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BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN 

AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 

                                                                          

Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlarda büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve 

muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla, yüksek seviyede, etkili ve 

sürekli korumayı sağlamak için alınması gerekli önlemler ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Bu Yönetmelik, 

Ek-1’in Bölüm 1 ve Bölüm 2’sinde belirtilen sınır değerlere eşit veya üzerindeki miktarlarda olmak üzere; Bölüm 1 

ve Bölüm 2’ye konu olan tehlikeli maddeleri bulunduran, bulundurması muhtemel olan veya içerisindeki 

endüstriyel bir kimyasal prosesin kontrol kaybı esnasında bu miktarlarda tehlikeli madde oluşması beklenen, alt ve 

üst seviyeli kuruluşlara uygulanır.  Bu Yönetmelik; Askeri kuruluş, tesis ve depolara, İyonlaştırıcı radyasyon 

faaliyetlerine, Ek-1 Bölüm 1 ve Bölüm 2’de belirtilen miktarda ve cinste tehlikeli madde bulundursalar dahi; 

Tehlikeli maddelerin bu Yönetmelik kapsamındaki kuruluşların sınırlarının dışında karayolu, demiryolu, kıta içi 

suyolu, deniz veya hava yoluyla taşınmasına ve bu transfer zinciri üzerindeki geçici ara depolama faaliyetleri ile 

liman, iskele ve demiryolu yükleme boşaltma istasyonlarında yapılan tehlikeli maddenin bir taşıma aracından başka 

bir taşıma aracına aktarılması sırasındaki yükleme, boşaltma ve nakliye işlemlerine, Tehlikeli maddelerin kuruluş 

sınırları dışında bir boru hattıyla taşınmasına, Madenlerde, taş ocaklarında ve sondaj kuyusu vasıtasıyla minerallerin 

ve hidrokarbon bazlı doğal maddelerin aranması, çıkarılması ve işlenmesi faaliyetlerine, Denizde, minerallerin ve 

hidrokarbon bazlı doğal maddelerin aranması, çıkarılması, depolanması ve işlenmesi ile ilgili faaliyetlere, Deniz 

tabanı altında; Sadece depolamaya ait sahalarda gaz depolanmasına, Hidrokarbonlar da dahil olmak üzere 

minerallerin arandığı ve çıkarıldığı sahalarda gaz depolanmasına, Yer altında veya yer üstünde atıkların düzenli 

depolandığı sahalara uygulanmaz. Ancak bu Yönetmelik; Birinci fıkranın (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde 

belirtilen boru hatları üzerinde depolama faaliyetinin yapıldığı pompa istasyonlarına, Birinci fıkranın (ç) bendine 

bakılmaksızın tehlikeli maddelerin kullanıldığı kimyasal ve ısıl işlemlere ve bu işlemlere ilişkin depolama 

faaliyetleri ile maden işleme faaliyetlerinde tehlikeli maddelerin bulunduğu atık havuz ve barajlarına, Birinci 

fıkranın (e) bendine bakılmaksızın, doğal katmanlarda, akiferlerde, tuz yataklarında ve kullanılmayan madenlerde 

bulunan kıyı yer altı gaz depolarına uygulanır. İşletmeci, büyük kazaları önlemek ve büyük bir kazanın meydana 

gelmesi durumunda, bunların etkilerini insana ve çevreye en az zarar verecek şekilde sınırlamak için güvenlik 

yönetim sistemi ile ilgili asgari olarak Ek-3’te ve ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklere ilişkin gerekli tüm 

tedbirleri almakla yükümlüdür. 
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İşletmeci, büyük endüstriyel bir kaza olma ihtimaline karşı, kuruluşta bulunan, büyük kaza senaryo 

dokümanındaki senaryolara dâhil olan her bir tehlikeli madde için müdahale yöntemi ile koruyucu donanım 

bilgilerini içeren Ek-7’deki formata göre bir kart hazırlar. İşletmeci; bu kartı il afet ve acil durum müdürlüğü, il sağlık 

müdürlüğü, bağlı bulunduğu belediye ve/veya büyükşehir itfaiye teşkilatına ve kuruluşun organize sanayi bölgesi 

veya endüstri bölgesi içinde yer alması durumunda bağlı bulunduğu bölge yönetimleri itfaiye teşkilatına gönderir. 

