uygun donanım ve yazılımlar, terminallere ulaşım izinleri ve uzman personel gibi) sağlamak zorundadır. Bu kapsamdaki denetim yetkisi mahallinde kullanılabileceği gibi, bu süreçte uzaktan erişim yöntemlerinin
kullanılması da istenilebilir.
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6.5. Uyumluluk testini geçen yazılımların gerekli şartları sürekli olarak taşımaları için
bu yazılımların üreticilerinin ve kullanıcılarının gerekli önlemleri almaları zorunludur. Başkanlıkça yapılan kontroller sonrasında uyumlu yazılımlarda tespit edilen eksikliklerin ilgili yazılımcı tarafından giderilmesi amacıyla Başkanlık nezdinde yapılan testlerde belirtilen eksikliklerin belirlenen sürede giderilmemesi halinde; uyumlu yazılım yetkisi belirli süre askıya alınabilir veya uyumlu yazılım izni iptal edilebilir.
6.6. Bu Tebliğ kapsamında e-Defter uygulamasına dâhil olanlar, e-Defter saklama hizmeti veren özel entegratörler ve uyumluluk onayı verilen yazılım firmalarının, bilgi işlem sistemini oluşturan yazılım, donanım, dosya, dokümantasyon ve benzeri unsurları, hiçbir şekilde
kısmen veya tamamen denetim elemanlarının veya Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığınca görevlendirilecek personelin erişimini ve denetlemesini engelleyecek bir sözleşme
veya lisansa konu edemez.
6.7. e-Defter uygulamasına dâhil olan mükelleflerin, Tebliğin (4.3) numaralı bölümünün
(ç) bendinde belirtilen sürelerde e-Defter ve berat dosyalarını, oluşturmaması,
imzalamaması/onaylamaması veya oluşturulan e-Defter dosyaları ve/veya bunlara ait berat
dosyalarının Başkanlığın onayına sunulmak üzere Başkanlık sistemlerine yüklememesi ya da
süresinden sonra yüklenmesi halinde, diğer vergisel yükümlülükler ile birlikte Vergi Usul Kanununda öngörülen cezai hükümler uygulanır.
7. Diğer Hususlar
7.1. e-Defter tutanlar, Vergi Usul Kanununda belirtilen “Mücbir Sebep” halleri nedeniyle e-Defter veya beratlarına ait kayıtlarının bozulması, silinmesi, zarar görmesi veya işlem
görememesi ve e-Defter ve berat dosyalarının muhafaza edildiği e-Defter saklama hizmeti veren özel entegratör kuruluşlardan veya Başkanlıktan ikincil örneklerinin temin edilemediği hallerde, söz konusu durumların öğrenilmesinden itibaren tevsik edici bilgi ve belgeleri ile birlikte
15 gün içinde ticari işletmesinin bulunduğu yetkili mahkemesine başvurarak kendisine bir zayi
belgesi verilmesini istemelidir. Mahkemeden zayi belgesinin temin edilmesini müteakip, zayi
belgesi ile birlikte durumun Başkanlığa yazılı olarak bildirilmesi ve Başkanlık tarafından istenilen bilgi ve belgelerin (talep edilecek bilgi ve belgeler e-Defter Uygulama Kılavuzunda açıklanır) ibraz edilmesi halinde, mükelleflerin zayi olan e-Defter kayıtlarının yeniden oluşturulması ve bunlara ait yeni oluşturulan e-Defter ve berat dosyalarının e-Defter uygulaması aracılığı
ile Başkanlık sistemine yeniden yüklenmesi için Başkanlık tarafından yazılı izin verilir.
7.2. e-Defter tutanlar, e-Defterlerin oluşturulması sırasında kullandıkları bilgi işlem sisteminin sağlıklı biçimde çalışabilmesi ile ilgili yeterli teknik ve güvenlik önlemlerini almakla
yükümlüdür. e-Defter ve beratların imzalanmasında kullanılan elektronik imza araçları ile mali
mühürlerin, mükelleflerin elinde olmayan sebeplerle arızalanması, çalınması ve benzeri diğer
nedenlerle elektronik defter ve beratların bu Tebliğde öngörülen sürelerde imzalama işleminin
gerçekleştirilememesi halinde, mükellefler söz konusu durumu ve yeni elektronik imza aracının/mali mührün teminine yönelik başvuru işlemlerinin yapıldığını tevsik eden bilgi ve belgelerle Başkanlığa başvurmak zorundadır. Yeni elektronik imza aracının/mali mührün temin edilmesini müteakip en geç üç iş günü içinde imzalanan e-Defter ve/veya berat dosyalarının Başkanlık sistemine yüklenmesi gerekmektedir.
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7.3. e-Defter tutanlar, e-Defterlerini oluşturdukları ve muhafaza ettikleri bilgi işlem sistemlerinin haczedilmesi veya bu sistemlere yetkili mercilerce el konulması halinde, durumu
en geç üç iş günü içerisinde Başkanlığa bildirmek ve kayıtlarını nasıl tamamlayacağına ilişkin
ayrıntılı bir plan sunmak zorundadır.
7.4. e-Defter tutanlar ve e-Defter saklama hizmeti veren özel entegratörler, kanunlarla
yetkili kılınan kurum ve kişilerin talebi üzerine e-Defterlere ait bilgilerin oluşturulması veya
muhafazası sırasında kullanılan donanımların bulunduğu adres veya adreslerde inceleme ve
tespit yapılabilmesi için gerekli olacak her türlü teknik ve fiziki imkânı (uygun donanım ve
yazılımlar, terminallere ulaşım izinleri ve uzman personel gibi) sunmak zorundadır.
7.5. Önceden haber verilmek ve hazırlıklar için yeterli zaman tanınmak kaydıyla, eDefterlere ilişkin format ve standartlarda değişiklik yapılabileceği gibi e-Defter oluşturma süreçleri ile veri güvenliğine ilişkin standartlara uyma zorunluluğu getirilebilir. Bu zorunluluk
mükellef grupları itibarıyla farklılaştırılabilir.
7.6. e-Defter tutanların faaliyet hacmi, teknolojik kısıtlar ve benzeri nedenlerle, başta
veri bütünlüğü, kaynağın ve içeriğin garanti altına alınması olmak üzere e-Defter oluşturulması,
