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        YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE

GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6514 Kabul Tarihi: 02/01/2014

MADDE 1 – 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin ikinci fık-
rasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Denetime tabi olan gerçek ve tüzel kişiler, denetim için gerekli olan bilgi, belge, defter
ve kayıtları vermek, ayniyatı göstermek ve incelenmesine yardımcı olmak zorundadır.”

MADDE 2 – 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesi yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 3 – 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesinin beşinci
fıkrasının ikinci, üçüncü ve dördüncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı fık-
rasının dördüncü cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Genel sekreter, başkan ve hastane yöneticisinin sözleşmeleri Bakan tarafından yapılır. Baş-
hekim, başhekim yardımcısı, müdür, müdür yardımcısı, uzman personel ve büro görevlilerinin
sözleşmeleri Kurum Başkanı tarafından yapılır. Bakan ve Kurum Başkanı bu yetkilerini kısmen
veya tamamen alt kademelere devredebilir.”

“Yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi kadrosunda bulunanlardan sözleşmeli statüde is-
tihdam edilenlerin sözleşmeli olarak çalıştıkları süreler, akademik unvanların kazanılması, yük-
seköğretim kurumları dışında kullanılması ve diğer özlük işlemlerinde değerlendirilmesi ba-
kımından yükseköğretim kurumlarında geçmiş sayılır.”
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MADDE 4 – 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü maddesinin altıncı
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Sözleşmeli personelin izinleri ve sosyal güvenlik açısından 5510 sayılı Kanunun
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına girenlerin iş sonu tazminatı hususla-
rında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine göre istihdam edilen
sözleşmeli personele ilişkin hükümler uygulanır. Söz konusu personel için işsizlik sigortası
primi ödenmez.”

MADDE 5 – 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesinin birinci
fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ihtiyaç hâlinde denetim hizmetlerini yürütmek
üzere merkeze bağlı gruplar oluşturabilir.”

MADDE 6 – 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 55 inci maddesi başlığıyla
birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sağlık personelinin ihtiyaç hâlinde çağrıya uyması
MADDE 55 – (1) Sağlık personelinin mesai saatleri haricinde de hizmetine ihtiyaç du-

yulduğunda ilgili sağlık kuruluşuna ulaşabilmeleri için alınacak tedbirler ve ilgililerin uyacağı
kurallar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 7 – 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 57 nci maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “permi” ibaresinden sonra gelmek üzere “, kayıt, bildirim” ibaresi eklenmiş
ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde ek-
lenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 13 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre araştırmacı kad-
rolarına atanmış sayılanlara, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bu kadrolara atan-
madan önceki kadrolarına ait mali haklar, bu kadroda kaldıkları sürece ödenir. Ancak bunların
döner sermaye ek ödemeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinde
önceki kadroları için belirlenen ek ödeme miktarı kadar ödenir.”

MADDE 9 – 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci mad-
desinin Anayasa Mahkemesince iptal edilen birinci fıkrasının son cümlesi ile ikinci fıkrası aşa-
ğıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, mua-
yenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu ku-
rumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim
kurumlarında çalışamaz.”

“Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim
ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışın-
dadır.”

MADDE 10 – 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci
cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu ücret yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan söz konusu nöbetler
için yüzde elli oranında artırımlı ödenir.”

MADDE 11 – 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı mad-
desinin Anayasa Mahkemesince iptal edilen altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzen-
lenmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Kamu kurum ve kuruluşlarının ve vakıflara ait olanlar da dâhil olmak üzere yüksek-
öğretim kurumlarının kadro ve pozisyonlarında bulunmayan profesör ve doçentler, tıp ve diş
hekimliği fakültelerinin ihtiyaç duyulan alanlarında teorik ve uygulamalı eğitim ve öğretim ile
araştırma faaliyetlerinde bulunmak ve bu faaliyetlerin gerektirdiği işleri yapmak üzere diğer
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kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin hükümlerine tabi tutulmaksızın sözleş-
meli öğretim üyesi olarak istihdam edilebilir. Sözleşmeli öğretim üyelerine, yapacakları faali-
yetin niteliğine göre devamlı statüde çalışan profesör ve doçentler için 2914 sayılı Kanunun
11 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile unvanlar itibarıyla belirlenen ek ders ücretlerinin on
katına kadar saatlik sözleşme ücreti ödenebilir. Özellik arz eden faaliyetler için, Maliye Ba-
kanlığının uygun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu kararıyla 2914 sayılı Kanunun 11 inci
maddesinin dördüncü fıkrası ile unvanlar itibarıyla belirlenen ek ders ücretlerinin on beş katına
kadar saatlik sözleşme ücreti ödenebilir. Bu fıkra kapsamında sözleşmeli profesör ve doçentlere
ödenecek sözleşme ücretinin yıllık toplam tutarı, üniversitenin özel bütçesinde ilgili yılda per-
sonel giderleri için öngörülen başlangıç ödeneğinin toplam tutarının yüzde 1’ini hiçbir şekilde
geçemez; ancak, ilgili üniversitenin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun uygun görüşü üzerine
Maliye Bakanlığınca bu oran bir katına kadar artırılabilir ve bu şekilde artırılan tutar ilgili üni-
versitenin döner sermaye bütçesinden karşılanır. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek profesör
ve doçent sayısı, ilgili tıp ve diş hekimliği fakültelerinde devamlı statüde çalışan öğretim üyesi
sayısının yüzde 5’inden fazla olamaz. 1/3/2006 tarihinden sonra kurulan üniversiteler, bu oran-
lara tabi olmaksızın beş kişiye kadar sözleşmeli öğretim üyesi istihdam edebilir. Sözleşmeler,
aylık çalışma süresi seksen saati geçmemek üzere bir yıla kadar yapılabilir. Süresi iki ayı geç-
meyen sözleşmeler üniversite yönetim kurulunun kararıyla yapılır ve yapılan sözleşmelerin
içeriği ve gerekçesi hakkında yedi gün içinde Yükseköğretim Kuruluna bilgi verilir. İki aydan
daha uzun süreli sözleşmeler, üniversite yönetim kurulunun kararı ve Yükseköğretim Kurulu-
nun izniyle yapılır. Aynı hizmet için iki aydan sonra yapılacak müteakip sözleşmeler de Yük-
seköğretim Kurulunun iznine tabidir. Sözleşmeli öğretim üyelerine, bu fıkra uyarınca yapılacak
ödeme dışında 58 inci maddede öngörülen ek ödeme dâhil olmak üzere herhangi bir ad altında
ödeme yapılamaz. Bu kişiler rektör, dekan, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezi
müdürü, senato, yönetim kurulu ve kurul üyesi, bölüm başkanı, anabilim ve bilim dalı başkanı
ve başhekim olamaz; bunların yardımcılıklarında bulunamaz ve benzeri idari görev alamaz;
akademik birim yöneticiliği ve rektörlük seçimlerinde oy kullanamaz. Sözleşmeli öğretim üyesi
çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar, bunlara yaptıkları görevlere bağlı olarak ödenecek saatlik
sözleşme ücretlerinin tutarı ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Maliye Ba-
kanlığı ile Yükseköğretim Kurulu tarafından müştereken belirlenir.”

“Tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan öğretim elemanları,
kanunlarda belirtilen hâller dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesi
hükmüne tabidir. Ancak bunlardan profesör ve doçent kadrosunda olanlar, her bir anabilim da-
lındaki kadrolu profesör ve doçent sayısının yüzde 50’sini geçmemek, bir yıla kadar kurumsal
sözleşme yapılmak ve geliri üniversite döner sermayesi hesabına kaydedilmek şartıyla ve ilgi-
linin muvafakati ile mesai dışında özel hastaneler veya vakıf üniversitesi hastanelerinde çalış-
tırılabilir. Bu şekilde çalıştırılabileceklerin hesabında küsurat dikkate alınmaz ve çalıştırılacak
öğretim üyeleri, Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek yüzde 50’si uy-
gulama, yüzde 50’si de akademik faaliyetlerinden oluşacak önceki yılın performans kriterlerine
göre belirlenir. Bu fıkra kapsamında çalıştırılan öğretim üyeleri;

a) Aynı anda birden fazla sözleşme ile çalıştırılamaz.
b) Aylık sözleşme ücretleri, mesai dışı toplam tavan ek ödeme brüt tutarından az ola-

maz.
c) Altıncı fıkrada sayılan idari görevlerde bulunamaz.
ç) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanu-

nunun 73 üncü maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde ilave ücret alınmak suretiyle hizmet
veremez.

d) İlgili mevzuata ve sözleşme hükümlerine aykırı davranmaları hâlinde, idari ve di-
siplin sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla bir yıl, üç yıl içinde tekerrüründe beş yıl süreyle
bu kapsamda çalıştırılamaz.
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Özel hastaneler ve vakıf üniversitesi hastaneleri, tabip ve diş tabibi kadro sayıları için
ayrı ayrı hesaplanmak şartıyla ve bu sayıların yüzde 20’sini geçmemek üzere yedinci fıkra kap-
samında üniversite ile sözleşme yapabilir. Vakıf üniversiteleri ile iş birliği yapan özel hastane-
lerde yüzde 20 oranının hesabında, üniversite kadrolarındaki tabip ve diş tabibi dikkate alınmaz.
Bunlardan ilgili mevzuata ve sözleşme hükümlerine aykırı davrananların, bu kapsamdaki ilgili
sözleşmesi sona erdirilir ve bunlar bir yıl süreyle yeni sözleşme yapamaz. Aykırı davranışın
üç yıl içinde tekerrüründe ise beş yıl süreyle yeni sözleşme yapma yasağı uygulanır.

Yedinci fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Yükseköğretim Kurulunun onayı
ile üniversite yönetim kurulları tarafından belirlenir.”