İkinci fıkrada belirtilen karttaki bilgilerde değişiklik olması halinde, değişikliğin olmasını takip eden bir ay içinde bu 

kartı güncel duruma göre yeniden düzenleyerek, ilgili kurum ve kuruluşlara gönderir. İşletmecinin kuruluş dışındaki 

uzman kişi veya kurumlardan hizmet alması işletmecinin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. İşletmeci, büyük 

kazaya sebep olabilecek tehlikeli ekipmanlar için senaryo edilen her bir büyük endüstriyel kazanın meydana gelme 

frekans değerini 1x10-4/yıl veya bundan daha küçük bir değere indirir.  Üst seviyeli bir kuruluşun işletmecisi, Ek-

4’te belirtilen bilgileri ve dâhili acil durum planı ile ilgili tebliğde belirtilen hususları dikkate alarak bir dâhili acil 

durum planı hazırlar veya hazırlatır ve kuruluşta muhafaza eder. İşletmeci, dâhili acil durum planını; kuruluşun 

bulundurduğu tehlikeli maddelerin cinsi ve/veya miktarındaki değişiklik nedeniyle üst seviyeli bir kuruluş haline 

gelmesi durumunda kapsama dâhil olduğu tarihi müteakiben bir yıl içerisinde hazırlar. İşletmeye yeni açılacak 

kuruluş faaliyete geçmeden önce dahili acil durum planını hazırlar. Kuruluşta muhtemel bir kontrol kaybı sonrası 

kıyı ve/veya deniz kirliliği olasılığının öngörülmesi halinde, 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve 

Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına 

istinaden onaylanmış kıyı tesisi acil müdahale planları sadece kıyı ve/veya deniz kirliliğine müdahale etme 

bakımından geçerli sayılır. Kuruluşlar, bahse konu hususu dâhili acil durum planlarında belirtirler. Dâhili acil durum 

planında belirtilen bilginin kuruluştaki durumu yansıtması esas olup bu bilginin doğruluğundan ve kuruluşta 

meydana gelmesi muhtemel kaza sonrası oluşabilecek çevre kirliliğinden işletmeci kusur şartı aranmaksızın 

sorumludur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, dâhili acil durum planına ilişkin usul ve esasların yer aldığı bir tebliğ 

yayımlar. Denetimlerde; üst seviyeli bir kuruluşun güvenlik raporunun olmaması durumunda Aile, Çalışma ve 

Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kuruluşun tamamında iş durdurulur. Bu Yönetmelikte tanımlanan hususlara 

aykırılık halinde 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun ilgili hükümleri 

uygulanır. Bu Yönetmeliğin; 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası, 8, 9, 13 ve 16 ncı maddeleri 1/7/2020 tarihinde, diğer 

maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ 

TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 

Bu Yönetmeliğin amacı; plân, fen, sanat, sağlık, çevre şartlarına ve standartlara uygun yapı inşa edilmesine 

yönelik yapım faaliyet ve süreçlerinin takibini sağlamak üzere, yapı müteahhitlerinin ekonomik, mali, mesleki ve 

teknik yeterliklerine göre sınıflandırılarak yetki belgesi numarası verilmesine, kayıtlarının tutulmasına, belge 

numaralarının veya gruplarının iptaline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Yönetmelik; yapı ruhsatına tâbi 

her türlü yapım işinde, yapı müteahhitliğini üstlenecek olan gerçek ve tüzel kişileri kapsar. Bu Yönetmelikte tarif 

edilen sınıflandırma koşulları 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki işler ile bu 