kaydedilmesi, onaylanması, muhafazası ve ibrazı ile ilgili olarak mali mühür veya elektronik
imza yerine başka yöntemlerin kullanılmasına karar verilebileceği gibi uygulamadan yararlanmaya ilişkin özel esaslar belirlenebilir.
7.7. Bu Tebliğ kapsamında, edefter.gov.tr adresinde duyurulan defterler elektronik ortamda tutulabilir.
7.8. Elektronik ortamda oluşturulması, kaydedilmesi, muhafazası ve ibrazına izin verilen defterler ile defterlerle ilişkili muhasebe fişlerinin ve berat dosyalarının elektronik ortamda
oluşturulmasına ilişkin standartlar, teknik ve uygulama kılavuzları ile e-Defter uygulamasına
ilişkin diğer kurallar edefter.gov.tr adresinde duyurulur.
7.9. İstenilmesi halinde, e-Defter kayıtlarına kaynak teşkil eden kayıt ve verilerin de
Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında ibraz edilmesi zorunludur.
7.10. Gerekli görülen durumlarda, e-Defterler ile e-Defterlerde yer alan bilgilere ilişkin
olarak belirlenecek standartlara uygun üretilecek diğer raporların ibrazı, e-Defter tutanlara ait
bilgi işlem sistem veya sistemlerine sürekli erişimin sağlanması sureti ile istenebilir. Bu kapsamda, ifade edilen erişimin sağlanması için kullanılacak yöntem ve teknolojiler ile ibraz yükümlülüğünün yerine getirilmesi ile ilgili süreçler edefter.gov.tr adresinde açıklanır. e-Defter
tutanların bilgi işlem sistemine erişim ile ilgili yetki, sektör, mükellef grupları veya faaliyet
hacimleri itibarıyla kullanılabilir.
7.11. e-Defter uygulamasının altyapısı ve işleyişi göz önünde bulundurularak, ilgilisine
bilgi verilmek suretiyle, uygulamadan yararlanmak isteyenlerin başvurularının cevaplanması
belli bir süre ertelenebilir veya başvuruları sıraya konulabilir. Önceden haber verilmek ve hazırlıklar için yeterli zaman tanınmak kaydıyla, uygulama ile ilgili her türlü standart ile diğer
teknik konularda genel veya özel değişiklikler yapılabileceği gibi uluslararası standartlara uyma
zorunluluğu getirilebilir.”
MADDE 2 – Bu Tebliğin 1 inci maddesiyle değiştirilen 4 üncü bölümünün (4.3.4) numaralı fıkrasının 3 numaralı bendi ile aynı bölümün (4.3.7) numaralı fıkrası 1/1/2020 tarihinde,
diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Ticaret Bakanı birlikte yürütür.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 240)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 510)
MADDE 1 – 28/6/1995 tarihli ve 22327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 240)’nin “B-İŞ YERİ DEĞİŞİKLİĞİ VE NAKİL İŞLEMLERİ” başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Vergi Usul Kanununun 163. maddesi 4108 sayılı Kanunla “İş ve teşebbüsün bir yerden
diğer bir yere nakledilmesi adres değişikliği sayılır.” şeklinde değiştirilmiştir.
Maddenin değişmeden önceki hükmü uyarınca, mükelleflerin bir vergi dairesi yetki
alanından başka bir vergi dairesi yetki alanına işyerini nakletmesi, adres değişikliği sayılmayıp
o vergi dairesinde işi bırakma, gidilen vergi dairesinde yeniden işe başlama olarak uygulanmakta idi.
Bu uygulamada, mükelleflerin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmesi zorunlu belgelerinden kullanılmamış olanları imha edilmek üzere vergi dairesine teslim etmeleri
gerekmekte idi.
Bundan böyle, Vergi Usul Kanununun 163. maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak, bir vergi dairesi yetki alanından başka bir vergi dairesi yetki alanına iş yerini veya kanuni
merkezini nakleden mükellefler işi bırakmış sayılmayacak vergi dairelerince adres değişikliği
işlemine tabi tutulacaklardır.
İşyeri naklinin, aynı il içerisinde veya iller arasında olması, farklı uygulama yapılmasını
da gerektirmeyecektir.
Mükelleflerce adres değişikliğine ilişkin bildirim yeni vergi dairesine verilecektir.
Mükelleflerin adres değişikliğine ilişkin dilekçeyi yeni vergi dairesine vermesi üzerine,
vergi dairesi tarafından mükellefin bildirdiği yeni iş yeri adresinde yoklama yapılacaktır.
Yeni vergi dairesi tarafından yapılan yoklama sonucunda mükellefin yeni adresinde
faaliyete başladığının tespit edilmesi hâlinde yeni vergi dairesi tarafından nakil nedeniyle işe
başlaması yapılacak ve eski vergi dairesinde bulunan mükellefiyet kaydı nakil nedeniyle yeni
adreste işe başlama tarihi itibarıyla sistem tarafından otomatik olarak terkin edilecektir.
Elinde bulunan kullanılmamış belgelerini yeni iş yerinde kullanmaya devam etmek isteyen mükellefler dilekçelerini yeni vergi dairesine verebilecekleri gibi başvurularını Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) sistemi üzerinden elektronik ortamda
da yapabileceklerdir.
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Mükellefin elinde bulunan kullanılmamış belgelerini yeni iş yerinde kullanmaya devam
edebilmesi için vergi dairesine dilekçe vermesi hâlinde vergi dairesi tarafından bu belgeler
nev'i ve sayı itibarıyla tespit edilerek tutanak düzenlenecek, vergi dairesi müdürü ve mükellef
tarafından imzalandıktan sonra tutanağın bir örneği mükellefe verilecektir. Mükelleflerin bu
başvurularını Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda yapmaları hâlinde ise kullanılmamış belgelere ilişkin tutanak düzenlenmeyecektir.
Yeni vergi dairesi tarafından nakil nedeniyle terkin işleminin tamamlandığı günü takip
