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Manşet: KAMU İHALE KANUNU MEVZUATINDA DEĞİŞİKLİK 

16 Mart 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Tebliğ, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Mal Alımı 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Danışmanlık Hizmet Alımı 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Elektronik İhale Uygulama 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Hizmet Alımı İhaleleri Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik ile Kamu İhale Kanunu mevzuatına birtakım değişiklikler getirilmiştir. Düzenlemeler 

01.06.2019 tarihinde yürürlüğe girecek olup yapılan değişikliklerdeki önemli noktalar özetle aşağıdadır:  

• Aday, istekli ve istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda elektronik 

ortam ve faks kullanılamayacağına dair düzenlemeye EKAP sistemi üzerinden yapılan yazışmalar 

istisnası getirilmiştir. 

• Zeyilnamenin ihale dokümanının bir parçası olarak EKAP’a yüklenmesi zorunluluğu getirilmiştir. 

• Aday ve isteklilerin ön yeterlilik veya ihale dokümanı satın aldıklarına ilişkin belgenin idareye 

sunulması zorunluluğunu ortadan kaldıran ve inceleme sonucu ön yeterlilik veya ihale dokümanını 

satın almadan başvuruda bulunan veya teklif veren isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı 

bırakılması düzenlemesi yürürlükten kaldırılmıştır. İhale dokumanı, EKAP’ta ve idarenin ilanda 

belirtilen adresinde görülebilecektir. Ancak ihaleye katılabilmek için dokümanın EKAP üzerinden e-

imza kullanılarak indirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Dokümanın görülmesi ve e-imza kullanılarak 

indirilmesi için isteklilerden herhangi bir bedel talep edilmeyecektir.  

• Tüzel kişi aday ve isteklilerin, ortaklarına ait İş Deneyim Belgesi sunmaları durumunda sunulacak 

belgeler hisse oranlarına ve yıllarına göre değişiklik gösterecek olup ilgili formlar yayınlanmıştır. 

KILIÇ ÇAYLI & PARTNERS’TAN: 

Kamu İhale Kurumu’na yaptığımız itirazen şikâyet başvurusu üzerine Kurul, başvuru sahibinin 

katıldığı ihalede verilen teklifleri aynı ilde gerçekleştirilen farklı ihale teklifleriyle kıyaslayarak, 

tekliflerin yüksek olduğu gerekçesiyle ihaleyi iptal eden İdarenin ihalenin iptali kararını iptal 

etmiştir. Kurul kararında, ihale iptali kararının eşit muamele, güvenilirlik, ihtiyaçların uygun 

şartlarda ve zamanında karşılanması ilkelerine aykırı olduğu sonucuna hükmetmiştir. 
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• İş Deneyim Belgesi sunacak belge sahiplerinin, kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin 

ihaleye girebilmesinde; en az 1 yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olmaları ve 

ayrıca bu sürede 4734 sayılı Kanun’a göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi 

konusunda temsile ve yönetime yetkili olmaları şartı eklenmiş, teminat süresi sonuna kadar bu 

şartların muhafaza edilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca, bu belgeleri başka bir tüzel kişiye 

kullandırmadığına dair ifadeyi içeren beyanın her hakedişle birlikte idareye sunulması gerektiği 

düzenlemesi getirilmiştir. 

• İdareye sunulmamış Geçici Teminat Mektubu’nu, idarenin talebi üzerine yine de sunmayan 

istekliler hakkında 4734 sayılı Kanun’un ‘Yasak fiil veya davranışlar’ maddesi uyarınca işlem 

yapılacağına dair düzenleme getirilmiştir. 

• 4734 sayılı Kanun’un ‘İhaleye katılmada yeterlilik kuralları’ başlıklı maddesi kapsamında taahhüt 

altına alınan durumu tevsik etmek üzere idareye sunulan bilgi veya belgelerin, taahhüt edilen 

duruma aykırı durumlar içermesi halinde, ihalenin üzerinde kaldığı isteklinin, geçici teminatı gelir 

kaydedilmekle birlikte hakkında 4734 sayılı Kanun’un ‘ihalelere katılmaktan yasaklanma’ya ilişkin 

hükümlerinin uygulanmayacağı düzenlemesi getirilmiştir. 