MADDE 12 – 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (a) fıkrasının altıncı paragrafı
yürürlükten kaldırılmış, aynı maddeye (g) fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar
eklenmiş ve mevcut fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“h) Öğretim üyelerinin mesai saatleri dışında üniversitede sundukları sağlık hizmetle-
rinden dolayı 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Ka-
nununun 73 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca alınan ilave ücretler döner sermaye iş-
letmesinin ayrı bir hesabında toplanır. Bu tutardan ayrıca Hazine payı kesintisi ve (b) fıkrası
uyarınca kesinti yapılmaz. Bu şekilde elde edilen gelirin yüzde 50’sinden az ve yüzde 60’ından
fazla olmamak üzere üniversite yönetim kurulunca tespit edilecek oranı, mesai saatleri dışında
sağlık hizmeti sunan öğretim üyesine, mesai içinde gerçekleştirilen iş miktarı ve çeşidi dikkate
alınarak belirlenen toplam performansı aşmamak kaydıyla, ek ödeme matrahının yüzde 800’ünü
geçmemek üzere her ay ayrıca ödenir. Mesai saatleri dışında ilave ücret alınmayacak sağlık
hizmetlerini veren öğretim üyeleri için de yüzde 800 oranı uygulanır. Ancak bu fıkra kapsa-
mında öğretim üyelerine yapılacak ek ödeme ile (c) ve (f) fıkraları uyarınca yapılacak ek ödeme
toplamı ek ödeme matrahının yüzde 1600’ünü geçemez. Bu fıkra uyarınca dağıtılan gelirlerden
kalan tutarlar (b) fıkrasında belirtilen işler ile (c) fıkrasının ikinci paragrafı uyarınca fiilen
mesai dışında çalışan diğer personele yapılacak ek ödemede kullanılır.

ı) Öğretim üyelerinin 36 ncı maddenin yedinci fıkrası uyarınca çalışmaları karşılığı
elde edilen gelirler döner sermaye işletmesinin ayrı bir hesabında toplanır. Bu tutardan (b) fık-
rası uyarınca kesinti yapılmaz. Bu gelirin yüzde 50’si, herhangi bir limite bağlı olmaksızın hiz-
meti sunan öğretim üyesine ödenir ve kalan tutar (b) fıkrasında belirtilen işler için kullanılır.”

MADDE 13 – 2547 sayılı Kanunun ek 29 uncu maddesinin birinci cümlesinde geçen
“Türk vatandaşı olup,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 14 – 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 64 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mesai saatleri

dışında serbest meslek faaliyetinde bulunmakta veya özel kuruluşlarda çalışmakta olan öğretim
üyeleri, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde bu faaliyetlerini sona erdirir; bu
süre içinde sona erdirmeyen öğretim üyelerinin üniversiteyle ilişikleri kesilir.”

MADDE 15 – 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 65 – Bu Kanunun 36 ncı maddesinin yedinci ve son fıkrasına göre

yapılacak düzenlemeler bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde yürürlüğe konulur.
36 ncı maddenin yedinci fıkrasına göre hizmet verilmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih-
ten itibaren üç ay sonra başlatılır. Bu kapsamda ilk defa çalıştırılacakların tespitinde uygulama
faaliyetleri için bu maddenin yayımından itibaren üç ay içindeki çalışmaları, akademik faali-
yetleri açısından ise son bir yıllık faaliyetleri esas alınır.

Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, yükseköğretim kurumlarında tıpta uzmanlık eği-
timi yapmakta olan tabip araştırma görevlileri, uzmanlık eğitimlerini tamamladıklarında Sağlık
Bakanlığına, uzman olduklarının bildirildiği tarihten sonraki ilk Devlet Hizmeti Yükümlülüğü
Kurasına kadar kurumları ile ilişkileri kesilmeksizin araştırma görevlisi olarak görev yapmaya
devam ederler.”
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MADDE 16 – 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu-
nunun ek 17 nci maddesinin (Ç) fıkrasına aşağıdaki paragraf eklenmiştir. 

“Öğretim üyesi tabip ve öğretim üyesi diş tabipleri için rütbe ve dereceleri itibarıyla
belirlenmiş olan sağlık hizmetleri tazminatı oranları, 100 puan artırılmak suretiyle uygulanır.”

MADDE 17 – 926 sayılı Kanunun Anayasa Mahkemesince iptal edilen ek 27 nci mad-
desi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Mesleki faaliyet ve serbest meslek icrası yasağı
EK MADDE 27 – Bu Kanun kapsamına girenler, kanunlarda belirtilen istisnalar dışında

mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve
benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteli-
ğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf üniversitelerinde çalışa-
maz.”

MADDE 18 – 17/11/1983 tarihli ve 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanu-
nunun 32 nci maddesinin Anayasa Mahkemesince iptal edilen altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde
yeniden düzenlenmiştir.

“Gülhane Askeri Tıp Akademisindeki kadrolu asker ve sivil öğretim elemanları 926 sa-
yılı Kanunun ek 27 nci maddesi hükmüne tabidir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ve vakıflara
ait olanlar da dâhil olmak üzere yükseköğretim kurumlarının kadro ve pozisyonlarında bulun-
mayan profesör ve doçentler, ihtiyaç duyulan alanlarda teorik ve uygulamalı eğitim ve öğretim
ile araştırma faaliyetlerinde bulunmak ve bu faaliyetlerin gerektirdiği işleri yapmak üzere diğer
kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin hükümlerine tabi tutulmaksızın Gülhane
Askeri Tıp Akademisinde sözleşmeli öğretim üyesi olarak çalıştırılabilir. Sözleşmeli öğretim
üyelerine, yapacakları faaliyetin niteliğine göre devamlı statüde çalışan profesör ve doçentler
için 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile unvanlar itibarıyla belirlenen
ek ders ücretlerinin on katına kadar saatlik sözleşme ücreti ödenebilir. Özellik arz eden faali-
yetler için, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Genelkurmay Başkanlığının kararıyla
2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile unvanlar itibarıyla belirlenen ek
ders ücretlerinin on beş katına kadar saatlik sözleşme ücreti ödenebilir. Bu fıkra kapsamında
sözleşmeli profesör ve doçentlere ödenecek sözleşme ücretinin yıllık toplam tutarı, Gülhane
Askeri Tıp Fakültesinde görevli öğretim üyelerine bir önceki yılda personel gideri olarak öde-
nen toplam tutarın yüzde birini hiçbir şekilde geçemez; ancak, Millî Savunma Bakanlığının
teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca bu oran bir katına kadar artırılabilir ve bu şekilde artırılan
tutar Gülhane Askeri Tıp Akademisi döner sermaye bütçesinden karşılanır. Gülhane Askeri Tıp
Akademisinde istihdam edilecek sözleşmeli öğretim üyesi sayısı, devamlı statüde çalışan öğ-
retim üyesi sayısının yüzde beşinden fazla olamaz. Sözleşmeler, aylık çalışma süresi seksen
saati geçmemek üzere bir yıla kadar yapılabilir. Sözleşmeler, Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Akademi Kurulunun teklifi ve Genelkurmay Başkanlığının onayı ile yapılır. Sözleşmeli öğretim
üyelerine, bu fıkra uyarınca yapılacak ödeme dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz.
Bu kişiler dekan; enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezi müdürü; yönetim kurulu
ve kurul üyesi; bölüm başkanı, anabilim ve bilim dalı başkanı ve başhekim olamaz, bunların
yardımcılıklarında bulunamaz ve benzeri idari görev alamaz. Sözleşmeli öğretim üyesi çalış-
tırılmasına ilişkin usul ve esaslar, bunlara yaptıkları görevlere bağlı olarak ödenecek saatlik
sözleşme ücretlerinin tutarı ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Maliye Ba-
kanlığı, Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir.”

MADDE 19 – 2955 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 11 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, mesai saatleri

dışında serbest meslek faaliyetinde bulunmakta veya özel kuruluşlarda çalışmakta olan öğretim
üyeleri, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde bu faaliyetlerini sona erdirir; bu
süre içinde faaliyetlerini sona erdirmeyen öğretim üyeleri istifa etmiş sayılır.”
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MADDE 20 – 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı
İcrasına Dair Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “ame-
liyat” ibaresi “ameliyat ile sünneti” şeklinde değiştirilmiş, aynı cümleden sonra gelmek üzere
aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılarak ikinci fıkrasında
geçen “ile acil tıp teknisyenleri” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve maddeye aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.
“Ancak, olağanüstü ve istisnai hâllerde Sağlık Bakanlığınca düzenlenecek eğitimi alan kimseler
tarafından hekim gözetiminde sünnet ameliyesi yapılmasına Bakanlıkça izin verilebilir.”

“Türk Silâhlı Kuvvetlerinin muharip unsurlarından ve Emniyet Genel Müdürlüğü Özel
Harekat Dairesi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatı personelinden, görevlendirilen ve ilgili
eğitimi başarıyla tamamlayanlar, görev yaptıkları süre ve görevle sınırlı olmak üzere, sağlık
personeli yokluğunda, sağlık hizmetine ulaşıncaya kadar acil tıbbi müdahaleleri yapmaya yet-
kilidir. Söz konusu personelin yetki ve sorumlulukları ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin
usul ve esaslar, İçişleri Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca müştereken
hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 21 – 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümle-
sinin (a) bendinden önce gelen bölümü ile üçüncü fıkrasının dördüncü cümlesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasına beşinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle ek-
lenmiştir.

“Tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar; 14/7/1965
tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesi, 27/7/1967 tarihli ve 926
sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 27 nci maddesi, 4/11/1981 tarihli ve
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesi ile 17/11/1983 tarihli ve 2955 sayılı
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun 32 nci maddesi saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki
sağlık kurum ve kuruluşlarında mesleklerini icra edebilir:”
“Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile aile he-
kimleri, kurum ve kuruluşlarındaki çalışma saatleri dışında ve kurumlarının izniyle aylık otuz
saati geçmemek üzere iş yeri hekimliği yapabilir.”
“Tabipler, iş yeri hekimliği eğitimi alma ve iş yeri hekimliği belgesine sahip olma şartı aran-
maksızın 10’dan az işçi çalıştıran az tehlikeli iş yerlerinin iş yeri hekimliği görevini yapabilir-
ler.”

MADDE 22 – 1219 sayılı Kanunun 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 47 – Türkiye’de üniversitelerin ebelik ile ilgili lisans eğitimi veren fakülte

ve yüksekokullarından mezun olan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edilenler ile öğ-
renimlerini yurt dışında ebelik ile ilgili bir okulda tamamlayarak denklikleri onaylanan ve dip-
lomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edilenlere ebe unvanı verilir.”