eden iş günü “Nakil Giden Mükellefler Listesi” eski vergi dairesi sisteminde yer alacaktır.
Eski vergi dairesinin sisteminde yer alan Nakil Giden Mükellefler Listesi müdür yardımcısı veya şef tarafından kontrol edilecek ve en geç izleyen 2 iş günü içerisinde ilgili memura
sevk edilecektir.
İlgili memur tarafından en geç 5 iş günü içerisinde, Nakil Giden Mükellefler Listesinde
yer alan mükellefler tarafından 1/4/2005 tarihinden önce bastırılmış belgelerin bulunup bulunmadığı kontrol edilecek ve söz konusu tarihten önce bastırılmış belgelerin bulunması hâlinde,
bu belgelere ilişkin olarak anlaşmalı matbaalar veya noterlerden gelen bilgi formlarına göre
sisteme bilgi girişi yapılacaktır.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 456)’NDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 511)
MADDE 1 – 27/8/2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nin “2. Amaç ve Kapsam” başlıklı bölümünün birinci
paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Tebliğin amacı, 213 sayılı Kanun hükümlerine göre muhataplarına tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve
esasları belirlemektir.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin “3. Tanımlar” başlıklı bölümünün birinci paragrafının (f)
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (i) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
“f) İnternet Vergi Dairesi: Mükellefler tarafından şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları kullanılmak suretiyle beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer
belgelerin gönderilmesi, ödeme yapılması, vergi levhası, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir
belge alınması gibi vergisel işlemlerin yapıldığı ve Başkanlık tarafından hizmete sunulan
(https://ivd.gib.gov.tr, https://intvrg.gib.gov.tr gibi) elektronik ortam veya ortamları,”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin “6.Elektronik Tebligatın Gönderilmesi ve Muhatabına İletilmesi” başlıklı bölümünün birinci paragrafında yer alan “vergi dairesi” ibaresi “tebligatı yapan birim” olarak değiştirilmiş, aynı bölüme aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
“Kendisine elektronik ortamda tebligat yapılacak muhatap tarafından elektronik tebligat
sistemine başvuru sırasında veya daha sonra bildirilen mobil telefon numarasına ve/veya eposta adresine, kendisine gönderilen tebligata ilişkin bilgilendirme mesajı gönderilebilir. Bilgilendirme mesajının herhangi bir nedenle muhataba ulaşmamış olması tebligat süresini ve geçerliliğini etkilemez.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin “7. Elektronik Tebligat Sisteminden Çıkış” başlıklı bölümüne aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
“Gerçek kişilerde muhatabın; tüzel kişilerde ise şirketin tek kanuni temsilcisi olması
durumunda ilgili kanuni temsilcinin, birden çok kanuni temsilcisi olması durumunda tüm ka-
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nuni temsilcilerin görme engelli olduklarının ispat ve tevsik edilmesi durumunda, bu mükelleflere elektronik tebligat sistemi kullanılmadan Kanunun 93 üncü ve müteakip maddelerinde
belirtilen diğer tebliğ usullerine göre tebligat işlemi yapılacaktır.”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin “10. Diğer Hususlar” başlıklı bölümünün ikinci paragrafı
yürürlükten kaldırılmış ve aynı bölüme aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.
“Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 1/1/2020 tarihinden itibaren elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlayacaktır.
Bağlı vergi dairesi müdürlüklerinde (mal müdürlükleri), elektronik tebligat sistemine
teknolojik uyum çalışmaları tamamlandığından, elektronik tebligat uygulamasına 1/1/2020 tarihi itibarıyla başlanılacak olup, bağlı vergi dairesi müdürlüklerinde faaliyet gösteren ve elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan kurumlar ve gelir vergisi mükelleflerinin sırasıyla bu Tebliğin (5.1.) ve (5.2.) numaralı ayrımında belirlenen usullere göre 31/12/2019 tarihine kadar örnekleri bu Tebliğ ekinde yer alan Elektronik Tebligat Talep Bildirimini vermeleri
gerekmektedir. Bağlı vergi dairesi müdürlüklerinde 1/1/2020 tarihinden itibaren yeni mükellefiyet tesis ettiren ve bu Tebliğde getirilen zorunluluk kapsamında olan kurumlar ve gelir vergisi mükellefleri sırasıyla bu Tebliğin (5.1.) ve (5.2.) numaralı ayrımında belirlenen usullere
göre işlem yapacaklardır.”
MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——
Tarım ve Orman Bakanlığından:
TÜRK GIDA KODEKSİ
BEBEK FORMÜLLERİ VE DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO: 2019/14)’NDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2019/42)
MADDE 1 – 2/7/2019 tarihli ve 30819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda
Kodeksi Bebek Formülleri ve Devam Formülleri Tebliği (Tebliğ No: 2019/14)’nin Ek-1’indeki
“5.YAĞLAR” başlığı altında yer alan 5.3 numaralı maddesi ve “11. VİTAMİNLER” başlığı
altında yer alan D vitaminine ait satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“5.3. Erusik asit içeriği, toplam yağ içeriğinin % 0,4’ünü geçmemelidir.”
“
D vitamini (µg)