Kanunda istisna tutulan işleri; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamındaki mevzuata göre 

yürütülen yapım işlerini kapsamaz. 31/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 

Hakkında Kanun uyarınca yapılacak uygulamalara ilişkin hükümler saklıdır. Yapı ruhsatına tâbi bütün yapıların 

gerçek veya tüzel kişiliği haiz bir yapı müteahhidinin veyahut bunların oluşturacağı ortak girişimin sorumluluğu 

altında inşâ edilmesi; her müteahhidin yetki belgesi numarası alması esastır. Bu numaranın yapı ruhsatında, yapı 

kullanma izin belgesinde ve yapım işleri sözleşmelerinde kullanılması zorunludur. Tek parselde bir bodrum katı 

dışında, en çok iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen yapılarda; yapı müteahhitliğine 

ilişkin bütün sorumlulukları üstlenmek şartıyla parsel maliki kendi yapısını inşa edebilir. Bu durumdaki yapılar için 

ayrıca yapı müteahhidi aranmaz. Sadece o yapım işinde kullanılmak ve beş yıl içinde bir defaya ve tek bir yapıya 

mahsus olmak üzere, yapı sahibine geçici yetki belgesi numarası verilir. Yapı sahibinin aynı zamanda yapı 

müteahhitliğini üstlendiği durumlarda sözleşme şartı aranmaz. Yapı müteahhidi; yapıyı, tesisatı ve malzemeleriyle 

birlikte ilgili mevzuata, uygulama imar planına, ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere, standartlara ve teknik 

şartnamelere uygun olarak inşa etmek, neden olduğu mevzuata aykırılığı gidermek mecburiyetindedir. Yapı 

müteahhidi, ilgili fenni mesullerin denetimi olmaksızın inşaat ve tesisatlarına ilişkin yapım işlerini sürdüremez, 

inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgesi olmayan usta çalıştıramaz. Yapı müteahhidi, yapım işinin ruhsata ve ruhsat 

eki etüt ve projelere uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan inşaat ve iş organizasyonunu sağlamak, 

mevzuatın öngördüğü her türlü tedbiri almak, uygulamak ve uygulatmaktan sorumludur. Yapı müteahhidi, 

20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda öngörülen iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması 

için gerekli her türlü tedbiri almaktan sorumludur. Yapı müteahhidi, inşaat ve tesisat işlerinde şantiye şefi ve yetki 

belgeli usta çalıştırmak ve belgelerinin bir örneğini şantiye dosyasında bulundurmak zorundadır. Yapı müteahhidi, 

yapı sahibi ile yapım sözleşmesi yapmakla yükümlüdür.  
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Yapı sahibinin aynı zamanda yapı müteahhidi olma koşullarını taşıdığı hallerde, başka bir yapı müteahhidi ile 

sözleşme şartı aranmaz. Müdürlük başvurulara ait bilgi ve belgelerin gizliliğini sağlayacak tedbirleri alır. Bakanlık 

ve Müdürlük personeli ile komisyon üyeleri, bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri dolayısıyla öğrendiği ve elde 

ettiği her türlü bilgi ve belgeyi yalnızca bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla 

kullanabilir. Bu bilgi ve belgeler hiçbir şekilde ticari amaçla veya kendileri ya da başkalarının menfaatine 

kullanılamaz. İlgililerin sır saklama yükümlülükleri görevden ayrılmalarından sonra da devam eder. Komisyon 

üyeleri, kendilerini ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıklarını ve 

eşlerini ilgilendiren kararlarla ilgili toplantı ve oylamaya katılamaz. Bu Yönetmeliğin; 14üncü maddesinin üçüncü 

fıkrası yayımı tarihinden altı ay sonra, diğer hükümleri yayımı tarihinden üç ay sonra, yürürlüğe girer. 
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 15 Mart 2019  

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301)’NDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA  DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 307)  

                                              

 23/12/2017 tarihli ve 30279 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 

301)’nin “4.1. İlgili dönem beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine 

tahakkuk eden vergilerin de kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması” başlıklı bölümünün sonuna aşağıdaki fıkralar 
eklenmiştir. 