• Eksiltme davet formu kullanılarak aynı anda eksiltmeye davet edilen istekliler haricinde davet 

edilmeyen isteklilere davet edilmeme gerekçelerinin, elektronik eksiltme başlamadan önce 

bildirileceği düzenlenmiştir. 

• 01.06.2019 tarihinden önce ilanı veya yazılı duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun 

yapıldığı tarihte yürürlükte olan Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılacaktır. 

 

Biliyor muydunuz? 5941 sayılı Çek Kanunu’na göre, hakkında çek 

düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilenler, yasaklılıkları 

süresince sermaye şirketlerinin yönetim organlarında görev 

alamazlar. Ancak, hakkında yasaklama kararı verilenlerin mevcut 

organ üyelikleri görev sürelerinin sonuna kadar devam eder. 
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GÜNCEL MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ 

★ Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 14.02.2019 tarih ve 8433 numaralı kararı ile Sıvılaştırılmış Petrol 

Gazları (LPG) Piyasası’nda 2019 yılında uygulanacak olan lisans bedellerine ait 20.12.2018 tarih ve 8279 

sayılı Kurul Kararı’nda değişiklik yapılmasına ilişkin karar alınmıştır. Bu kararla birlikte LPG dağıtıcı lisansı 

alma bedelinde düzenlenen alt başlıklar ile dağıtıcı lisansı tadil bedeli için lisans tadili bedelinde 

düzenlenen alt başlıklar kaldırılmış ve LPG dağıtıcı lisansı için lisans alma bedeli 315.500,00 TL ve dağıtıcı 

lisansı tadil bedeli için lisans tadili bedeli 6.300,00 TL olarak değiştirilmiştir.  

★ 15.02.2019 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile ihraç kaydıyla teslimlerden kaynaklanan iade taleplerinde aranacak 

belgelere ilişkin olarak, ihracatçı firmadan onaylı yazı alınması şartı kaldırılmıştır. Bu değişiklik ile; gümrük 

beyannamesi üzerinde imalatçı firma bilgisine ilişkin kayıt bulunmaması halinde, ihraç kaydıyla teslim 

edilen malın ihraç edildiğine dair ihracatçı firmadan alınan onaylı yazı şartı eklenmiştir. 

★ 15.02.2019 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ ile kurumlar vergisinden muaf olan kooperatiflere; ortak dışı işlemlerden doğan 

kazancın ve kurumlar vergisi matrahının tespiti açısından ortak dışı işlem kapsamında bulunan ve 

bulunmayan hasılat, maliyet ve gider unsurlarının ayrı ayrı izlenmesi, ortak dışı işlemlere ait hasılat, 

maliyet ve gider unsurlarının diğer işlemlerle ilişkilendirilmemesi ve kooperatif tarafından tutulan 

defterlere, bu ayrımı sağlayacak şekilde kaydedilmesi zorunluluğu getirilmiştir. 

★ 15.02.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim 

Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ ile işbu Tebliğ hükümlerinin; münhasıran elektronik posta, telefon 

KILIÇ ÇAYLI PARTNERS’TAN: 

Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yürütmekte olduğumuz davada, iptal edilen ihale 

neticesinde tasfiye edilmiş Sözleşme için; “Tasfiye Kesin Kabul Eksikliklerinin 

Tamamlandığına Dair Tutanak” imzalandıktan sonra tasfiye edilmiş bir Sözleşme ve mahkeme 

kararı ile iptal edilmiş bir ihaleye rağmen, İdarenin Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na 

dayanarak gecikme cezası kesmesi hukuka aykırı bulunmuştur. 

* 

Danıştay 13. Dairesi’nde yürütmekte olduğumuz davada, akaryakıt şirketine EPDK tarafından 

mevzuat ihlali gerçekleştiği sebebiyle idari para cezası kesilmiş olup yapılan yargılamada 

soruşturma yapılmaksızın verilen idari para cezası, ihlalin somut olarak ortaya konmadığı 

değerlendirmesi ile iptal edilmiştir. 
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araması, kısa mesaj veya elektronik ortamda doğrudan iletişime imkân veren benzeri bireysel iletişim 

araçlarıyla yapılan sözleşmeleri gerçekleştiren hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılara ve abonelik 

sözleşmeleri için kamu hizmetlerinin tek noktadan sunulduğu ortak kamu elektronik platformuna 

uygulanmayacağı düzenlemesi getirilmiştir. 