0,48

0,6

2

2,5

”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin Ek-2’sindeki “4.YAĞLAR” başlığı altında yer alan 4.3 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“4.3. Erusik asit içeriği, toplam yağ içeriğinin % 0,4’ünü geçmemelidir.”
MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
2/7/2019

30819
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Kemer 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9064

—— • ——
Uzunköprü 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9066
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
OTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
İstanbul Basım İşletme Müdürlüğümüz ihtiyacı aşağıda özellikleri ve miktarı yazılı
otokopi kağıdı, teknik şartname ve ticari şartname ile ihale ek şartları dahilinde ve
MİTSUBİSHİ(Almanya), KÖHLER (Almanya), OJİ (Japonya), APP (Endonezya) ve
APPLETON (Amerika) markalarına uygun olarak iç ve dış piyasadan açık teklif isteme usulüne
göre satın alınacaktır.
STOK NO

TİPİ

TÜRÜ

CİNSİ

ÇEŞİDİ

EBATI

MİKTARI

H114152

1-CBBEYAZ)

1

1

2

480 mm

1.500.000 m²

H114153

2-CFBBEYAZ)

1

1

2

480 mm

1.000.000 m²

H114154

3-CFBEYAZ)

1

1

2

480 mm

1.500.000 m²

NEYE GÖRE
ALINACAĞI

SON TEKLİF
VERME
TARİHİ

P- 36.i
/28.04.2017 tarih ve
no.lu teknik şartname

01.11.2019

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. EVRAK BEDELİ 130TL’DİR.
a.İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığından veya Ofisimize ait internet sitesinde görebilirler. Ancak; ihaleye teklif verecek
firmaların, ihaleye katılabilmek için 130TL ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya
Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.
b. Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış
zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir.
İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, ihale evrak bedeli ilgili firmaya
iade edilecektir.
2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve iç piyasadan
yapılacak satınalmalara ait ticari şartnamenin 2. ve dış piyasadan yapılacak satınalmalara ait
ticari şartnamenin 5. maddelerinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.
3- Teklifler, yukarıda gösterilen günde en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz
III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki
gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da
açılacaktır. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik
araştırması yapılacaktır.
5- İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi
teklifler değerlendirilmeyecektir.
6- Teklifler döviz cinsinden verilecektir.
7- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7.maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip asgari 60 gün opsiyonlu olacaktır.
8- Teklif edilen bedelin %3‘ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihi itibariyle en az 6 ay geçerli GEÇİCİ TEMİNAT teklif edilen döviz
cinsinden verilecektir. Teminatın; banka teminat mektubu olması halinde, teminat mektubunda,
“... 4734 ve 4735 sayılı kanun ibaresi yerine, ilgili kanun ve şartname hükümlerini yerine
getirmek üzere vermek zorunda olduğu ...”, ibaresi yer alacaktır.
9- Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte tamamen serbesttir.
10- İşbu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü
olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır.
Duyurulur.
8942/1/1-1

19 Ekim 2019 – Sayı : 30923

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 79

BY THE STATE SUPPLY OFFICE GENERAL DIRECTORATE
Carbonless Copy Paper with the following specifications and quantity shall be purchased
from domestic and foreign market for our Printing House Directorate through open procedure, in
accordance with the provisions of the commercial and technical specifications, and additional
conditions concerning the tender and the brands MİTSUBİSHİ (Germany), KÖHLER
(Germany), OJİ (Japan), APP (Indonesia) and APPLETON (America).
STOCK
TYPE
SPECIES
NUMBER
H114152 1-CB- (WHITE)
1
2-CFBH114153
1
(WHITE)
H114154 3-CF- (WHITE)
1

KIND

SORT

DIMENSION

QUANTITY

1

2

480 mm

1.500.000 m²

1

2

480 mm

1.000.000 m²

1

2

480 mm

1.500.000 m²

BASIS OF
PURCHASING

BIDDING
DEADLINE

Technical
Specification No 01.11.2019
P-36.i/28.04.2017

1-THE TENDER DOCUMENT HAS A FEE AND IT IS 130.-TL FOR THIS TENDER.
a) The tenderers can view the tender documents in the 3rd Purchasing Department of the
Directorate General of State Supply Office in Ankara or in the web site of our Office. However,
the tenderers to submit a proposal for the bid shall pay the tender documents fee (130 TL) to any
of our Office’s Cashiers or our Office’s bank accounts.
b) The original and a copy of the bank or cashier receipt shall be put in the outer envelope
by adding to the tender document. The original of the receipt shall be returned to the tenderer
after opening all the bids. In case of the cancellation of the tender completely or giving up the
order, the fee of tender documents shall be returned to the tenderers.
2- The required tender documents must be put in two envelopes as one inside the other.
ONLY THE BID FORMS INDICATING OFFER PRICE MUST BE PUT IN THE INNER
ENVELOPE. The letter stating that the technical and commercial specifications and their annexes
are accepted, the documents specified in the article 2 of the Commercial Specification on the
Purchases to Be Made From Domestic Market, and in the article 5 of the Commercial
Specification on the Purchases to Be Made From Abroad, the original and a copy of the bank or
cashier receipt, the documents specified in the additional conditions and the inner envelope shall
all be put in the outer envelope.
3- The bids must reach or be submitted to our Headquarters “III No’lu Satınalma Daire
Başkanlığı” latest by 12:00 on the mentioned date. Bids submitted after this time will not be taken
into consideration, regardless of the delays due to mail.
4-Outer envelopes of the bids will be opened at 14:00 on the bidding deadline The inner
envelopes of the tenderers, whose outer envelopes of the bids have no deficiency, shall also be
opened. Tenderers shall be inspected in terms of financial and technical sufficiency, if necessary.
5- The bids shall cover the whole quantity. Partial bids shall not be taken into
consideration.
6- The bids shall be given in foreign currency.
7- The bid prices shall be valid for a period of sixty (60) days as from the inner envelopes
are opened in accordance with the 7th article of commercial specification concerning this tender.
8-Tenderers shall submit a bid bond in the same currency with their offer valid for at least
6 months as from the bidding deadline in the amount to be determined by themselves,
corresponding to not less than 3% of the bid price they have submitted. Should the guarantee be a
letter of guarantee from a bank, it shall contain the expression “…the bidder shall submit the letter
not in accordance with laws no 4734 and 4735, but in order to fulfill the provisions of the relevant
law and the specifications…”
9- This tender is exempted from Public Procurement Law in accordance with paragraph
(g) (exception) of the article 3 of this Law. The Office reserves the right whether or not to go out
the tender or partially go out the tender or to award the tender to whichever tenderer it may please
regarding the above-mentioned material to be purchased.
10-The tender shall take place through open procedure, whereby tenderers shall present
their initial price quotations in writing, and continue by underbidding orally.
To be announced to all candidates.
8942/2/1-1
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YAPIM VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden:
Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve
Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira
bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında uzun
süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.
İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;
İl’i

İstanbul

İlçesi

Beyoğlu

Mahallesi

Sütlüce

Cadde-Sk.-Mevkii

Erenler Tekkesi Aralığı Sok.