“193 sayılı Kanunun 7162 sayılı Kanunla değişik mükerrer 121 inci maddesine göre, 2018 yılına ilişkin olup 

2019 yılında ve sonraki dönemlere ilişkin verilecek gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde vergi indiriminden 

faydalanılıp faydalanılamayacağının tespitinde her bir beyanname itibarıyla 250 TL’ye kadar yapılan eksik 

ödemeler, söz konusu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması 
şartının ihlali anlamına gelmeyecektir. 

Diğer taraftan, ilgili vergi kanunu gereğince tecil edilerek belirlenen şartların gerçekleşmesi halinde terkin 

edilecek vergilerin, söz konusu şartların sağlanamaması durumunda, kanunlarında öngörülen tecil süresinin 

bitiminden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi halinde, tahakkuk eden vergilerin kanuni süresi içerisinde ödenmiş 
olması şartı ihlal edilmiş sayılmayacaktır.” 

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE 

                    DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

 

4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama 

Yönetmeliği’nin 4üncü maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “elektronik ortam” ibaresinden önce gelmek üzere “, 

EKAP dışında” ibaresi eklenmiş ve fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır. Aynı Yönetmeliğin 6 ncı 

maddesinin onbirinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(11) İdare, ihale sürecine ilişkin işlemler ile ihale sonuç işlemlerinden Kurumca belirlenenleri EKAP’ta 

gerçekleştirir.” 

Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 11 inci, 12 nci ve 13 üncü maddelerine göre 

oluşturur.” ibaresi “EKAP üzerinde hazırlar.” olarak ve dördüncü fıkrasında yer alan “Talep edenlere, yabancı dilde 

hazırlanan doküman Türkçe doküman ile birlikte verilir. Bu durumda” ibaresi “Bu durumda, başka dillerde 

hazırlanan doküman da EKAP’a yüklenir ancak” olarak değiştirilmiştir. 

 

 İhale dokümanı, EKAP’ta ve idarenin ilanda belirtilen adresinde görülebilir. Ancak ihaleye katılabilmek için 

dokümanın EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi zorunludur. İsteklinin ortak girişim olması halinde, 

ortaklardan herhangi birinin dokümanı e-imza kullanarak indirmesi yeterlidir. EKAP’a kayıtlı olmayan gerçek ve 

tüzel kişiler adına, EKAP üzerinden ihale ve/veya ön yeterlik dokümanı indirilemez. Ortak girişimlerde, Türkiye 

Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların 

tamamının EKAP’a kayıtlı olması gerekir. Dokümanın görülmesi ve e-imza kullanılarak indirilmesi için herhangi 

bir bedel talep edilemez.  
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DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE 

 DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri 

Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan “ihtiyaç raporu ile ön yeterlik ve ihale 

dokümanının hazırlanması, ihale kaydının yapılması ve ihale kayıt numarasının alınması, ilanların yayımlanması, 

ihale komisyonu oluşturma işlemlerinin ve doküman satın alanların kaydı, dokümanda açıklama ve değişiklik 

işlemlerinin yapılması, başvuru ve teklifler ile bunların değerlendirilmesi işlemlerinin kaydı ve teyit gibi” ibaresi 

yürürlükten kaldırılmıştır. Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi ve ön yeterlik dokümanının EKAP üzerinden indirilmesi 

MADDE 25 – (1) İhale ve ön yeterlik dokümanı, EKAP’ta ve idarenin ilanda belirtilen adresinde görülebilir. 