★ 15.02.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet 

Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik  Yapılmasına Dair Yönetmelik ile abonelik sözleşmesinin 

kamu hizmetlerinin tek noktadan sunulduğu ortak kamu elektronik platformu üzerinden kurulması 

halinde, ispat yükümlülüğü ve elektronik ticaret işlemlerine ilişkin elektronik kayıtların saklanması ve talep 

olması halinde bu kayıtların Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na sunulmasında ispat yükümlülüğünün 

elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişilere ait olacağı düzenlemesi getirilmiştir. 

★ 16.02.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları 

Kurumu tarafından Makul Güvence Raporu Örneğine İlişkin Kurul Kararı ile; ilgili kurumca Türkiye Denetim 

Standartları’na göre yapılacak denetim kapsamında hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan 

teklifin gerçekleşeceği hususunda makul güvence veren Denetim Raporu, İcra İflas Kanunu madde 286’ya 

göre; konkordato teklifinde bulunması zorunlu olan belgelere eklenmiştir. Kurul Kararı’nda makul güvence 

raporunun örneğine yer verilmiştir. Bu raporda borçlunun sorumluluklarına ilişkin düzenlemeler 

bulunmakta olup buna göre borçlular; konkordato ön projesi ve karşılaştırma tablosunun konkordatoya 

ilişkin İcra İflas Kanunu hükümlerine uygun olarak hazırlamak; bağımsız denetimi yapılan son bilanço, gelir 

tablosu, nakit akım tablosu, ara bilançolar ile diğer tarihi finans bilgilerin finansal raporlama çerçevesinde 

uygun olarak hazırlamak ve gerçeğe uygun bir biçimde sunmakla yükümlüdür. Ayrıca hata veya hile 

kaynaklı önemli yanlışlık içermeyen belgelerin hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden 

ve varsa üst yöneticilerin belgelerin hazırlanma sürecinden de sorumlu olacağı düzenlemesi getirilmiştir. 

★ 16.02.2019 tarihinde Resmi Gazete’de Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun 

14.02.2019 tarihli Kararı ile Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu 

Kararına İlişkin Usul ve Esaslar yayımlanmıştır. Bu kararda bağımsız denetime tabi olan şirketlerin 

belirlenmesinde, şirketler ile bu şirketlerin bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin aktif toplamı ve yıllık net satış 

hasılatı hesaplanırken, vergi mevzuatı çerçevesinde kamu idarelerine sunulmak üzere hazırlanan son iki 

hesap dönemine ilişkin bilanço ve gelir tablosunun dikkate alınacağı belirtilmiştir. 

★ 16.02.2019 tarihinde Resmi Gazete yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik ile lisans alınıncaya kadar veraset ve iflas nedenleri dışında ön lisans  sahibi 

tüzel kişinin ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, paylarının devri veya payların devri 

sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamayacağına ilişkin hükmün; YEKA için verilen ön lisanslarda, ön 

lisans sahibi tüzel kişinin doğrudan veya dolaylı ortaklık yapısı değişikliklerine uygulanmayacağı 

düzenlemesi getirilmiştir. 

★ 16.02.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile; Tebliğ’de sayılmış şartları sağlayan mükellefler bakımından Ocak 

2019 ve sonraki işlemlerinden kaynaklanan, belirlenen sınırı aşan ve işlem türü itibariyle Yeminli Mali 

Müşavir KDV İadesi Tasdik Raporu ile talep edilebilen nakden iade taleplerinin; aranan belgelerin 
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tamamının ibraz edilmesi kaydıyla, ‘KDVİRA’ sistemi tarafından sorgulama yapılması ve sorgulama 

sonucunda üretilen ‘KDV İadesi Ön Kontrol Raporu’na göre iade talebinin olumsuzluk tespit edilmeyen 

kısmının %50’sinin; KDV İadesi Ön Kontrol Raporu’nun oluşturulmasından itibaren 10 iş günü içinde 

mükellefe iade edilmesi usulü getirilmiştir.  

★ 16.02.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına 

İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ‘Maden Bölgesi Komisyonu’nun tanımı 

değiştirilerek komisyonu şirket temsilcisi iki kişinin değil; şirketi temsilen iki kişinin oluşturabileceği hükmü 

eklenmiştir. 