Ada

2898

Parseller

10 ve 11

Yüzölçümü

(10 Parsel 371,00 m2 + 11

Hisse Miktarı

Tam

Vakfı

Karaman Şeyh Esseyyit Ömer Vakfı

Parsel 185,00 m2)= 556,00 m2
Cinsi

Arsa
İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği

İstanbul-Beyoğlu İlçesi, 2898 Ada, 10 ve 11 Parsellerde kayıtlı taşınmazın 35 Yıl Süreli Yapım veya
Onarım Karşılığı Kiralama İşi.

Mevcut

İmar

Durumu-

Fonksiyonu

Konut

İhale Usulü

Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesi)

Süresi

35 Yıldır. (Proje ve İnşaat: 3 Yıl + Kullanma-İşletme: 32 Yıl) İşin süresi ve kira ödemeleri yer teslim tarihi
itibariyle başlar Ancak yer teslimi tarihi hiçbir şekilde sözleşme tarihinden itibaren 12 ayı geçmeyecek
olup, bu sürenin aşılması halinde dahi işin süresi ve kira ödemeleri sözleşme tarihinden itibaren 12. ayın
sonunda başlatılacaktır.

Asgari Aylık Kira Bedeli

1. Yıl Aylık: 3.000,00- (ÜçbinTürkLirası)+(ihale artışı)
2. ve 3. Yıllar aylık kira bedellerinin; Her yıl bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE oranında (Tüketici Fiyat
endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında) artırılarak,
4. Yılın başından itibaren Aylık; 23.000,00.-TL (YirmiüçbinTürkLirası)+(ihale artışı)
5. Yıldan itibaren sözleşme süresi sonuna kadar her yıl, bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE oranında
(Tüketici Fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında), artırılarak belirlenecektir.

Tahmin Edilen Bedel
(Bu bedel Meclis Kararında
inşaat süresince (İlk 3 vıl)
belirlenen
birlikte

kira

bedelleri

inşaat

ile

3.934.003,48.-TL (ÜçmilyondokuzyüzotuzdörtbinüçTürkLirasıKırksekizKuruştur)

maliyetinin

toplamıdır.)
Geçici Teminat

118.021,00.-TL (YüzonsekizbinyirmibirTürkLirası)

İhale Dokümanlarının: (Görüleceği- Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 2 Kat:2 (Yatırım ve Emlak Şube
Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) Müdürlüğü İhale Bürosu) Taksim-Beyoğlu / İSTANBUL
Adres

Tlf. 0212 2518810 (Dahili:7250)
e-mail :istanbul@vgm.gov.tr. – İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr

İhale Doküman Bedeli

500,00-TL

İhalenin Yapılacağı Adres

Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 2, Kat: 7 (İhale Salonu)

İhale Tarih ve Saati

05.11.2019 – 14:00

Taksim-Beyoğlu/İSTANBUL
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İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve İsteklilerde Aranan Şartlar;
1-) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, Şartnamenin (11.3.)
maddesine uygun olarak hazırlanmış (Dış Zarf) içerisinde yukarıda belirtilen İhale Tarih ve
Saatine Kadar belirtilen adrese Elden Teslim Etmeleri veya Posta Yoluyla Ulaştırmaları
Gerekmektedir. (Teklif verilecek son saate kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye
alınmaz.)
a) İletişim Bilgi Formu: Türkiye’ de tebligat için adres beyanı, telefon, fax numarası,
elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),
b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya
ilgili meslek odası belgesi,
b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya
Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline
kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış
sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin
bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış
olması gerekir.)
c) İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri: Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve
ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza
Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
c.1. Gerçek kişi olması halinde; Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin
aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
d) Vekaletname ve Noter Tasdikli İmza Beyannamesi: İstekli adına vekâlet edilmesi
halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter
tasdikli vekaletnamesiyle noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz
edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
e) Geçici Teminat Mektubu ve Ek Teminat Mektubu veya Geçici Teminat Bedelinin
Yatırıldığına Dair Makbuz: Ekli örneğe uygun geçici teminat mektubu ve ek teminat mektubu
(Ek:2) veya geçici ve ek teminat bedelinin İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü adına Vakıfbank
Beyoğlu/Taksim Şubesinde bulunan (TR100001500158007285989280) numaralı İdare hesabına
(İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/ünvanı ile vergi
numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırıldığına dair
geçici teminat makbuzu.
f) Ortak Girişim Beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe
uygun olarak hazırlanmış Ortak Girişim Beyannamesi, (Ek:3)
g) Banka Referans Mektubu: Tahmin edilen bedelin % 10’u kadar kullanılmamış nakit
kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka
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referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahildüzenlenmiş olması gerekmektedir.)
h) İş Deneyim Belgesi veya Alt Yüklenici Taahhütnamesi: Benzer İş (11.06.2011 tarih ve
27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”nde
belirtilen (B) Üst Yapı (Bina) İşleri (III. Grup Bina İşleri) olarak belirlenen işlere ait, Tahmin
edilen bedelin % 50’sinden az olmamak üzere ihale şartnamesinde belirtilen şartlarda “İş
Deneyim Belgesi” veya İhale konusu işin söz konusu İş Deneyim Belgesine sahip alt
yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun “Alt Yüklenici Taahhütnamesi” (Ek:5). (Alt
yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere
katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır.)
ı) Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge: İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden
alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye
ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi
dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,
i) Prim Borcu Olmadığına Dair Belge: İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik
Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter
tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin
verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde
prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin
internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,
j) İhalelerden Yasaklı Olmadığına Dair Belge: İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına
dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:6),
k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,
l) Yer Görme Belgesi: İhale konusu taşınmazın/ların yerinde görüldüğüne dair, ekli
örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:7),
m) İç Zarf ve Teklif Mektubu: Şartnamenin (11.1.) maddesinde açıklandığı şekilde
hazırlanmış olan İç Zarf içerisinde Şartnamenin (11.2.) maddesinde açıklandığı şekilde
hazırlanmış ekli örneğe uygun Teklif Mektubu (Ek:8) sunmaları gerekmektedir.
2-) Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki
belgeleri temin etmekle mükelleftir.
3-) İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini
veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.
4-) İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece
tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
5-) Telgraf veya Faxla yapılan müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta
bulunulması durumunda postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
6-) İdareye verilen veya ulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değişiklik
yapılamaz.
7-) Her türlü vergi, resim, harç ve ilan bedelleri yükleniciye aittir.
8-) İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri
içermekte olup, ihaleye katılımla ilgili hususlarda ihale şartnamesi ve eklerinin
görülmesi/incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir.
9-) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR
8887/1-1
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HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:
İşletmemizin ihtiyacı olan 1 adet ihale aşağıda belirtilen tarih de yapılacaktır.
İdarenin
a) Adresi : E.L.İşletme Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cd. No.89 45500
Soma/MANİSA
b) Telefon ve faks numarası: (236) 613 23 26 (4 hat) Faks: 612 20 13 – 613 20 13
c) Elektronik posta adresi: elisatinalma@eli.gov.tr
2. İhale konusu hizmetin a)İhale