Ancak ihaleye katılabilmek için dokümanın EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi zorunludur. Aday veya 

isteklinin ortak girişim olması halinde, ortaklardan herhangi birinin dokümanı e-imza kullanarak indirmesi 

yeterlidir. 

(2) EKAP’a kayıtlı olmayan gerçek ve tüzel kişiler adına, EKAP üzerinden ihale ve/veya ön yeterlik dokümanı 

indirilemez.  Ortak girişimlerde, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının EKAP’a kayıtlı olması gerekir. 

(3) Dokümanın görülmesi ve e-imza kullanılarak indirilmesi için herhangi bir bedel talep edilemez.” 

Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“Başlamış olan ihaleler 

GEÇİCİ MADDE 18 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya 

yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik 

hükümlerine göre sonuçlandırılır. Ancak, bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin 7, 8, 19, 25, 26, 27, 31, 32, 33 

ve 34 üncü maddeleri, ilanı veya duyurusu 18/3/2020 tarihi ve sonrasında yapılmış olan ihalelerde; 1, 9, 10, 11, 12, 

13 ve 18 inci maddelerinde yer alan hükümler ise ilan veya duyuru tarihlerine bakılmaksızın ilgili maddelerin 

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanır.” 

 Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi yayımı tarihinde, 1, 9, 10, 11, 12, 13 ve 18 inci maddeleri yayımı tarihinden 

10 gün sonra, 7, 8, 19, 25, 26, 27, 31, 32, 33 ve 34 üncü maddeleri 18/3/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı 

tarihinde, diğer maddeleri 1/6/2019 tarihinde yürürlüğe girer. 

      
Mart ayındaki önemli yenilikler kronolojik bir sıra halinde aşağıdaki gibidir. 
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16 Mart 2019  

ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

 

25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama 
Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “satın alanların ve” 
ibaresi ile dördüncü fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve maddenin sonuna aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

“(9) Aday, istekli ve istekli olabileceklerin, şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunma 
ile başvuru ve teklif sunma dahil ihale sürecinde yapacakları tüm işlemlere ve bu işlemleri yapmak 
üzere EKAP’ta yetkilendirdikleri kişilere ilişkin; EKAP, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfaları üzerinden temin veya teyit edilebilen 
bilgi ve/veya belgeler, Kurumca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde kullanılabilecek olup, 
ilgililer bu bilgi ve/veya belgelerin kendilerine ait son durumu gösterir şekilde güncel olmasını 
sağlamakla sorumludur.” 

Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“(7) Bu maddede belirlenen şartlara bağlı olmaksızın gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kayıt 

işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesine ilişkin esas ve usuller Kurum tarafından 
belirlenebilir.” 

Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi ve EKAP üzerinden indirilmesi 
MADDE 16 – (1) Adına ön yeterlik ve/veya ihale dokümanı indirilecek gerçek ve tüzel 

kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına 
göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu 
koşulu sağlaması gerekir. 

(2) İdare tarafından EKAP üzerinden hazırlanan ve yayımlanan ön yeterlik ve/veya ihale 
dokümanı, EKAP’ta ve idarenin ilanda belirtilen adresinde görülebilir. İhaleye katılmak için bu 
dokümanın EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi zorunludur. Aday veya isteklinin ortak 
girişim olması halinde, ortaklardan herhangi birinin dokümanı e-imza kullanarak indirmesi 
yeterlidir. 

Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
“Başlamış olan ihaleler 
GEÇİCİ MADDE 8 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten 

önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte 
yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır. Ancak, bu maddeyi yürürlüğe koyan 
Yönetmeliğin 13, 17, 20 ve 21 inci maddeleri, ilanı veya duyurusu 18/3/2020 tarihi ve sonrasında 
yapılmış olan ihalelerde; 6 ncı maddesi ise ilan veya duyuru tarihlerine bakılmaksızın ilgili 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanır.” 