MADDE 23 – 1219 sayılı Kanunun ek 7 nci ve ek 10 uncu maddelerinde geçen “diş
protez teknisyenleri” ibareleri “diş protez teknikerleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 24 – 1219 sayılı Kanunun ek 13 üncü maddesinin (e), (g), (ğ), (h), (ı), (i), (j),
(k), (l), (m), (n), (o), (p), (r)¸ (ş)¸ (t) ve (u) bentlerinde geçen “meslek yüksekokullarının” iba-
releri “ön lisans seviyesindeki” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ü) Acil tıp teknikeri; ön lisans seviyesindeki acil tıp bölümünden mezun, acil tıbbi yar-
dım ve bakım ile sınırlı kalmak kaydıyla hastaya müdahale ve bu hususta lazım gelen iş ve ey-
lemleri yapan sağlık teknikeridir.

v) Hemşire yardımcısı; sağlık meslek liselerinin hemşire yardımcılığı programından
mezun olup hemşire nezaretinde yardımcı olarak çalışan, ayrıca hastaların günlük yaşam akti-
vitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği
ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık teknisyenidir.
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y) Ebe yardımcısı; sağlık meslek liselerinin ebe yardımcılığı programından mezun olup
ebelerin nezaretinde yardımcı olarak çalışan, ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin ye-
rine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hiz-
metlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık teknisyenidir.

z) Sağlık bakım teknisyeni; sağlık meslek liselerinin sağlık bakım teknisyenliği prog-
ramından mezun olup en az tekniker düzeyindeki sağlık meslek mensuplarının nezaretinde yar-
dımcı olarak çalışan, ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme
programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yar-
dımcı olan ve refakat eden sağlık meslek mensubudur.”

MADDE 25 – 1219 sayılı Kanunun ek 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Tıpta ve diş tabipliğinde yabancı uyruklu kontenjanında uzmanlık eğitimi yapmakta

olanlara, ilgili kurumun döner sermayesinden, döner sermayesi bulunmayan kurumlarda kurum
bütçesinden, vakıf üniversitelerinde ise kendi bütçelerinden (13.000) gösterge rakamının me-
mur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılır. Bu ödemeden damga
vergisi dışında herhangi bir kesinti yapılmaz.”

MADDE 26 – 1219 sayılı Kanunun 48 inci, 49 uncu, 53 üncü, 58 inci, 59 uncu, 60 ıncı,
61 inci, 62 nci, ek 4 üncü, ek 5 inci, ek 6 ncı, ek 8 inci ve ek 11 inci maddeleri yürürlükten kal-
dırılmıştır.

MADDE 27 – 1219 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Eğitime başladıkları tarihte çalıştıkları aile hekimliği birimini en az üç yıl değiştirme-

mek şartıyla bu maddeye göre uzmanlık eğitimini başarıyla tamamlayanlar, 7/5/1987 tarihli ve
3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 3 üncü maddesi uyarınca yapmakla yü-
kümlü oldukları Devlet hizmetini ifa etmiş sayılırlar.”

MADDE 28 – 1219 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 10 – Bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla mülga 58 inci ve 59 uncu

maddeler uyarınca sünnetçilik etme yetkisi bulunanlar, 31/12/2014 tarihine kadar sünnetçilik
etmeye devam edebilir.”

MADDE 29 – 1219 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 11 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, sağlık meslek

liselerinin hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği haricindeki
programlarına öğrenci kaydedilmez. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 25/2/1954
tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununun geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsa-
mında sağlık meslek liselerinin hemşirelik programına da öğrenci kaydı yapılmaz. Bu tarihe
kadar kaydı yapılmış olan öğrenciler eğitimlerini kayıtları yapılan programlarda tamamlarlar
ve bitirdikleri programların meslek unvanını kullanırlar. Sağlık meslek liselerinin kapatılan
programlarından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar mezun olanlar da meslek unvan-
larını kullanmaya devam ederler.”

MADDE 30 – 2/3/1927 tarihli ve 984 sayılı Ecza Ticarethaneleriyle Sanat ve Ziraat
İşlerinde Kullanılan Zehirli ve Müessir Kimyevî Maddelerin Satıldığı Dükkânlara Mahsus Ka-
nunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “eczanelere” ibaresin-
den sonra gelmek üzere “ve ilaç üreticilerine” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 31 – 14/5/1928 tarihli ve 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbî Müstahzarlar Ka-
nununun 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – 10 uncu maddede yazılı tahlil neticesinde, müstahzarların terkibinde
bulunan maddelerin saf olmadığı veya ruhsat almak için verilmiş olan formüle uymadığı veya
müstahzarın tedavi vasıflarını azaltacak veya kaybedecek surette imal edilmiş olduğu anlaşı-
lırsa, fiil suç oluşturmadığı takdirde, ruhsat sahibi ile müstahzarların bu şekilde imal edildiğini
bilerek satan, satışa arz eden veya sattıranlara on bin Türk Lirasından beş yüz bin Türk Lirasına
kadar idari para cezası verilir.
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Müstahzarların bu Kanuna aykırı şekilde tanıtım ve satışını yapanlar ile bunları onaylı
endikasyonu dışında pazarlayan ve bu şekilde reçete oluşumunu teşvik edenlere, ürünün son
bir yıllık satış tutarı toplamının beş katına kadar idari para cezası verilir. Ancak bu ceza yüz
bin Türk Lirasından aşağı olamaz.

Tanıtım veya satışların internet üzerinden yapılması hâlinde, Bakanlık tarafından derhâl
erişimin engellenmesine karar verilir ve bu karar uygulanmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İle-
tişim Kurumuna bildirilir.

Yetkili merciden izin almaksızın veya verilen izne aykırı olarak sağlık beyanı ile ürün
tanıtım ve satışını yapanlar hakkında yirmi bin Türk Lirasından üç yüz bin Türk Lirasına kadar
idari para cezası verilir.

Fiillerin tekrarı hâlinde verilecek idari para cezası, daha önce verilen cezanın iki katı
olarak uygulanır.”

MADDE 32 – 1262 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Ruhsatsız olarak müstahzar imal edenler veya bu şekilde imal edilen müstahzarları
bilerek satan, satışa arz eden veya sattıranlar, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalan-
dırılır. Bu müstahzarların kendilerine atfedilen tedavi vasıflarını haiz olmadığı veya bu vasıfları
azaltacak veya kaybedecek şekilde veya saf olmayan maddelerden imal edildiği anlaşıldığı
takdirde ceza üçte bir oranında artırılır. Müstahzar olmamakla beraber hastalıkları teşhis ve te-
davi ettiği beyanı ile herhangi bir ürünün satışını, pazarlamasını veya reklamını yapanlar bir
yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ayrıca bunların tanıtım veya satışlarının
internet veya başkaca herhangi bir elektronik ortam üzerinden yapılması hâlinde 18 inci mad-
denin üçüncü fıkrası uygulanır.”

MADDE 33 – 1262 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 1 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce beşerî ilaçların fi-

yatlandırılmasına dair 6/2/2004 tarihli ve 2004/6781 sayılı ve 12/6/2007 tarihli ve 2007/12325
sayılı Bakanlar Kurulu kararları ve değişiklikleri gereğince, referans fiyat uygulamasına bağlı
fiyat değişikliklerinin öngörülen süre içinde bildirilmemesinden kaynaklanan haksız kazanç
nedeniyle Sağlık Bakanlığınca tespiti yapılarak ruhsat sahiplerinden tahsil edilmiş tutarların
Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılmış tutardan sonra kalan kısmı, kanuni faize ve bakiye ala-
caklara ilişkin haklar saklı kalmak üzere genel bütçeye gelir kaydedilir. Ruhsat sahipleri tara-
fından fiyat değişikliklerinin bildirilmesi gereken tarihi müteakip Sağlık Bakanlığının beşerî
ilaçların fiyatlandırılmasına dair 6/2/2004 tarihli ve 2004/6781 sayılı ve 12/6/2007 tarihli ve
2007/12325 sayılı Bakanlar Kurulu kararları ve değişiklikleri çerçevesinde yapılan ilk fiyat
belirlemesinin yürürlüğe girdiği tarih ile Sağlık Bakanlığınca tahsilatın yapıldığı tarih arasında
kalan toplam sürenin tahsilat tarihinden geriye doğru hesaplanacak yarısı kadar bir süre esas
alınarak ve ilgili tarihlerde geçerli olan kanuni faiz oranı uygulanarak, ruhsat sahipleri tarafın-
dan yatırılan toplam tutar üzerinden Sağlık Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken he-
saplanacak kanuni faiz tutarı da ruhsat sahiplerinden Sağlık Bakanlığınca tahsil olunur.”

MADDE 34 – 24/5/1933 tarihli ve 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanununun 35 inci
ve 45 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 35 – 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Ka-
nunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve beşinci fıkrasında yer
alan “çarpımı sonucu” ibaresi “toplamı sonucu” şeklinde değiştirilmiştir.
“Eczaneler için ayrıca başka herhangi bir kurum veya kuruluştan kayıt veya onay belgesi aran-
maz.”

MADDE 36 – 6197 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 24 – Eczanelerden zehirli ve müessir maddeler ile ilaçların toptan satışı ya-

pılamaz ve eczaneler ihalelere giremez. Eczaneler arası ilaç takası, toptan satış sayılmaz; ilaç-
ların satışı, alındığı ecza deposuna veya mücbir sebep hâlinde diğer depolara iadesi, eczaneler
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arasındaki takası, miadı geçmiş ya da bozulmuş olanlarının imhası işlemlerinde ilaç takip sis-
temine bildirim yapılması zorunludur. İlaçların internet veya başkaca herhangi bir elektronik
ortamda satışı yapılamaz. Eczane eczacıları ve eczaneler adına internet sitesi açılamaz.

Eczacılar, kendilerine reçete gönderilmesine yönelik olarak her ne şekilde olursa olsun,
kurumlar, hekimler, diğer sağlık kurum ve kuruluşları veya üçüncü şahıslar ile açık veya gizli
iş birliği yapamaz, simsar, kurye elemanı ve benzeri yönlendirici personel bulunduramaz, reçete
toplama veya yönlendirme yapamaz, bu yollarla gelen reçeteleri kabul edemez. Bu fiillerin
tespiti hâlinde eczacı ile aracı kişi veya kuruluşa beş bin Türk Lirasından elli bin Türk Lirasına
kadar idari para cezası verilir. Fiillerin tekrarı hâlinde verilecek idari para cezası, daha önce
verilen cezanın iki katı olarak uygulanır.”

MADDE 37 – 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları
ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun
3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (ı) bendi yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki
fıkralar eklenmiştir.