Niteliği - Türü – Miktarı
Eynez

Yeraltı

Dosya No

Kayıt No

İhale Tarih ve
Saati

SÜRE

Şube

Kontrol

Müdürlüğüne bağlı stok sahalarından,
Sosyal

Yardımlaşma

ve

Dayanışma

Vakfına Kömür verilmesi kapsamında
150.000 ton kömürün İstasyon Vagon
yükleme

tesisine,

istasyon

2019/522187

2019-1385

04.11.2019 14:00 229 gün

torbalama

tesisine veya G noktası stok alanına
taşınması ve boşaltılması

b)-Yapılacağı yer : TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü (Soma / MANİSA) ‘dır.
c)-İşin süresi: Yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.
d)-İhale usulü: Açık ihale
3. İhalenin Yapılacağı yer : E.L İşletmesi Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/MANİSA
4. İhale dokümanı; E.L İşletmesi Müdürlüğü 13 Eylül mh. Atatürk cd. No.89 45500 Soma
/ MANİSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 170,00 TL bedel karşılığı aynı adresten
temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5. Teklifler, 2.Maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi
Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
6. İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
7. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü
olmalıdır.
8. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve
yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara
tabi değildir.
9. Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

9038/1-1
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7 KALEM PLASTİK İZOLATÖR, DİNAMİT KILIFI, SIKILAMA ÇUBUĞU,
SU TÜPÜ VE DİNAMİT SANDIĞI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
T.T.K. İHTİYACI OLARAK 7 Kalem Plastik İzolatör, Dinamit Kılıfı, Sıkılama Çubuğu,
Su Tüpü ve Dinamit Sandığı Alımı 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA
AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.
İhale kayıt numarası

: 2019/522941

1- İdarenin
a) Adresi

: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Daire Başkanlığı

b) Telefon ve faks numarası

ZONGULDAK

: 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 -

a) Niteliği, türü ve miktarı

1- Plastik su tüpü MİD-135 (Ø26'lık)

Adet

110.000

2- Plastik İzolatör

Paket

102

3- Plastik Dinamit Kılıfı (Ø 33 mm)

Adet

3.000

4- Plastik Dinamit Kılıfı (Ø 26 mm)

Adet

2.000

5- Plastik Sıkılama Çubuğu (Ø 26mm)

Adet

80

6- Plastik Sıkılama Çubuğu (Ø 30mm)

Takım

80

Adet

64

7- Patlayıcı Madde Sandığı

Birimi

Toplam:
b) Teslim yeri

Miktarı

115.326

TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Daire Başkanlığı
Muayene ve Tesellüm işleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği
ambarıdır.

c) Teslim tarihi

: Plastik izolatör, dinamit kılıfı, sıkılama çubuğu ve su tüpleri 60
takvim gününde, dinamit sandıkları ise 90 takvim gününde teknik
şartnamede belirtildiği gibi teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer

: TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati

: 12.11.2019 Salı – Saat 15: 00

c) Dosya no

: 1918032

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;
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1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
e) 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) ve ( 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.
4-3. Firmalar teklif edilecek malzemelerin her birine ait numune, plastik su tüpü, dinamit
kılıfı, izolatör, sıkılama çubuğu için alev geciktirici ve antisitatik özelliklere ait test raporlarını
teklifleri ile birlikte vereceklerdir. Test raporları yeni tarihli (son bir yıla ait) olacaktır.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:
5-1 İhale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
5-2 İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.
5-3 Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.
6- İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
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7- İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2
Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 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 12.11.2019 Salı – 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 verilebilecektir. İsteklilerce verilecek kısmi teklifler,
ihale konusu alımın tamamını kapsayabilecektir. Ancak her bir iş kalemi miktarı için kısmi teklif
kabul edilmeyecektir.
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.
9097/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Adalet Bakanlığından:
İstanbul 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2004/105 Esas, 2011/323 Karar sayılı dosyasının
kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle
Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere
Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri
gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
9030/1-1

—— • ——
Adalet Bakanlığından:
İstanbul Anadolu 28. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/127 Esas, 2018/78 Karar sayılı
dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân
Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak
Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun
hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
9031/1-1

—— • ——
Adalet Bakanlığından:
Uzunköprü İcra Müdürlüğünün 2010/977 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu
anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem
yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
9032/1-1