★ 21.02.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda 

Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile hayvansal gıdalarda bulunabilecek veteriner 

ilaçlarına ait bilimsel ve teknik olarak tespit edilmesi mümkün olan farmakolojik aktif maddelerin 

sınıflandırılması ve maksimum kalıntı limitlere ilişkin değişiklik yapılmıştır. 

★ 22.02.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurtiçi 

ve Yurtdışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 

Ek-1’de uygunluk yazısı verilecek miktarlar belirlenmiş ve akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerinin 

Tebliğ Ek-1’inde sayılan maddelerin ayda toplam 1000 kilogramı aşmaması veya azami 5 kilogram 

kapasiteli ambalajlar içinde olması koşulu ile ithalinde ya da azami 25 kilogram kapasiteli ambalajlar içinde 

olması koşuluyla yurtiçinden temininde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan uygunluk yazısı alınması 

şartı aranmayacağı düzenlemesi getirilmiştir. 

★ 23.02.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik 

Mühendisleri Odası Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üretimine Ait Elektrik Mühendisliği 

Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile şebekeye alçak gerilim ve yüksek 

gerilim seviyesinden bağlanacak üretim tesislerinin yapımı, işletmeye alınması, işletilmesi ve iş güvenliği 

sorumluluğunun üretim yapan gerçek veya tüzel kişiye ait olacağı düzenlemesi getirilmiştir. Bu kapsamda, 

yapılacak bağlantılar için ön kabullerden başlamak üzere işletme süresince, ilgili teknik mevzuata göre 

görev yapacak, Elektrik Mühendisleri Odası tarafından belgelendirilmiş sorumlu elektrik elektronik 

mühendislerini istihdam etmek veya bu konuda gerekli hizmetleri almak yükümlülüğü getirilmiştir. 

★ 28.02.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılmış İlk Dolum 

Yağları ve Akaryakıtlarının Özel Tüketim Vergisi Tutarları İle Diğer Bazı Mallarda Uygulanacak Özel Tüketim 

Vergisi Oranlarının Belirlenmesine Dair Karar ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı 

listedeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen ilk dolum yağları ve akaryakıtların, kararda sayılan taşıtlar 

açısından ihraç edilmiş olanların üretim sürecinde kullanılmış olmalarının tespiti halinde ilk dolum yağları 

ve akaryakıtlara uygulanacak vergi oranının sıfır olarak uygulanması düzenlenmiştir. Ancak bu kapsamda 

kullanılan ilk dolum akaryakıtlarında, özel tüketim vergisi oranının sıfır olarak uygulanabilmesi için 

üretilerek ihraç edilmiş her bir mal adedi için akaryakıt miktarı ayrıca belirlenmiştir. 4760 sayılı Özel 

Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (IV) sayılı listede yer alan bazı mallara uygulanacak olan özel tüketim vergisi 

oranları değişmiştir. Vergi oranlarında değişiklik yapılan mallar Sayfa 9’daki tablodaki gibidir. 
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★ 28.02.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Yatırımlarda Devlet 

Yardımları Hakkında Karar ile teşvik belgeleri hakkında yeni düzenlemeler getirilmiştir. 

★ 28.02.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun 

Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile çeşitli kanunlarda değişiklik ve eklemeler 

yapılmıştır.  

• 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nda yapılan değişiklikler özetle; 

• Kurul, lisans sahiplerinden mali yükümlülüklerinin tahsilinde kullanmak üzere belirlenen hususlarda teminat 

mektubu talep edilebilecektir. 

• Üretimi yapılan yerli ham petroller için 26 API den daha ağır petrollerde Ras Gharib petrolünün otuz günlük 

vadeli fiyatları esas alınırken; artık Arap Heavy petrolünün otuz günlük vadeli fiyatları esas alınacaktır. 

• İdari Para Cezaları maddesinde esaslı değişikliklere gidilerek birçok husus yeniden düzenlenmiş idari para 

cezalarının miktarları güncellenmiş, idari para cezalarına alt ve üst sınır getirilmiştir. Cezalar alt ve üst sınır 

arasında kalmak kaydıyla, lisans sahibinin ekonomik kazancıyla orantılı olarak tespit edilecektir. Güncellenen 

idari para cezalarına karşı yargı yoluna başvurulmuş olması, ilgili vergi dairesine idari para cezasına ilişkin 

banka teminat mektubunun verilmesi durumu haricinde tahsil işlemlerini durdurmayacaktır. 