“Eğitim ve araştırma hastaneleri ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun
ek 9 uncu maddesi kapsamında üniversitelerle birlikte kullanımdaki hastanelerde çalışan tabip,
diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlardan profesör ve doçent unvanını
haiz bulunanlar ile eğitim görevlilerinin, her bir branş itibarıyla sayılarının yüzde 50’sini geç-
memek, bir yıla kadar kurumsal sözleşme yapılmak ve geliri döner sermaye hesabına kayde-
dilmek şartıyla ve ilgilinin muvafakati ile mesai dışında özel hastaneler veya vakıf üniversitesi
hastanelerinde çalıştırılabilmelerine karar vermeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu şekilde ça-
lıştırılabileceklerin hesabında küsurat dikkate alınmaz ve çalıştırılacak kişiler, Bakanlıkça be-
lirlenecek yüzde 50’si uygulama, yüzde 50’si de akademik faaliyetlerinden oluşacak önceki
yılın performans kriterlerine göre tespit edilir. Bu çalışma karşılığı elde edilen gelirler döner
sermaye işletmesinin ayrı bir hesabında toplanır ve elde edilen gelirin yüzde 50’si, herhangi
bir limite bağlı olmaksızın çalıştırılan kişilere ödenir. Bu şekilde çalıştırılacaklar;

a) Aynı anda birden fazla sözleşme ile çalıştırılamaz.
b) Mesai dışı ek ödeme alamaz.
c) Aylık sözleşme ücretleri, kadroları için belirlenen mesai dışı toplam tavan ek ödeme

brüt tutarından az olamaz.
ç) İdari görevlerde bulunamaz.
d) İlgili mevzuata ve sözleşme hükümlerine aykırı davranmaları hâlinde, idari ve di-

siplin sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla bir yıl, üç yıl içinde tekerrüründe beş yıl süreyle
bu kapsamda çalıştırılamaz.

Özel hastaneler ve vakıf üniversitesi hastaneleri, tabip ve diş tabibi kadro sayıları için
ayrı ayrı hesaplanmak şartıyla ve bu sayıların yüzde 20’sini geçmemek üzere yedinci fıkra kap-
samında üniversite ile sözleşme yapabilir. Vakıf üniversiteleri ile iş birliği yapan özel hastane-
lerde yüzde 20 oranının hesabında, üniversite kadrolarındaki tabip ve diş tabibi dikkate alınmaz.
Bunlardan ilgili mevzuata ve sözleşme hükümlerine aykırı davrananların, bu kapsamdaki ilgili
sözleşmesi sona erdirilir ve bunlar bir yıl süreyle yeni sözleşme yapamaz. Aykırı davranışın
üç yıl içinde tekerrüründe ise beş yıl süreyle yeni sözleşme yapma yasağı uygulanır.”

MADDE 38 – 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “döner
sermaye gelirlerinden” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kuru-
munun sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri ile teknik hizmetler sınıfı kadrolarına atanmış olup
Kurumun analiz ve kontrol laboratuvarlarında fiilen görev yapan personele döner sermaye ge-
lirlerinden dördüncü fıkra uyarınca Bakanlık döner sermaye hesabına aktarılan tutardan birinci
fıkrada belirtilen esaslar çerçevesinde” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan “karşılık ola-
rak” ibaresinden sonra gelmek üzere “profesör, doçent ve eğitim görevlilerine bu fıkradaki
oranların yüzde 50’sini,” ibaresi eklenmiştir.
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MADDE 39 – 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanu-
nunun 57 nci maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Silahlı kuvvetlerin sağlık teşkillerindeki sağlık hizmetleri, harekât ihtiyaçları hariç
ulusal sağlık mevzuatında yer alan hizmet standartlarına göre yürütülür.”

MADDE 40 – 29/5/1979 tarihli ve 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması,
Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanunun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – Organ ve doku alınması, taşınması, saklanması, aşılanması ve nakli ile
yurt dışından temin edilmesi, Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş gerekli uzman personel ve
donanıma sahip kurumlarca yapılır.”

MADDE 41 – 2238 sayılı Kanunun 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – Bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak tıbbi ölümün gerçekleştiğine,

biri nörolog veya nöroşirürjiyen, biri de anesteziyolji ve reanimasyon veya yoğun bakım uz-
manından oluşan iki hekim tarafından kanıta dayalı tıp kurallarına uygun olarak oy birliği ile
karar verilir.”

MADDE 42 – 2238 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “veya
beyan” ibaresi “ibraz edilmedikçe”, beşinci fıkrasında yer alan “ve adli kovuşturma ile ilgisi
olmayan” ibaresi “ölü muayenesi veya otopsi işlemi tamamlanmış” şeklinde değiştirilmiş ve
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Tıp eğitimi için gerekli olan kadavranın yurt içinden yeteri kadar temin edilememesi
hâlinde, kadavra veya kadavra parçası, soykırım ve insanlığa karşı işlenmiş suçlar yoluyla öl-
müş kimselerden temin edilmemiş olması kaydı ile yurt dışından temin edilebilir. Kadavra veya
kadavra parçası temini ile yurt dışından kadavra temin edecek kişi veya kuruluşların yetkilen-
dirilmesine dair usul ve esaslar Sağlık Bakanlığınca belirlenir.”

MADDE 43 – 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek
4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle
eklenmiştir.

“Ancak beşinci ve altıncı grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile Bakanlar Kurulunca
tespit edilecek il merkezi ve il merkezlerine bağlı yerleşim yerlerinde Devlet hizmeti yüküm-
lülüğünü yerine getirenler, tekrar Devlet hizmeti yükümlüsü olduklarında istekleri dışında bu
yerlere atanamazlar.”

MADDE 44 – 3359 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki
cümle eklenmiş ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde mesai sonrası hizmetler için 31/5/2006 tarihli ve 5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 73 üncü maddesinin üçüncü fık-
rasına göre ilave ücret alınmaz.”

“2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrasının (1) numaralı bendinde sayılan
ve ilgili fakültenin temel tıp bilimlerinde görev yapan öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araş-
tırma görevlisi ile birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde fiilen görev yapan personele, üni-
versite personeli için 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci mad-
desinde öngörülen ek ödeme matrahı ve tavan ek ödeme oranları, Bakanlık ve bağlı kuruluşları
personeli için ise 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile
Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci
maddesinde öngörülen ek ödeme matrahı ve tavan ek ödeme oranları esas alınarak Bakanlığın
tabi olduğu ek ödeme mevzuatı doğrultusunda ek ödeme yapılır. Üniversite rektörü, rektör yar-
dımcıları, genel sekreteri, ilgili birimin dekanı ve dekan yardımcılarına 2547 sayılı Kanunun
58 inci maddesi gereğince yönetici payı olarak yapılacak ek ödeme, birlikte kullanımdaki sağlık
tesisinin döner sermaye hesabından yapılır.”
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MADDE 45 – 3359 sayılı Kanunun ek 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ben-
dinden önce gelen bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.

“Herhangi bir tedavi yöntemi veya araçlarının veyahut ruhsat veya izin alınmış olsa
dahi ilaç ve terkiplerinin, tıbbi ve biyolojik ürünler, bitkisel ürünler, kozmetik ürünler ve ham-
maddeleri ile tıbbi cihazların bilimsel araştırma amacıyla insanlar üzerinde kullanılabilmesi
için Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşlarından izin alınmasının yanında;”

“Bu merkezler ve hastanelerde yapılan klinik araştırmalara, gereğinde bu merkezlerin ve has-
tanelerin koordinatörlüğünde veya idari sorumluluğunda olmak kaydıyla, belirtilen nitelikleri
haiz diğer sağlık kurum ve kuruluşları da dâhil edilebilir.”

MADDE 46 – 3359 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 11 – Sağlık hizmeti sunumu ile ilgili tüm iş ve işlemler Sağlık Bakanlı-

ğınca denetlenir.
Olağanüstü durumlarda mesleğini icraya yetkili kişilerce acil sağlık hizmeti ulaşana ve

sağlık hizmeti devamlılık arz edene kadar verilecek olan sağlık hizmeti hariç, ruhsatsız olarak
sağlık hizmeti sunan veya yetkisiz kişilerce sağlık hizmeti verdirenler, bir yıldan üç yıla kadar
hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Özel izne tabi hizmet birimlerini
Sağlık Bakanlığından izin almaksızın açan veya buralarda verilecek hizmetleri sunan sağlık
kurum ve kuruluşları, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yarısına kadar idari para cezası
ile cezalandırılır.

Bakanlıkça belirlenen kayıtları uygun şekilde tutmayan veya bildirim zorunluluğunu
yerine getirmeyen sağlık kurum ve kuruluşları iki defa uyarılır. Uyarıya uymayanlara bir önceki
aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri kadar idari para cezası verilir.

Sağlık Bakanlığınca belirlenen acil hastaya müdahale esaslarına; personel, tıbbi cihaz
ve donanım, bina ve hizmet birimleri, malzeme ile ilaç standartlarına uyulmaması hâllerinde
bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde beşine kadar idari para cezası uygulanır.

Bu maddedeki idari para cezasını gerektiren fiillerin bir yıl içinde tekrarı hâlinde idari
para cezaları bir kat artırılarak uygulanır; üçüncü defa işlenmesinde ise sağlık kurum ve kuru-
luşunun ilgili bölümünün veya tamamının faaliyeti on güne kadar durdurulur. Aynı isim ve sa-
hiplikte birden fazla sağlık kurum ve kuruluşu bulunması hâlinde idari yaptırımlar sadece ih-
lalin yapıldığı sağlık kurum ve kuruluşu ile sınırlı olarak uygulanır.

Bu maddede belirtilen idari para cezalarını vermeye valiler, faaliyet durdurma cezasını
vermeye Sağlık Bakanlığı yetkilidir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, üni-
versite sağlık uygulama ve araştırma merkezleri yönünden Yükseköğretim Kurulunun görüşü
alınarak Sağlık Bakanlığınca düzenlenir.”

MADDE 47 – 3359 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 12 – Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı gö-

revleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu, 4/12/2004 tarihli ve
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 100 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında
tutuklama nedeni varsayılan suçlardandır.

Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel, bu görevleriyle bağlantılı
olarak kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun uygu-
lanmasında kamu görevlisi sayılır.”

MADDE 48 – 3359 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 13 – İlkyardım eğitimlerinde teorik ve uygulamalı sınavlar için katılım-

cılardan alınacak sınav ücreti ile sınavlarda görev alan sınav gözetmenlerine ödenecek ücretler,
her yıl Sağlık Bakanlığınca belirlenir.”

18 Ocak 2014 – Sayı : 28886                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11

Yasama Bölümü Sayfa : 11



MADDE 49 – 3359 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 8 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ek 9 uncu maddeye

göre birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinin döner sermayesinden, üniversite rektörü, rektör
yardımcısı, genel sekreteri, ilgili birimin dekanı, dekan yardımcısı ve öğretim elemanlarına ya-
pılmış ek ödemeler için borç çıkarılmaz.”

MADDE 50 – 3359 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 9 – 1/1/2013 tarihinden önce yurt dışında mesleki faaliyette bulunan

tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ve bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten önce yurt dışında eğitimlerini tamamlayanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren altı ay içinde Türkiye’ye dönmek ve en az üç yıl süreyle Türkiye’de fiilen meslek ic-
rasında bulunmak şartıyla Devlet hizmeti yükümlülüğünden muaf tutulur.”