—— • ——
Adalet Bakanlığından:
Türkeli Sulh Hukuk Mahkemesinin 1998/136 Esas, 1999/139 Karar sayılı dosyasının zayi
olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle
Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere
Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri
gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
9034/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:
3194 Sayılı İmar Kanunu’nun ilgili hükümlerine uygun olarak görev ve sorumluluklarını
yerine getirmedikleri idarelerince tespit edilen aşağıdaki yapı müteahhitlerinin yetki belge
numaraları, aynı Kanun’un 42 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası doğrultusunda, karşılarında
yazılı İl Müteahhitlik Yetki Belge Komisyon Kararları ve sürelerle iptal edilmiştir.
- Aksaray İli, 18L-2 pafta, 2217 ada, 10 parsel – Kıyak Güneş Enerjisi İnşaat Mobilya
Plastik Sanayi Ticaret Limited Şirketi (0068313698511066) – 07.08.2019 tarihli ve 2019-46 ve
2019-47 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl.
- Aksaray İli, 20K-1 pafta, 5697 ada, 3 parsel – Aksaray İnşaat Nakliyat Mühendislik
Mimarlık Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi (0068311152745047) – Şirket ortağı Kürşat
ÖZDEMİR – 03.10.2019 tarihli ve 2019-98 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
- Sakarya İli, 144/7 pafta, 649 ada, 411 parsel - Göktuğlar İnşaat Nakliyat Gıda Tekstil
Ticaret Sanayi Limited Şirketi (0054315464147757) - Şirket ortağı Şerafettin ÖZKAN –
27.09.2019 tarihli ve 90 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
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- Aydın İli, 18L-I(128) pafta, 972 ada, 4 parsel – EMK Jeneratör Elektrik Makine İmalat
İnşaat Eğitim Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (0009313337930112) Şirket ortağı Harun ŞAHİN – 26.09.2019 tarihli İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
- Aydın İli, 8/1 pafta, 101 ada, 15 parsel – Seymen Ali SEKBAN (0009111536064531) –
27.09.2019 tarihli İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
- Eskişehir İli, 20L1C pafta, 7668 ada, 29 parsel – Çatısan Çelik Makine Yapı Taşımacılık
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (0026315593771212) - Şirket ortağı Aydın TERTİP –
06.09.2019 tarihli ve İYKB/002 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
- Eskişehir İli, 21M3B pafta, 7385 ada, 20 parsel – Kırımlı Grup Nakliyat İnşaat Gıda
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (0026312951640330)– 06.09.2019 tarihli ve İYKB/0010 sayılı
İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
- Eskişehir İli, I25A21A1B pafta, 14631 ada, 16 parsel – Rıdvan DERELİ
(0026110227440466) – ortağı olduğu Dereligrup İnşaat İnşaat Malzemeleri Plan Proje Emlak
Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (0026313463756521) – 06.09.2019 tarihli ve
İYKB/0011 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
- Eskişehir İli, 21M2D pafta, 7378 ada, 31 parsel – Rıdvan DERELİ (0026110227440466)
– ortağı olduğu Dereligrup İnşaat İnşaat Malzemeleri Plan Proje Emlak Otomotiv Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi (0026313463756521) – 23.09.2019 tarihli ve İYKB/0025 sayılı İl Yetki
Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
- Eskişehir İli, 21M4A pafta, 3805 ada, 19 parsel – Ases Isı Dönüşüm Sistemleri Tesisat
Doğalgaz İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi – (0026311268768103) – 06.09.2019
tarihli ve İYKB/0012 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
- Eskişehir İli, 21M1D pafta, 8645 ada, 1 parsel – Yılmaz Müteahhitlik Hizmetleri İnşaat
Emlak Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (0026311274836056) - Şirket ortağı Ali YILMAZ
(0026110131537456) – 12.09.2019 tarihli ve İYKB/0014 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı
ile 1 (bir) yıl.
- Eskişehir İli, 21M4A pafta, 15140 ada, 4 parsel – Öz Lider Emlak Züccaciye İnşaat
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi – (0026311146890112) - Şirket ortağı Fadli GÖMÜL –
12.09.2019 tarihli ve İYKB/015 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
- Eskişehir İli, 21L3A pafta, 9230 ada, 8 parsel – İndem Yalıtım Demir Çelik İnşaat
İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi – (0026311221051156) - Şirket ortağı Tolga İNAN –
12.09.2019 tarihli ve İYKB/016 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
- Eskişehir İli, 21N4C pafta, 1386 ada, 65 parsel – Esay Yapı ve Yapı Malzemeleri Gıda
ve İhtiyaç Maddeleri Kırtasiye Sanayi Ticaret Limited Şirketi – (0026311183934256) - Şirket
ortağı Hakan AYIK – 12.09.2019 tarihli ve İYKB/017 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile
1 (bir) yıl.
- Eskişehir İli, 21M3B pafta, 1236 ada, 43 parsel – Süleyman Demirel İnş. Mlz. San. San.
ve Tic. Ltd. Şti. – (0026315005948002) – 12.09.2019 tarihli ve İYKB/018 sayılı İl Yetki Belge
Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
- Eskişehir İli, 20L1B pafta, 7298 ada, 11 parsel – Ayhan Ege ve Kerem Elek Adi
Ortaklığı – (0026612753547312) - Ortaklar Ayhan EGE (0026112753335421) ve Kerem ELEK
(0026112655998531) – 12.09.2019 tarihli ve İYKB/022 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı
ile 1 (bir) yıl.
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- Eskişehir İli, 21M3B pafta, 2160 ada, 113 parsel – Halil GÜN (0026110237488012) –
ortağı olduğu Gün Kağıt Temizlik Malzemeleri Züccaciye Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi –
23.09.2019 tarihli ve İYKB/0024 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
- Eskişehir İli, İ24B25B4B pafta, 14406 ada, 1 parsel – Öztürk Koyuncu İnşaat İnşaat
Malzemeleri Gıda İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi – (0026315229976731) Şirket ortağı Ali ÖZTÜRK – 08.10.2019 tarihli ve İYKB/026 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu
Kararı ile 1 (bir) yıl.
- Eskişehir İli, 21L1C pafta, 7295 ada, 29 parsel – Çağ Yapı İnşaat Taahhüt Gıda
Temizlik Bilgisayar Sağlık Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi – (0026315569883331) Şirket ortağı Metin AYDIN – 08.10.2019 tarihli ve İYKB/027 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu
Kararı ile 1 (bir) yıl.
- Eskişehir İli, 21M4A pafta, 8775 ada, 5 parsel – Bahattin SARIŞ (0026113168373148)
– 06.09.2019 tarihli ve İYKB/003 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
- Eskişehir İli, İ25A21A1B pafta, 14618 ada, 26 parsel – Basri ÜRET
(0026112313003320) – 06.09.2019 tarihli ve İYKB/004 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı
ile 1 (bir) yıl.
- Eskişehir İli, 21N4A pafta, 8894 ada, 9 parsel – Fatih GÜL (0026111562662466) –
06.09.2019 tarihli ve İYKB/005 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
- Eskişehir İli, 21M1D pafta, 8720 ada, 32 parsel – Kenan DEMİR (0026111972057112)
– 06.09.2019 tarihli ve İYKB/006 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
- Eskişehir İli, 20L2D pafta, 7689 ada, 16 parsel – Murat KÜÇÜKKÖR
(0026111752881012) – 06.09.2019 tarihli ve İYKB/008 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı
ile 1 (bir) yıl.
- Eskişehir İli, 21M3B pafta, 7383 ada, 11 parsel – Mustafa DEMİR (0026112551583366)
– 06.09.2019 tarihli ve İYKB/009 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
- Eskişehir İli, 22K3B pafta, 11031 ada, 5 parsel – Semih YENER (0026112506133312) –
06.09.2019 tarihli ve İYKB/0013 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
- Eskişehir İli, I24B25A3A pafta, 0(14864) ada, 5140(14) parsel – Musa YİĞİT
(0026111237605065) – 12.09.2019 tarihli ve İYKB/019 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı
ile 1 (bir) yıl.
- Eskişehir İli, 20L2AD pafta, 9294 ada, 1 parsel – Nursel TUNÇ (0026111192590557) –
12.09.2019 tarihli ve İYKB/020 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
- Eskişehir İli, 21N4D pafta, 1010 ada, 76 parsel – Emre SAĞAY (0026111660216220) –
12.09.2019 tarihli ve İYKB/021 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
- Eskişehir İli, 21N4A pafta, 1419 ada, 751 parsel – Çetin KAR (0026110042042311) –
23.09.2019 tarihli ve İYKB/0023 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl.
Söz konusu yapı müteahhitlerinin yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması
dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,
Yetki belge numarası olmayan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket ortaklarının yetki belge
numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde iptal süresince verilmemesine,
Karar verilmiştir.
İlgililere duyurulur.
9029/1-1