• İdari Yaptırımlar maddesinde yapılan değişiklikle beraber bundan sonra idari yaptırımlar; "düzeltme imkânı 

olan fiiller", "düzeltme imkânı olmayan fiiller" ve "akaryakıt kaçakçılığı kapsamına giren fiiller" şeklinde 

olmak üzere üç başlık altında değerlendirilecektir. 

• 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu’nda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun’un idari para cezaları ve idari yaptırımlar başlıklı maddeleri 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanunu ile paralel olacak şekilde değiştirilmiştir. 

• 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 7’nci maddesinde yapılan değişiklik ile rüzgâr veya güneş enerjisine 

dayalı elektrik üretim tesisi kurulması için yapılan ön lisans başvurularında, kaynak bazında tesisin kurulacağı 

saha üzerinde ve/veya sahayı temsil edecek son beş yıl içinde elde edilmiş belirli süreli ölçüm verisi 

bulunması istenirken bu süre artırılmış ve sekiz yıl olarak değiştirilmiştir. Ayrıca Orman Kanunu kapsamındaki 

devlet ormanları ile Milli Parklar Kanunu kapsamındaki alanlarda yapılacak olan, enerji iletim/dağıtım 

tesislerinin yapılabilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlardan alınması gereken izin ve işlemler 60 gün içinde 

sonuçlandırılacaktır. İznin verilmesi halinde, arazi izin bedelinde başkaca herhangi bir indirim 

bulunmuyorsa %50 indirim uygulanacaktır. Alınan bu izin süresi 49 yıllık kesin izin süresi ise bu sürenin 

sonunda; yükümlülüklerinin tamamını yerine getirmiş ve taahhüt senetlerine uygunluk sağlamış enerji 

üretim/iletim/dağıtım tesislerine ait izin ve işlemlerine ilişkin olarak izin süresinin 99 yıla uzatılmasının talep 

edilmesi halinde son ödenen arazi izin bedeli 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden 

değerleme oranında artırılmak sureti ile izin süresi 99 yıla kadar uzatılacaktır. 

★ 01.03.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik ile birtakım kullanım alanlarının binalarda bulunması zorunluluğu getirilmiş, 

kamu alanlarında yapılacak yapılarda inşaatın yapımının ve denetiminin uygunluğu mesuliyetini, kamu 

kurum ve kuruluşların mimar ve mühendisleri üstlenecektir.  

★ 02.03.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve 

Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik ile belirtilen standartlara uygun yapı inşa edilmesine yönelik 
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yapım faaliyet ve süreçlerinin takibini sağlamak üzere, yapı müteahhitlerine çeşitli yeterliklerine göre 

sınıflandırılarak yetki belgesi numarası verilmesine, kayıtlarının tutulmasına, belge numaralarının veya 

gruplarının iptaline ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Gerçek veya tüzel kişiliği haiz bir yapı 

müteahhidinin veya bunların oluşturacağı ortak girişimin sorumluluğu altında inşa edilen yapı ruhsatına 

tabi bütün yapılarda, her müteahhidin yetki belgesi numarası alması zorunluluğu getirilmiştir. Alınan bu 

numaranın yapı ruhsatında, yapı kullanma izin belgesinde ve yapım işleri sözleşmelerinde kullanılması 

zorunludur. 

★ 02.03.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik ile belirtilen 

standartlara uygun yapı inşa edilmesine yönelik yapım faaliyet ve süreçlerinin takibini sağlamak üzere, 

şantiye şefi çalıştırılmasının mecburi tutulduğu yapı tipleri düzenlenmiştir. Yönetmelik 02.06.2019 

tarihinde yürürlüğe girecektir. 

★ 03.03.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı 

Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Türkiye’de yerleşik 

kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin yurda getirilmesini düzenleyen bu 

tebliğin geçerlilik süresi 1 yıl olarak değiştirilmiştir. 

★ 06.03.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumunun 4734 

Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak 

Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nun 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı mal ve hizmet alımlarında uygulanacak 

usul ve esaslar belirlenmiştir.  