MADDE 51 – 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Ka-
nununun;

a) 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “kit karşılığı cihaz,” ibaresinden
sonra gelmek üzere “ilaç, tıbbi cihaz,” ibaresi eklenmiş,

b) Geçici 19 uncu maddesinde yer alan “2008-2015 yılları arasında” ibaresi “2023 yılına
kadar” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddede yer alan “yedi yıla kadar” ibaresinden sonra
gelmek üzere “, gemi hastane kiralanmasında ise on beş yıla kadar” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 52 – 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 3 üncü
maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu cümleden
sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş; yedinci fıkrasında yer alan “tetkik ve sarf mal-
zemesi giderleri” ibareleri madde metninden çıkarılmış ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinde be-
lirtilen yerlerde haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında ayda asgari sekiz saat; ihtiyaç
hâlinde ise bu sürenin üzerinde nöbet görevi verilir.”
“Bunlara entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde artırımlı ücretten yararlananlar hariç ol-
mak üzere, 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi çerçevesinde nöbet ücreti ödenir.”
“Aile hekimlerince talep edilen tetkik ve sarf malzemelerinin giderleri halk sağlığı müdürlükleri
tarafından hak sahiplerine ayrıca ödenir.”

MADDE 53 – 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda
ve Yem Kanununun 27 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bu esaslara uygunluk bakımından belediye veya il özel idarelerinin sorumluluğunda bulunan
içme sularının Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılacak veya yaptırılacak her türlü
tetkik ve tahlil bedelleri ilgili belediye veya il özel idaresince karşılanır. Belediyelerce ödenecek
tetkik ve tahlil bedelleri, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına belediyelerce tahakkuk etti-
rilecek su kullanım bedellerinden mahsup edilir.”

MADDE 54 – 5996 sayılı Kanunun 42 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(6) 27 nci madde uyarınca Sağlık Bakanlığının denetim alanındaki sular bakımından

bu Kanunda belirtilen idari yaptırımları uygulamaya halk sağlığı müdürü yetkilidir. Bu sularla
ilgili iş ve işlemler Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca yapılır.”

MADDE 55 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 56 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

17/1/2014
—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE JAPONYA HÜKÜMETİ ARASINDA
NÜKLEER ENERJİNİN BARIŞÇIL AMAÇLARLA KULLANIMINA DAİR 

İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6515 Kabul Tarihi: 09/01/2014

MADDE 1 – (1) “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Nük-
leer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun
bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

17/1/2014

Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                                 18 Ocak 2014 – Sayı : 28886

Yasama Bölümü Sayfa : 12



Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1

18 Ocak 2014 – Sayı : 28886                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2013/5752

Bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek “154 kV (Aslanlar-Germencik) Brş.N.-DDY

Sağlık TM Enerji İletim Hattı Projesi” kapsamında ekli haritada gösterilen güzergâha isabet eden

taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı

kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele

kamulaştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 28/11/2013 tarihli ve 1687 sayılı

yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca

16/12/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2013/5753

Kahramanmaraş İlinde tesis edilecek Güvercin Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin

yapımı amacıyla ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların

Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamu-

laştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 28/11/2013 tarihli ve 1688 sayılı yazısı

üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca

16/12/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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YÖNETMELİK

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

OPTİSYENLİK MÜESSESELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, fertlerin ve toplumun sağlığını korumak üze-

re; optisyen unvanının kullanılmasına, optisyenlik mesleğinin icra edilmesine, optisyenlik mü-

esseselerinin açılışına, faaliyetlerine, sahip olmaları gereken şartlara, optisyenlik müessesesinin

denetimine, tanıtım ve reklamlarına, tutulacak defterlere dair usûl ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, optisyenlik mesleğini icra etme yetkisini haiz kişiler

ile optisyenlik müessesesinin sahip ve işletenleri ile optisyenlik müesseselerinin faaliyetlerini

kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 22/6/2004 tarihli ve 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında

Kanunun 16 ncı maddesi ile 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuru-

luşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı maddesine

dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Gözlükçülük ruhsatnamesi: Bakanlık tarafından, Kanunun geçici 1 inci maddesi uya-

rınca düzenlenen ve gözlükçü unvanıyla optisyenlik mesleğini icra etmek hak ve yetkisini gös-

teren belgeyi,

c) İl müdürlüğü: Bakanlık il sağlık müdürlüklerini,

ç) Kanun: 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanunu,

d) Kontakt lens: Kornea üzerine yerleştirilen refraktif, kozmetik, terapötik amaçla kul-

lanılan tıbbi gereçleri,

e) Kurum: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu,

f) Mesul müdür: Optisyenlik müessesesinde optisyenlik mesleğinin icra edilmesinden

ve müessesenin faaliyetlerinden bizatihi sorumlu kişiyi,

g) Optisyenlik müessesesi ruhsatnamesi: Optisyenlik müessesesi açılabilmesi için il

müdürlüğü tarafından verilen belgeyi,

ğ) Personel çalışma belgesi: Optisyenlik müessesesinde mesul müdür haricinde çalışan

ve optisyenlik mesleğini icra hak ve yetkisini haiz olanlar için, müessesede çalıştıklarını gös-

termek üzere il müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeyi,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Optisyenlik Mesleğini İcra Yetkisi ve Optisyenlik

Müessesesi Ruhsatnamesi

Optisyenlik mesleğini icra etmeye yetkili olanlar

MADDE 5 – (1) Aşağıdaki kişiler optisyenlik mesleğini icra etmeye yetkilidir:

a) Kanunun 4 üncü maddesine göre, optisyenlik alanında en az ön lisans seviyesinde

meslekî eğitim ve öğretim veren meslek yüksekokullarından mezun olanlar veya bu konuda

yurt dışındaki bir eğitim ve öğretim kurumundan alınmış diplomalarının denkliği yetkili ma-

kamlarca kabul edilenler, optisyen unvanını kullanmak suretiyle,

b) Kanunun 5 inci maddesine göre, tabiplik yapmamak kaydıyla, göz hastalıkları uz-

manı tabipler,

c) Kanunun geçici 1 inci maddesi uyarınca gözlükçülük ruhsatnamesine sahip olanlar,

gözlükçü unvanını kullanmak suretiyle,

optisyenlik mesleğini icra edebilir.

Optisyenlik müessesesi açmaya yetkili olanlar

MADDE 6 – (1) Optisyenlik müessesesini açmaya;

a) Bizzat mesul müdürlük görevi üstlenilmek suretiyle, optisyen veya gözlükçülük ruh-

satnamesini haiz olanlar ve göz hastalıkları uzmanı tabipler,

b) Optisyenlik mesleğini icra etmeye yetkili olan bir kimseyi mesul müdür olarak ça-

lıştırmak kaydıyla, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri,

yetkilidir.

Ruhsatname başvurusu ve belgeler

MADDE 7 – (1) Optisyenlik müessesesi açacak olanlar bizzat veya mesul müdürü ta-

rafından, müessesenin açılacağı adresin, müessesenin isminin, sahip veya sahiplerinin belirtil-

diği ve açılma işlemlerinin başlatılmasını talep eden bir dilekçe ile il müdürlüğüne başvurur.

(2) Başvuru dilekçesine ekli başvuru dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler

şunlardır:

a) Bakanlığımızca tescili yapılmış optisyenlik diplomasının örneği; gözlükçü ruhsat-

namesini haiz olan birisi tarafından açılacak ise gözlükçülük ruhsatnamesinin Çekirdek Kaynak

Yönetim Sisteminden doğrulaması yapılmış ve aslına uygunluğu il müdürlüğünce onaylı ör-

neği; göz hastalıkları uzmanı tarafından açılacak ise uzmanlık belgesinin örneği ile kayıtlı bu-

lunduğu il tabip odasından alınmış, tabiplik mesleğini icra etmediğine dair belge,

b) Müessese sahibi, optisyenlik mesleğini icra etme hak ve yetkisini haiz olmayan ger-

çek kişi ise sahibinin ve mesul müdürün T.C. kimlik numarası,

c) Optisyenlik müessesesi bir ticaret şirketi tarafından açılacak ise ticaret unvanı, kayıtlı

olunan ticaret sicil memurluğunun adı ve ticaret sicil numarası beyanı, (şirket ana sözleşmesi

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 1/10/2003 tarihinden önce yayınlanmışsa Türkiye Ticaret

Sicili Gazetesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği),
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ç) Müessese sahibi ile mesul müdür arasında akdedilmiş hizmet sözleşmesi,

d) Mesul müdüre ait son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,

e) Mesul müdürün optisyenlik yapabileceğine dair sağlık durum beyanı, 65 yaş üzerinde

olan mesul müdürler için optisyenlik yapabileceğine dair sağlık raporu,

f) Müessese olarak kullanılacak yere ait olan ve iç mekânı da gösterir 1/100 ölçekli il

müdürlüğünce onaylanmış kroki veya plan,

g) Optisyenlik müessesesinde kullanılan ve bulundurulması zorunlu olan ve ek-1’de

belirtilen asgari araç-gerecin mesul müdür tarafından imzalanmış listesi,

ğ) Müessese olarak kullanılacak yerde, yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına dair

ilgili mevzuata göre yetkili olan mercilerden alınan belge,

h) Optisyenlik müessesesinde mesul müdür haricinde optisyenlik mesleğini icra etme

hak ve yetkisini haiz olan personel çalışacak ise bu personel için ikinci fıkranın (a) bendinde

sayılan belgeler, iki adet vesikalık fotoğraf, sağlık durum beyanı, 65 yaş üzerinde ise optisyenlik

yapabileceğine dair sağlık raporu,

ı) Mesul müdürün 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü mad-

desine göre hak yoksunluğunun bulunmadığına dair beyanı.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında bir optisyenlik müessesesi açanlar ve işletenlerce şube

niteliğinde ikinci bir optisyenlik müessesesi açılmak istenmesi durumunda birinci fıkraya göre

başvuru yapılması ve ikinci fıkrada sayılan belgelerin sunulması gerekir.

Başvurunun değerlendirilmesi

MADDE 8 – (1) 7 nci maddeye uygun olarak hazırlanan başvuru dosyası il müdürlüğü

tarafından, başvuru tarihinden itibaren on beş iş günü içinde incelenir. Dosyada eksiklikler

varsa müessese açmak isteyenlere bildirilir. Başvuru dosyasında eksiklik yoksa il müdürlüğü

tarafından başvuru tarihinden itibaren otuz iş günü içerisinde yerinde inceleme yapılır.