Bu Yönetmeliğin 3 ve 7 nci maddeleri yayımı tarihinde, 1, 2, 4, 5, 14 ve 15 inci maddeleri 
1/6/2019 tarihinde, 13, 17, 20 ve 21 inci maddeleri 18/3/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı 
tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinden 10 gün sonra yürürlüğe girer. 

      
Mart ayındaki önemli yenilikler kronolojik bir sıra halinde aşağıdaki gibidir. 
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16 Mart 2019 

 HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

 

 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama 

Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin onbirinci fıkrasında yer alan “ihtiyaç raporu ile ön yeterlik ve/veya ihale 

dokümanının hazırlanması, ihale kaydının yapılması ve ihale kayıt numarasının alınması, ilanların yayımlanması, ihale 

komisyonu oluşturma işlemlerinin ve doküman satın alanların kaydı, dokümanda açıklama ve değişiklik işlemlerinin 

yapılması, başvuru ve teklifler ile bunların değerlendirilmesi işlemlerinin kaydı ve teyit gibi” ibaresi yürürlükten 

kaldırılmıştır. Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi ve EKAP üzerinden indirilmesi 

MADDE 25 – (1) İhale ve/veya ön yeterlik dokümanı, EKAP’ta ve idarenin ilanda belirtilen adresinde görülebilir. 

Ancak ihaleye katılabilmek için dokümanın EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi zorunludur. Aday veya 

isteklinin ortak girişim olması halinde, ortaklardan herhangi birinin dokümanı e-imza kullanarak indirmesi yeterlidir. 

(2) İlansız ihalelerde dokümanı sadece davet edilenler görebilir ve e-imza kullanarak indirebilir. 

(3) EKAP’a kayıtlı olmayan gerçek ve tüzel kişiler adına, EKAP üzerinden ihale ve/veya ön yeterlik dokümanı 

indirilemez. Ortak girişimlerde, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının EKAP’a kayıtlı olması gerekir. 

(4) Dokümanın görülmesi ve e-imza kullanılarak indirilmesi için herhangi bir bedel talep edilemez.” 

Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(6) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna 

göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait iş 

deneyimini gösteren belgenin sunulması halinde; ticaret sicili müdürlükleri veya meslek mensubu (serbest muhasebeci, 

yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir) tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen 

ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren ortaklık tespit 

belgesinin sunulması zorunludur. Ticaret sicili müdürlükleri veya meslek mensubu tarafından düzenlenen ortaklık tespit 

belgesinin, düzenlendikten sonra iş deneyimini gösteren belgeyi kullanan tüzel kişinin temsilcisi ve iş deneyimini 

gösteren belge sahibi tarafından imzalanması gerekmektedir. 

(7) Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru tarihinden geriye doğru en 

az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere 

ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş 

deneyimini gösteren belgelerin tamamı teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.” 
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 16 Mart 2019  

 

     İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

 

 

3/1/2009 tarihli ve 27099 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhalelere Yönelik Başvurular 

Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir.                                                    “Ön yeterlik dokümanının veya ihale dokümanının 

EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilebilmesi için adına EKAP üzerinden e-imza kullanılarak 

doküman indirilecek tüzelkişiler ile gerçek kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zorunludur.” 

 

Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “satın alındığı” ibaresi 

“EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiği” olarak değiştirilmiştir.                                                                                                 

Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “satın alındığı, belli istekliler 

arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanının teslim 

alındığı” ibaresi “EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiği” olarak değiştirilmiştir.                                                                                                               

Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.                                                                                               

“Başlamış olan ihaleler 

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak 

duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik 

hükümlerine göre sonuçlandırılır.  

Bu Yönetmelik 1/6/2019 tarihinde yürürlüğe girer. 

 

      
Mart ayındaki önemli yenilikler kronolojik bir sıra halinde aşağıdaki gibidir. 