★ 09.03.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor 

Formatına Dair Tebliğ ile mevcut ve yeni yapılacak binaların temel oturum alanında, temel etki derinliği ve 

çevresini de içerisine alan toprak, dolgu ve kaya birimlerinde zemin ve temel etüdü yapılması zorunluluğu 

getirilmiştir. 

★ 10.03.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Turizmi Teşvik Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilen 

İdari Para Cezalarının Tebligatının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Tebliğ ile Hazine ve Maliye 

Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kendilerine tebliğe elverişli elektronik adres kullanma 

zorunluluğu getirilenler ile isteğe bağlı olarak elektronik tebligat yapılmasını talep edenler, bu tebliğ 

kapsamında elektronik tebligat sisteminden yararlanabileceklerdir. Muhataba tebliğ edilen elektronik 

imzalı tebligat, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen 5’inci günün sonunda tebliğ 

edilmiş sayılacaktır. 

★ 12.03.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları 

Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile birlikte İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike 

Sınıfları Tebliği’ndeki bir kısım mevcut atılı işyeri tanımlarında değişiklik yapılırken tehlikeli sınıfta 

tanımlanmış olan işyerlerinin bir kısmı tehlike sınıfından çıkarılmış bununla birlikte işyeri tanımları 

yapılarak tehlike sınıflarına yeni işyerleri eklenmiştir. 

★ 12.03.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)’nde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile; katılma paylarının alım ve satımına başlıklı maddede yapılan 
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değişiklikle yatırım fonu kurucusunun (ana faaliyet konusu yatırım fonlarının kurulması ve yönetimi olan 

anonim ortaklık şeklinde kurulan portföy yönetim şirketi), fonun katılma paylarını kendi portföyüne dahil 

etmesine ilişkin %20'lik sınır kaldırılmıştır. Katılma payının satışa çıkarılmasında kurucu tarafından fona 

avans olarak tahsis edilen ve fonun kuruluşundan itibaren 1 yıl süreyle %20’lik oranın hesaplanmasında 

dikkate alınmayan katılma payları kaldırılmıştır. Öte yandan Kurul; fon türü bazında fon portföyüne 

alınacak varlık ve işlemlere ilişkin tebliğde yer alan oranlardan farklı asgari veya azami oranlar 

belirleyebilecektir. Fon toplam giderinin üst sınırının belirlenmesi ve kamuya açıklanması başlıklı maddeye 

eklenen fıkra ile de Sermaye Piyasası Kurulu’na, fon türü bazında yönetim ücretinin üst sınırını 

belirleyebilme yetkisi verilmiştir. 

ÖNEMLİ BİR YARGITAY KARARI 

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 5.11.2018 tarih ve E. 2017/1370 K. 2018/6727 sayılı kararı: 

Limited şirketlerde gizli ortaklık hukuki nitelik itibariyle adi ortaklık olarak kabul edilmektedir. 

Limited şirkette ortakların sorumluluğuna ilişkin özel kurallar adi ortaklığa uygulanamaz. Limited 

şirketin kamu borçlarından dolayı gizli ortağa başvurulamaz.  

İlgili içtihat: Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 11.4.2002 tarih ve E. 2002/3700 K. 2002/3939 sayılı kararı. 
 

ÖNEMLİ BİR DANIŞTAY KARARI 

Danıştay 13. Dairesi’nin 4.7.2018 tarih ve E. 2018/1894 sayılı kararı: 

Rekabetin oluşmadığı gerekçesiyle iptal edilen ihalede; ihaleyi gerçekleştiren idare, rekabetin 

neden oluşmadığına yönelik herhangi bir sebep belirtmemiştir. İhalenin iptaline ilişkin kararlara 

karşı yapılacak itirazen şikâyet başvuruları üzerine; Kurul, ihalenin iptal gerekçeleriyle sınırlı 

olarak başvuruyu inceler. Bu itibarla, ihaleyi gerçekleştiren idarece ihalenin iptal edilmesi, iptal 

sebebi belirtilmediğinden hukuka uygun bulunmamıştır.  

İlgili mevzuat: Kamu İhale Kanunu m. 5 – “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit 

muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve 

kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” 
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Tablo-1 

G.T.İ.P NO Mal İsmi Vergi Oranı (%) 

43 
Kürkler ve taklit kürkler; bunların 

mamulleri 
25 

43.01 Ham kürkler 0 

43.02 Dabaklanmış veya aprelenmiş kürkler 0 

 