Sayfa : 90

RESMÎ GAZETE

19 Ekim 2019 – Sayı : 30923

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

9098/1-1

19 Ekim 2019 – Sayı : 30923

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 91

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

9100/1-1

Sayfa : 92

RESMÎ GAZETE

19 Ekim 2019 – Sayı : 30923

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

9099/1/1-1

19 Ekim 2019 – Sayı : 30923

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 93

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

9099/2/1-1

Sayfa : 94

RESMÎ GAZETE

19 Ekim 2019 – Sayı : 30923

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

9099/3/1-1

19 Ekim 2019 – Sayı : 30923

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 95

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

9099/4/1-1

Sayfa : 96

RESMÎ GAZETE

19 Ekim 2019 – Sayı : 30923

İçişleri Bakanlığından:

9123/1/1-1

19 Ekim 2019 – Sayı : 30923

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 97

İçişleri Bakanlığından:

9123/2/1-1

Sayfa : 98

RESMÎ GAZETE

19 Ekim 2019 – Sayı : 30923

İçişleri Bakanlığından:

9124/1-1

19 Ekim 2019 – Sayı : 30923

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 99

İçişleri Bakanlığından:

9125/1-1

Sayfa : 100

RESMÎ GAZETE

19 Ekim 2019 – Sayı : 30923

İçişleri Bakanlığından:

9126/1-1

19 Ekim 2019 – Sayı : 30923

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 101

İçişleri Bakanlığından:

9127/1/1-1

Sayfa : 102

RESMÎ GAZETE

19 Ekim 2019 – Sayı : 30923

İçişleri Bakanlığından:

9127/2/1-1

19 Ekim 2019 – Sayı : 30923

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 103

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

9128/1-1

Sayfa : 104

RESMÎ GAZETE

19 Ekim 2019 – Sayı : 30923

Milli Eğitim Bakanlığından:

9102/1-1

19 Ekim 2019 – Sayı : 30923

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 105

Milli Eğitim Bakanlığından:

9103/1-1

Sayfa : 106

RESMÎ GAZETE

19 Ekim 2019 – Sayı : 30923

Milli Eğitim Bakanlığından:

9104/1-1

19 Ekim 2019 – Sayı : 30923

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 107

Milli Eğitim Bakanlığından:

9121/1-1

Sayfa : 108

RESMÎ GAZETE

19 Ekim 2019 – Sayı : 30923

Milli Eğitim Bakanlığından:

9101/1-1

19 Ekim 2019 – Sayı : 30923

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 109

Sağlık Bakanlığından:

9122/1-1

Sayfa : 110

RESMÎ GAZETE

19 Ekim 2019 – Sayı : 30923

19 Ekim 2019 – Sayı : 30923

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 111

Sayfa : 112

RESMÎ GAZETE

19 Ekim 2019 – Sayı : 30923

19 Ekim 2019 – Sayı : 30923

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 113

Sayfa : 114

RESMÎ GAZETE

19 Ekim 2019 – Sayı : 30923

19 Ekim 2019 – Sayı : 30923

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 115

Sayfa : 116

RESMÎ GAZETE

19 Ekim 2019 – Sayı : 30923

19 Ekim 2019 – Sayı : 30923

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 117

Sayfa : 118

RESMÎ GAZETE

19 Ekim 2019 – Sayı : 30923

19 Ekim 2019 – Sayı : 30923

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 119

Sayfa : 120

RESMÎ GAZETE

19 Ekim 2019 – Sayı : 30923

19 Ekim 2019 – Sayı : 30923

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 121

Sayfa : 122

RESMÎ GAZETE

19 Ekim 2019 – Sayı : 30923

19 Ekim 2019 – Sayı : 30923

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 123

Sayfa : 124

RESMÎ GAZETE

19 Ekim 2019 – Sayı : 30923

İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
–– 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
–– İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Takas
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (Sıra No: 3)
–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)
–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 240)’nde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (Sıra No: 510)
–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (Sıra No: 511)
–– Türk Gıda Kodeksi Bebek Formülleri ve Devam Formülleri Tebliği (Tebliğ
No: 2019/14)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/42)
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri

DUYURU
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,
Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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