HUKUKİ GELİŞMELER BÜLTENİ – MART 2019 

 



  
    

  

 23 Mart 2019  

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

 

26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel 
Uygulama Tebliğinin (I/B-11.2.) bölümünün birinci paragrafında yer alan “fiyat farkı,” ibaresinden 
sonra gelmek üzere “kur farkı,” ibaresi eklenmiştir. 
            Aynı Tebliğin (II/A-8.9.) bölümünün üçüncü paragrafının sonuna aşağıdaki cümle 
eklenmiştir. 
“Ancak, iade talep dilekçesinin verildiği tarihten sonra imalatçı aleyhine ortaya çıkan kur farklarına 
ilişkin olarak iade hesabında herhangi bir düzeltme yapılmaz.” 
          Aynı Tebliğin (II/B-13.) ve (II/B-13.1.2.) bölümleri ile Tebliğ eki (Ek:26)’da yer alan 
“haberleşme” ibarelerinden sonra gelmek üzere “, yenilenebilir ve diğer enerji” ibareleri, Tebliğ eki 
(Ek:26)’da yer alan “Haberleşme” ibarelerinden sonra gelmek üzere “, Yenilenebilir ve Diğer Enerji” 
ibareleri eklenmiştir. 
         Aynı Tebliğin (II/B-16.4.2.) bölümünden sonra gelmek üzere başlığıyla birlikte aşağıdaki 
bölüm eklenmiş ve bu bölümden sonra gelen bölümün numarası buna göre teselsül ettirilmiştir. 

“17. Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Tesliminde İstisna 
7166 sayılı Kanunla değişik 3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) 

bendine göre, 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu 
hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere basılı kitap ve süreli yayınların teslimi 
22/2/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV’den istisnadır. 

Aynı Tebliğin (II/E-9.6.) bölümünden sonra gelmek üzere başlığıyla birlikte aşağıdaki bölüm 
eklenmiştir.” 

“10. 2019 UEFA Süper Kupa ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Müsabakaları 
Kapsamında Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna 

7162 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile 3065 sayılı Kanuna eklenen geçici 40 ıncı maddede; 
- 2019 Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA 

Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarına ilişkin olmak üzere UEFA, katılımcı futbol kulüpleri ve 
organizasyonda görevli tüzel kişilerden iş yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlara, bu 
müsabakalar dolayısıyla yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları ile bunların bu müsabakalar 
dolayısıyla yapacakları mal teslimleri ve hizmet ifalarının KDV’den istisna olduğu, 

- Bu kapsamda yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları nedeniyle yüklenilen vergilerin, vergiye 
tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergilerden indirileceği, indirim yoluyla telafi edilemeyen 
vergilerin 3065 sayılı Kanunun 32 nci maddesi hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan 
mükellefin talebi üzerine iade edileceği, 

- Hazine ve Maliye Bakanlığının istisna ve iadenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları 
belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.” 
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 23 Mart 2019  

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

 

 

7104 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle 3065 sayılı Kanunun yeniden düzenlenen 

38 inci maddesinde; 

“Ticari kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilenler ile mesleki kazancı 

serbest meslek kazanç defterine göre tespit edilenlerden Cumhurbaşkanı tarafından 

belirlenen sektör ve meslek grupları kapsamında yer alanlar, talep etmeleri halinde 

vergiye tabi işlemlerin karşılığını teşkil eden (katma değer vergisi dâhil) bedel 

üzerinden, bu Kanunun 28 inci maddesi uyarınca belirlenen en yüksek oranı 

geçmemek üzere, Cumhurbaşkanınca ilgili sektör veya meslek grubu için belirlenen 

oran uygulanmak suretiyle hesapladıkları katma değer vergisini, indirilecek katma 

değer vergisi ile ilişkilendirmeksizin beyan ederek öderler. 