(2) Yerinde yapılan inceleme neticesinde optisyenlik müessesesinin uygun şartları ta-

şımadığının tespit edilmesi halinde düzenlenen inceleme raporu ile müesseseye ait eksiklikler

müessese sahipliğine bildirilir. Müessese sahibi, bu eksikliklerini gidererek yeniden ruhsat al-

mak için dosya hazırlamadan dilekçe ile il müdürlüğüne başvurabilir. Başvuru süresi, yerinde

inceleme tarihinden itibaren kırkbeş günü geçemez. Başvuruyu müteakip il müdürlüğü onbeş

iş günü içerisinde; müessesenin fiziki özelliklerini ve donanımını yerinde inceleyerek yeniden

raporunu hazırlar. İl müdürlüğü raporunun bir örneği müessese sahibine verilir, diğer örneği

müesseseye ait dosya içerisinde il müdürlüğünde muhafaza edilir.

(3) Yerinde yapılan ilk incelemeye ait raporun düzenlenme tarihini müteakip kırk beş

gün içerisinde ruhsat almak için yeniden başvurmayanlar ile il müdürlüğü tarafından ikinci

defa yapılan değerlendirme sonucu faaliyete başlaması uygun görülmeyenlerin başvuruları red-

dedilerek durum hakkında sahipliğe bilgi verilir.

(4) İnceleme sonucunda uygun başvurusu bulunanlara, il müdürlüğü tarafından ek-2’de

örneği yer alan optisyenlik müessesesi ruhsatnamesi düzenlenir.
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(5) Müessesede mesul müdür haricinde personel çalışacak ise bu personel için ek-3’te

yer alan personel çalışma belgesi düzenlenir.

(6) İl sağlık müdürlüğünden optisyenlik müessesesi ruhsatnamesini almış müesseseler,

ilgili belediyeden ayrıca işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı almak zorunda değildir.

(7) Müessese ruhsatnamesi ve personel çalışma belgeleri, imza karşılığında mesul mü-

düre teslim edilir.

Müessesenin nakli ve devri

MADDE 9 – (1) Optisyenlik müessesesinin aynı il içerisinde başka bir adrese nakli

halinde, sahibi veya mesul müdürü tarafından müessese olarak kullanılmak istenilen yerin ad-

resinin de belirtildiği bir nakil talep dilekçesi ile birlikte 7 nci maddenin ikinci fıkrasının (f) ve

(ğ) bentlerinde belirtilen belgeler il müdürlüğüne sunulur.

(2) Müessesenin devri halinde, devir alacak gerçek veya tüzel kişi; devir senedi, bir di-

lekçe ve 7 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen belgeleri içeren bir dosya ile il müdürlüğüne

başvurur. Başvurunun belirlenen şartlara uygun olması halinde ilgili adına yeni ruhsatname

düzenlenir ve 8 inci maddenin yedinci fıkrasında belirtilen işlemler yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Optisyenlik Müessesesinin Fizik ve Diğer Şartları ile

Müessese Açılamayacak Yerler ve Tabela

Müessesenin fiziki ve diğer şartları

MADDE 10 – (1) Optisyenlik müessesesi açılacak yerlerin;

a) Kullanım alanının asgarî 25 m2 olması ve bu alanın en az 4 m2’si atölye olarak kul-

lanılabilecek şekilde düzenlenmesi,

b) Atölyenin ön kısımla bağlantısının olması, ancak dış mekana açılan kapısının bu-

lunmaması,

c) Müessesenin bütün ortamlarının hijyene uygunluğunun sağlanması, ısınma sistemi-

nin, havalandırmasının ve ışıklandırmasının yeterli olması,

ç) Müessesenin içerisinde akar su tertibatının bulunması,

d) Personel çalışma belgesi, optisyenlik müessesesi ruhsatnamesi ile optisyenlik dip-

lomasının, gözlükçülük ruhsatnamesinin veya göz hastalıkları uzmanının uzmanlık belgesinin

asıllarının, müessesede vatandaş tarafından görülebilecek bir yere asılması,

gerekir.

Müessese açılamayacak yerler

MADDE 11 – (1) Göz hastalıkları uzmanı tabiplerin mesleğini icra ettiği özel muaye-

nehane, sağlık kurum ve kuruluşlarının bulunduğu bina, müştemilatı ve hizmet veren sağlık

tesisine ait, sağlık imarlı alanı ile market ve süpermarket bünyesinde optisyenlik müessesesi

açılamaz.
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Müessese ismi ve tabelası

MADDE 12 – (1) Tabelalarda ve kullanılan basılı materyaldeki isimlendirmede, optis-

yenlik müessesesinin ismini takiben bu Yönetmelik hükümlerince tanımlanan optisyenlik mü-

essesesi veya optik unvanı yer alır.

(2) Optisyenlik müesseselerinin isimlendirilmesinde; kişilerin yanlış algılaması ve ka-

rışıklığın önlenmesi amacıyla, aynı ildeki optisyenlik müesseselerinin isimleri ile aynı olamaz.

Optisyenlik müessesenin sahibi aynı ise isimlerine semt, numara ve benzeri ibareler eklenerek

ayırt edilmesi gerekir.

(3) Optisyenlik müesseseleri tabelaları ile vitrinlerinde, ruhsatnamesinde kayıtlı mües-

sese ismi dışında başka bir isim kullanılamaz.

(4) Optisyenlik müessesesinin dış tabelasında müessesenin unvanı, sahibinin ismi yer

alır. Tabelanın azamî büyüklüğü 8 m²’dir. Müessesenin birden fazla cephesi var ise en fazla iki

cephesine bu tabeladan asılabilir. Tabela, ışıklandırabilir veya dışırıdan aydınlatılabilir.

(5) Alış veriş merkezlerinde faaliyet gösteren optisyenlik müesseseleri, alış veriş mer-

kezinde faaliyet gösteren işyerlerinin isimlerinin yer aldığı panoda, müessesenin ve sahibinin

ismi yer alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mesul Müdür ve Diğer Personel

Mesul müdür

MADDE 13 – (1) Her optisyenlik müessesesinde, 5 inci maddeye uygun olarak optis-

yenlik mesleğini icra etme yetkisini haiz olan bir kişi, mesul müdür olarak çalışır.

(2) Mesul müdürün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Optisyenlik müessesesinin ruhsatlandırılması iş ve işlemlerini yürütmek.

b) Müessesedeki personel, fiziki veya ruhsatname verilmesine esas her türlü değişikliği

bir hafta içerisinde il müdürlüğüne bildirmek.

c) Müessesede adına personel çalışma belgesi düzenlenen optisyenin ayrılması duru-

munda, çalışma belgesini ayrılış tarihinden itibaren en geç bir hafta içerisinde il müdürlüğüne

iade etmek.

ç) Müessesenin hizmetlerinin Kanuna ve bu Yönetmeliğe uygun şekilde düzenli ve sü-

rekli olarak yürütülmesini sağlamak.

d) Müessese adına düzenlenen her türlü belgeyi onaylamak.

e) Müessesenin kayıtlarının ve defterlerinin düzenli tutulmasını sağlamak, bunları mu-

hafaza etmek ve denetimlerde, denetim elemanlarınca istenilen her türlü bilgi ve belgeleri temin

etmek.

f) Staj yapan Optisyenlik Programı öğrencilerinin çalışmalarını düzenlemek ve gerekir

ise değerlendirmek.

g) Kanunda ve bu Yönetmelikte öngörülen ve müessese faaliyetleri ile ilgili olan diğer

görevleri yerine getirmek.
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Mesul müdürün kısa süreli ayrılması

MADDE 14 – (1) Mesul müdürün müessesede bizzat bulunması esastır.

a) Optisyenlik müessesesinin mesul müdürü yıl içerisinde toplam otuz gün izin kulla-

nabilir. Mesul müdür izne ayrılmadan önce kullanacağı izin süresi ile geçici olarak yerine mesul

müdürlük yapacak olan ve bu Yönetmelikte belirtilen şartları haiz bir kişi müessese tarafından

il müdürlüğüne bildirilir. Aksi halde bu süre zarfında müessesede reçeteli optik ürünlerin satışı

yapılamaz.

b) Mesul müdürün, hastalık ve sair zorlayıcı sebeplerden dolayı bir aydan fazla olma-

mak üzere müesseseden ayrılması durumunda, mazeret halinin ortaya çıkmasından itibaren

kırk sekiz saat içerisinde bir dilekçe ile il müdürlüğüne bilgi verilir.

Geçici mesul müdür tayinini gerektiren haller

MADDE 15 – (1) Aşağıdaki durumlarda, bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan bir

kişi mesul müdür olarak il müdürlüğüne bildirilmek kaydıyla, müessese faaliyetine devam ede-

bilir. Mesul müdürlük görevini yürütmekte iken;

a) Milletvekili veya belediye başkanı seçilenler ile askerlik hizmeti sebebiyle silâhaltına

alınanlar, bu görev veya hizmetleri süresince,

b) Hürriyeti bağlayıcı ceza ile mahkûm olanlar, cezanın infazı süresince,

c) Hastalık ve sair zorlayıcı veya kabul edilebilir sebeplerden dolayı, bir aydan fazla

müesseselerinin başında bulunamayacak olanlar, bu mazeretleri süresince,

ç) Hacir altına alınanlar, vasilerinin talebi üzerine, hacir altında bulundukları sürece,

sahip ve mesul müdür olan kimsenin vefatı halinde, kanunî mirasçılar, vefatından iti-

baren bir ay içinde optisyen veya gözlükçülük ruhsatnamesi sahibi olan birini, mesul müdür

olarak tayin etmek suretiyle müessesenin faaliyetini devam ettirebilirler.

Mesul müdürün değişmesi

MADDE 16 – (1) Mesul müdürün görevine son verilmesi, istifası, mesul müdürlük

şartlarını herhangi bir şekilde kaybetmesi veya vefatı gibi hallerde müessese sahibi tarafından,

böyle bir durumun ortaya çıkmasından itibaren beş gün, vefatta ise on beş gün içerisinde il

müdürlüğüne bildirimde bulunulması ve en geç bir ay içerisinde de yeni bir mesul müdür gö-

revlendirilmesi gerekir.

Diğer personel

MADDE 17 – (1) Optisyenlik müessesesinde, mesul müdür haricinde başka optisyen

veya gözlükçü ruhsatnamesi olan kişiler, ek-3’te yer alan personel çalışma belgesi düzenlenmesi

kaydıyla çalışabilir.