 

Birinci fıkra kapsamında hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre vergilendirilen 

mükellefler, kazançlarının tespitinde kendilerine yapılan teslim ve hizmetler 

dolayısıyla alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi ile hasılat esaslı 

vergilendirme usulüne göre beyan ederek ödedikleri katma değer vergisini işlemin 

mahiyetine göre gider veya maliyet, yaptıkları teslim ve hizmetler dolayısıyla 

hesapladıkları katma değer vergisini gelir olarak dikkate alırlar. 

 

Hasılat esaslı vergilendirme usulüne geçen mükellefler, iki yıl geçmedikçe bu 

usulden çıkamazlar. Cumhurbaşkanı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca bilanço 

esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini, sektörler ve meslek 

grupları itibarıyla belirleyeceği yıllık iş hacimlerine göre hasılat esaslı vergilendirme 

usulü kapsamına almaya, Maliye Bakanlığı bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul 

ve esasları belirlemeye yetkilidir.” hükmüne yer verilmiştir. 
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 27 Mart 2019  

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLİ 

TİCARİ ALACAK SİGORTASI TARİFE VE TALİMAT 

TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR TEBLİĞ 

 

24/12/2018 tarihli ve 30635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere 

Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“ Alacak sigortası, 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte yer 

alan yıllık net satış hasılatı rakamı dikkate alınarak belirlenecek mikro ve küçük işletmelerden aşağıda 

belirtilen koşulları sağlayanlara sunulur: 

a) Başvuru tarihinden itibaren en az iki yıl önce kurulması. 

b) Merkez tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini sağlaması. 

c) Basit usul dışında vergi mükellefi olması. 

(2) Alacak sigortası ile aşağıda yer alan satışlara teminat sağlanır: 

a) Sigortalı ile alıcı arasında bir satış sözleşmesi var ise; sözleşmede satış vadesinin belirtildiği, satış 

sözleşmesinin var olmadığı durumlarda ise; sigortalı ile alıcı arasında kararlaştırılan satış vadesinin fatura 

üzerinde belirtildiği satışlar. 

b) Dövize endeksli faturalar veya sözleşmeler kapsamındakiler hariç olmak üzere, fatura veya faturaları 

Türk Lirası cinsinden kesilen satışlar. 

c) Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, odalar ve borsalar, meslek birlikleri, dernekler, vakıflar, 

kamu iktisadi kuruluşları haricinde kalan alıcılara yapılan satışlar.” 

Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye 

aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(3) Risk değerlendirmesinde, sigorta talebinde bulunan işletmenin tüm alıcılarının dikkate alınmasının 

mümkün olmaması durumunda, söz konusu işletmenin vadeli satışlardan elde edilen cirosunun en az %50’sini 

oluşturanlar dışında kalan tüm alıcılarına sağlanan toplam kredi limiti, ikinci fıkra kapsamında bir alıcıya 

sağlanan en yüksek kredi limiti kadardır. Bu kapsamda olay başına sağlanan kredi limiti ise ikinci fıkra 

kapsamında bir alıcıya sağlanan en düşük kredi limiti kadardır.” 

“(4) Sigorta dönemi içerisinde sigortalının yeni çalışmaya başlayacağı alıcılar poliçeye eklenebilir ve bu 

alıcılar 6 ncı maddenin ikinci fıkrası kapsamında değerlendirilir. Yeni alıcılara tahsis edilen kredi limitleri, 

poliçenin tanzim tarihinde belirlenen ve üçüncü fıkrada belirtilen toplam kredi limiti ile olay başına sağlanan 

kredi limitini etkilemez.” 
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 29 Mart 2019  

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI 

YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2017/22)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/24) 

 

13/9/2017 tarihli ve 30179 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal 

Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların 

Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/22)’in 10 uncu 

maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/5/2019’dur” ibaresi 

“30/11/2019’dur” olarak, “31/5/2019” ibaresi “30/11/2019” olarak 

değiştirilmiştir. 

 

 

 

 

      
Mart ayındaki önemli yenilikler kronolojik bir sıra halinde aşağıdaki gibidir. 
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