(2) Ayrıca müessesede optisyenlik mesleği haricindeki işleri yürütmek üzere yeteri ka-

dar personel çalıştırılabilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

Kayıt Sistemi ve Defterler

Kayıt sistemi

MADDE 18 – (1) Müessesede yazışma, kayıt ve benzeri işlemler bilgisayar ortamında

gerçekleştirilebilir. Ancak bilgisayarda kayıt tutulması, yazılı kayıt sisteminin bulundurulma

zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

(2) Bilgisayar kayıtlarının ve yazılı kayıt sisteminin düzenli tutulmasından ve birbiriyle

tutarlı olmasından mesul müdür sorumludur.

(3) Müessesenin faturalarında, optisyenlik müessesesi ruhsatnamesinin tarihinin ve sa-

yısının belirtmesi zorunludur.

Reçete kayıt defteri

MADDE 19 – (1) Optisyenlik müessesesinde, ek-4’te gösterilen ve il müdürlüğü tara-

fından yaprak adedi tasdik edilmiş reçete kayıt defteri kullanılması zorunludur.

(2) Müesseselere gelen gözlük ve kontakt lens reçeteleri, hasta onayından sonra mesul

müdür tarafından tarih konulup imzalanır ve reçete kayıt defterine aynı gün kaydedilir.

(3) Kayıtlar, elektronik ortamda da tutulabilir. Hastaların bilgilerine ait gerekli kayıtların

elektronik ortamda saklanmasının, değiştirilmesinin ve silinmesinin önlenmesi ve gizliliğin ih-

lal edilmemesi için fiziki, manyetik veya elektronik müdahalelere ve olası suistimallere karşı

gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınması halinde, birinci fıkrada belirtilen yazılı kayıt şartı

aranmaz. Bu konudaki gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınmasından ve periyodik olarak de-

netlenmesinden mesul müdür sorumludur. Elektronik ortamdaki veriler, güvenli yedekleme

sistemiyle düzenli olarak yedeklenir.

(4) Elektronik ortamdaki kayıtların, denetim veya başkaca resmî amaçla istendiğinde,

bilgisayar ekranında izlenen verilerle daha önceki çıktıların tutarlılık göstermesi zorunludur.

Kabul edilmeyecek reçeteler

MADDE 20 – (1) Optisyenlik müessesesinde, göz hastalıkları uzmanı tabipler tarafın-

dan yazılmayan ve tabibin adını, diploma veya sicil numarasını, görev adresini veya çalıştığı

sağlık kurum ve kuruluşun ismini ihtiva etmeyen reçeteler kabul edilemez ve bu şekildeki re-

çetelerde yazılı olan numaralı gözlük camları ve her türlü lens satılamaz.

Teftiş ve denetim defteri

MADDE 21 – (1) Optisyenlik müessesesinde, 26 ncı madde uyarınca Bakanlık veya il

müdürlüğü tarafından yapılan teftiş ve denetimlerin sonuçlarının yazıldığı ve ek-5’te gösterilen

il müdürlüğü tarafından tasdik edilen teftiş ve denetim defteri bulunur.

Defterlerin saklanması

MADDE 22 – (1) Optisyenlik müessesesinde kullanılan reçete kayıt defteri ile teftiş

ve denetim defteri, müessesede beş yıl süre ile saklanır.
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(2) Faaliyeti sona eren müessese, yazılı ve/veya elektronik kayıtlarını, defterlerini ve

diğer belgeleri, 16/5/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv

Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ile belirtilen süre müddetince saklanmak üzere bir tutanakla

il müdürlüğüne devreder.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İl müdürlüğünün sorumlulukları

MADDE 23 – (1) İl müdürlüğünün, optisyenlik müesseselerinin açılışı, faaliyeti, de-

netimleri ve diğer hususlardaki sorumlulukları şunlardır:

a) Optisyenlik müessesesi ruhsatnamesi ve personel çalışma belgesi almak için başvuran

müesseselerin başvuru dosyasını incelemek.

b) Müesseseleri, bu Yönetmelikte belirlenen aralıklarla rutin veya gerekli görüldüğünde

denetlemek.

c) Müesseselerin açılışı ve faaliyetleri bakımından, Kanuna ve bu Yönetmeliğe uyma-

yanlar hakkında gerekli işlemleri gerçekleştirmek.

ç) Zayi olan veya yıpranan gözlükçülük ruhsatnamesinin yenilenmesi taleplerini bir üst

yazı ile Kuruma bildirmek.

d) Faaliyette bulunan ve faaliyete geçen müesseselerin ve sahipleri ile mesul müdürlerinin

isimlerinin, Bakanlığın Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemine düzenli olarak kaydını yapmak.

e) Gözlükçü ruhsatnamesini haiz olup vefat edenlerin ruhsatnamelerinin iptali için göz-

lükçülük ruhsatnamesinin aslının Kuruma intikalini sağlamak.

f) Kanunda, bu Yönetmelikte ve diğer düzenleyici işlemlerde öngörülen diğer görevleri

yerine getirmek.

Tanıtım ve reklam

MADDE 24 – (1) Optisyenlik müesseselerinin gerçeğe aykırı reklâmı yapılamaz.

(2) Optisyenlik müesseseleri tabelaları, vitrinleri ile basılı ve elektronik ortam mater-

yallerinde, ruhsatnamesinde kayıtlı optisyenlik müessesesi ismi dışında başka bir isim kulla-

namaz. Müessese vitrininde faaliyeti ile ilgili bilgileri, satışını yaptığı optik ürünler ile bu ürün-

lerin fiyatları ve anlaşma yapılan kurumların isimleri belirtilebilir.

Yasaklar

MADDE 25 – (1) Aşağıda belirtilen hususların yapılması yasaktır.

a) Müesseselerin, reçetesiz olarak numaralı gözlük camı satmaları, vermeleri veya tav-

siye etmeleri ve otorefroktometre ve keratometre gibi bilgisayarlı aletler ile olanlar da dahil

olmak üzere, her nevi göz ve görme muayene ve testleri yapmaları veya müesseselerinde bu

işlere yarayan her türlü aletleri ve cihazları bulundurmaları.

b) Optisyenlik müessesesinde, reçetesiz her türlü kontakt lens satılması ve her türlü

kontakt lens uygulaması, lens uygulamasıyla ilgili alet bulundurması.
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c) Optisyenlik mesleğini icra edenlerin, optisyenlik yaptıkları sürece müesseselerinde

başka bir iş yapmaları ve müesseselerini muayenehane gibi kullandırmaları.

ç) Optisyenlerin başka bir unvan kullanmaları veya optisyenlik müesseselerinin gerçeğe

aykırı reklâm yapmaları.

d) Optisyenlik mesleğini icra etme hak ve yetkisini haiz olanların, birden fazla mües-

sesenin mesul müdürlük görevini üstlenmeleri.

e) Optisyenlik müessesesi ruhsatnamesi ve gerekiyor ise personel çalışma belgesi alın-

maksızın faaliyet gösterilmesi.

f) Optisyenlik müesseselerince cadde, sokak veya kaldırımlara seyyar veya sabit levha

konulması.

g) Optisyenlik mesleğini icra edenlerin ve müesseselerin, kişileri, herhangi bir sağlık

kurum veya kuruluşuna veyahut tabibe yönlendirmesi veya buralardan kendi müesseselerine

hasta yönlendirmesi, bunlara aracılık etmesi.

ğ) Bir adres için düzenlenen optisyenlik müessesesi ruhsatnamesinin başka bir adreste

açılan müessesede veya diğer şubede kullanılması.

h) Optisyenlik müessesesi bir şirket tarafından açılmış ise şirketin faaliyetine giren

diğer işlerin optisyenlik müessesesinde yapılması.

ı) Müessese dışındaki bir atölyede numaralı gözlük camı montajı yapılması.

i) 24 üncü maddeye aykırı tanıtım ve reklam yapılması.

j) T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olmayan optik

ürünlerin satışının yapılması.

k) Optisyenlik müesseselerinde; bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak mesul mü-

dürün müessesede bulunmadığı zamanlarda reçeteli optik ürünlerin satışının yapılması.

Denetim

MADDE 26 – (1) Optisyenlik müessesesi, Kurum veya il müdürlüğü tarafından oluş-

turulan bir ekip tarafından düzenli olarak denetlenir. Olağan denetimler il müdürlüğünce yılda

en az iki kez yapılır. Şikâyet, soruşturma veya kurumun talebi üzerine olağan dışı denetimler

yapılabilir. Denetimlerde ek-6'da yer alan denetim formu kullanılır. Denetim ile ilgili tespitler

ve sonuçlar, müesseseye ait denetim defterine yazılır.

(2) Denetimler, denetim işlemi için il müdürlüğü tarafından görevlendirilen biri sorumlu

olmak kaydıyla, en az üç personel tarafından gerçekleştirilir.

(3) Üst üste iki denetimde mesul müdürün görevinin başında bulunmadığının tespit

edildiği ve geçerli mazeretin bulunmadığı durumlarda Kanunun 15 inci maddesi hükmüne göre

işlem yapılır.

(4) İl müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, mesul müdür tarafından bildirimde

bulunulmadan, bir aydan fazla süre ile kapalı olduğu tespit edilen optisyenlik müessesesinin

ruhsatı iptal edilir.
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Yaptırımlar

MADDE 27 – (1) Denetimler sonunda, Kanuna ve bu Yönetmeliğe aykırı davrandığı

tespit edilen müesseseler hakkında fiillerinin durumuna göre ek-6’daki denetleme formunda

belirtilen idari müeyyideler uygulanır.

(2) Bu Yönetmeliğe aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında, nitelik

ve fiilin mahiyetine göre Kanun, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hak-

kında Kanun, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Ka-

nunu ve 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun hükümleri

uygulanır.

(3) Optisyen unvanını ve gözlükçülük ruhsatnamesini haiz olmadığı halde, optisyenlik

mesleğini icra edenler veya kendilerinin optisyenlik mesleğini icraya yetkili olduklarını ilân

edenler hakkında, Kanunun 14 üncü maddesi hükmü uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 28 – (1) 27/9/2004 tarihli ve 25596 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Op-

tisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce gözlükçülük ruh-

satnamesini haiz olup aynı mekânda eczacılık ve/veya saatçilik faaliyetlerini birlikte yapanlar,

bu şekilde faaliyetlerine devam edebilirler. Bu hakları, işyerlerinin nakli halinde de devam eder

ancak, devredilemez.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce; market ve süpermarketler bünye-

sinde ruhsatlandırılmış olan optisyenlik müesseseleri nakledilebilir ancak, devredilemez.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Başkanı yürütür.
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TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

KAMU SOSYAL TESİSLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(SAYI: 2014-3)

13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesi ve 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Ka-
nununun “Mali kontrole ilişkin hükümler” başlığı altındaki 8 inci maddesinin yedinci fıkrasına
göre, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi
teşebbüsleri, kamu bankaları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan eği-
tim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi ve benzeri sosyal ve des-
tek amaçlı tesislerden dinlenme amacıyla veya diğer amaçlarla yararlanacaklardan alınacak
yemek, konaklama ve diğer hizmet bedellerinin tespitinde ve elde edilen gelirlerin kullanımında
aşağıdaki esas ve usullere uyulması gerekli görülmüştür.

I - EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ
Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanacak

kurum personelinden 2014 yılında alınacak en az bedeller, tesislerin bu Tebliğ ekinde (Ek-1)
belirtilen özellikleri göz önünde bulundurularak, aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir:

1 - Ek-1’de sayılan özelliklerden onbeş ve daha fazlasını taşıyan tesislerde kişi başına
günlük 13,95 TL yemek ve 5,50 TL (1 Temmuz - 15 Ağustos döneminde 7,30 TL) konaklama
bedeli,

2 - Ek-1’de sayılan özelliklerden asgari oniki ve en fazla ondört tanesini taşıyan tesislerde
kişi başına günlük 12,00 TL yemek ve 4,80 TL (1 Temmuz - 15 Ağustos döneminde 6,20 TL)
konaklama bedeli,

3 - Ek-1’de sayılan özelliklerin oniki tanesinden daha azı bulunan tesislerde kişi başına
günlük 9,50 TL yemek ve 4,00 TL (1 Temmuz - 15 Ağustos döneminde 5,85 TL) konaklama
bedeli,

alınır.
4 - Ayrıca, konut veya bağımsız bölümde; buzdolabı bulunanlarda günlük en az 1,95 TL,

televizyon bulunanlarda günlük en az 2,15 TL ve klima bulunanlarda günlük en az 3,00 TL,
konut başına ilave bedel alınır.

II - MİSAFİRHANELER
1 - Misafirhanelerden yararlanan kurum personelinden kişi başına her gece için en az

7,30 TL alınır. İdarelerce, verilen hizmetin özelliği, maliyeti ve standardın üzerinde olması,
odadaki yatak sayısı gibi hususlar dikkate alınarak daha yüksek konaklama bedeli tespit edile-
bilir.

2 - Misafirhanelerden yararlanacak geçici görevli kamu personelinden alınacak konak-
lama bedeli, geçici görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin 2014 Yılı Merkezi Yö-
netim Bütçe Kanununa ekli (H) cetvelinin dipnotunda yer alan hükme göre %50 artırımlı mik-
tarının tamamını, daha sonraki günler için ise artırımsız gündeliklerinin 1/2’sini, geçici görevli
denetim elemanlarından alınacak konaklama bedeli ise yurtiçi gündeliklerinin %50 artırımlı
miktarının tamamını geçemez.
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Misafirhanelerden yararlanan geçici görevli personel hangi kamu kurumunda çalışırsa
çalışsın hepsine aynı tarife uygulanacaktır.

Diğer sosyal tesislerden yararlandırılan geçici görevli kamu personeli ile geçici görevli
denetim elemanlarından alınacak konaklama bedeli hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır.

3 - Her ne ad altında ve sürede olursa olsun (kiralanmış olan yerler dahil) kurumun ta-
sarrufunda olan yerlerde personelin konaklaması halinde (lojman olarak tahsis edilenler hariç),
bu yerler de “Misafirhane” kapsamında değerlendirilecektir.

III - KREŞ VE ÇOCUK BAKIMEVLERİ ÜCRETLERİ
Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve çocuk bakımevlerine kabul edilecek Devlet

memurları ile diğer kamu personelinin her çocuğu için aylık bakım ücreti asgari 132,00 TL
olarak tespit edilmiştir.

Ancak belirlenen asgari aylık ücretlerin kreş ve çocuk bakımevi hizmetlerinin karşı-
lanmasında yeterli olmadığı durumlarda, kurum ve kuruluşlar belirlenen ücretin üzerinde bedel
tespit etmeye yetkilidir.

IV - SPOR TESİSLERİ
1 - Kurum personeli de dahil olmak üzere, her türlü futbol, basketbol, voleybol salon

ve sahalarından, tenis kortlarından, yüzme havuzlarından, su ve kış sporlarının yapıldığı yer-
lerden veya diğer spor tesislerinden yararlananlardan, bir saatlik yararlanma karşılığı,

- Spor alet ve malzemelerinin yararlananlar tarafından temin edilmesi halinde kişi ba-
şına en az 4,80 TL,

- Spor alet ve malzemelerinin tesisten temin edilmesi halinde kişi başına en az 7,30 TL,
bedel alınır.
Amatör spor müsabakaları sırasında lisanslı sporcuların antrenman amacıyla veya öğ-

rencilerin ders programı çerçevesinde belirtilen tesislerden yararlanmaları halinde, ilgili ida-
relerce gerekli görüldüğü takdirde bedel alınmayabilir veya daha az bir bedel alınabilir.

2 - Hamam, sauna ve kaplıcalardan bir saatlik yararlanma karşılığı kişi başına en az
8,60 TL bedel alınır.

3 - Spor tesisleri ile hamam, sauna ve kaplıcaların eğitim ve dinlenme tesisleri içinde
yer alması durumunda, belirli devreler itibarıyla dinlenme amacıyla kalanların bu tesislerden
yararlanmaları halinde 1 inci ve 2 nci maddede belirtilen bedellerin 1/4’ü alınır.

4 - Spor tesisleri ile hamam, sauna ve kaplıcalara abone olan kamu personelinden alı-
nacak 1 aylık abone bedeli, yukarıda belirtilen miktarların 15 katından az olmamak kaydıyla,
kurumlarca belirlenebilir.

V - ORTAK HUSUSLAR
1 - Kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan eğitim ve dinlenme tesisi, mi-

safirhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin işletme giderleri için
ilgili kurum ve kuruluşların bütçelerinden herhangi bir katkıda bulunulmaması esastır.

Söz konusu tesislerin bakım ve onarımlarının yaptırılabilmesini sağlamak amacıyla, bu
tesislerden yıl içinde elde edilen gelirlerin brüt tutarının % 5’inden az olmamak üzere ayrılacak
tutarlar ayrı bir hesapta tutularak söz konusu ihtiyaçlar için harcanacaktır. Bu hesaptan yapıla-
cak harcamalarda, hizmetin sunumu açısından ihtiyaç duyulan döşeme ve demirbaş alımlarında
Başbakanlık ve/veya Bakanlığımızca çıkarılmış veya çıkarılacak olan tasarruf genelgesi, tali-
matı ve tebliğlerine uyulacaktır.
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2 - Bu tesislerde merkezden geçici görevle gönderilecek personel sayısı asgari seviyede
tutulacak ve 2013 yılında görevlendirilen personel sayısı hiç bir şekilde aşılmayacaktır.

Bu tür yerlerde, 2014 yılında, merkezi yönetim bütçesi ile döner sermaye ve fonlardan
ücret ödenmek üzere ilk defa personel istihdam edilmeyecek, ancak ücreti sosyal tesis işletme
gelirlerinden karşılanmak üzere ilk defa personel istihdamı yapılabilecektir.

3 - Kuruma ve/veya mensuplarına yardım ve hizmet amacıyla kurulmuş olan fon, vakıf,
dernek ve benzeri kuruluşlar eliyle işletilen tesislere kurum bütçesinden doğrudan veya dolaylı
olarak katkıda bulunulmayacaktır.

4 - Tesislerin bir önceki yıl doluluk oranları ile bu yıl yapılacak olan müracaat sayıları
da dikkate alınarak doluluk oranı % 50’nin altına düşen tesisler hizmete açılmayacak, yeterli
sayıda müracaat olmaması halinde dönemler itibarıyla yapılan müracaatlar birleştirilerek dönem
sayılarının azaltılması yoluna gidilecektir.

5 - Kamp dönemleri için tespit edilen tarifenin % 20’si müracaat sırasında avans olarak
alınacaktır. Kamp tahsis edilemeyenler ile kamp döneminin başlamasından bir hafta öncesine
kadar vazgeçenlere avansları aynen iade edilecektir. Geçerli bir mazereti olmaksızın bu süreden
sonra vazgeçtiklerini bildirenlere her gün için avansın % 5’i oranında kesinti yapılmak suretiyle
avansları iade edilecek, kamp döneminin başlamasına kadar vazgeçtiklerini bildirmeyenlerin
ise avansları iade edilmeyerek gelir kaydedilecektir.

6 - Tesislerin lokanta (alakart usulüyle yemek çıkarılması halinde alakart yemek bedel-
leri dahil), pastane, kafeterya, büfe, disko ve diğer hizmet verilen yerlerinde yemek, kahvaltı,
içki, meşrubat, çay, kahve ve benzeri hizmet bedelleri hiç bir şekilde maliyetinin altında olma-
yacaktır.

7 - Yukarıda yazılı yemek, konaklama ve diğer hizmetlerin bedelleri (geçici görevli ka-
mu personelinden misafirhanelerde alınacak konaklama bedeli hariç), yararlananlardan alın-
ması gereken en az miktarlar olup, kurum ve kuruluşlar yemeğin maliyeti, hizmetin daha farklı
şekillerde sunulması ve tesisin bulunduğu mahallin özelliği gibi hususlar ile talebin yoğun ol-
duğu Temmuz-Ağustos, yılbaşı, bayram ve yarıyıl tatili gibi dönemleri de dikkate alarak bu
bedellerin üzerinde bedel tespit edebileceklerdir.

8 - a) Bir kurum veya kuruluşun eğitim ve dinlenme tesisleri, misafirhane, kreş ve çocuk
bakımevlerinden yararlandırılan o kurum ve kuruluşun emeklisi ile o kurum ve kuruluşun per-
sonelinin veya emeklisinin eşleri, üstsoy ve altsoylarına, kurum personeli için belirlenen tarife
uygulanır.

b) Bir kurum veya kuruluşun eğitim ve dinlenme tesisleri, misafirhane, kreş ve çocuk
bakımevlerinden yararlanan diğer kurum ve kuruluşların personeli ve emeklileri ile bunların
eşleri, üstsoy ve altsoylarına, kurum personeli için belirlenen tarifenin % 25 fazlası uygulanır.

c) Eğitim ve dinlenme tesisleri ile misafirhanelerden (a) ve (b) fıkrasında yer alanların
dışında yararlandırılanlara kurum personeli için belirlenen tarifenin % 50 fazlası uygulanır.
Ancak, tesislerden yararlanmada öncelik; o kurum personeli ve emeklisi ile bunların eşleri,
üstsoy ve altsoylarına verilir.

ç) Sözkonusu tesislerde, 1 Şubat 2011 tarihinden sonra doğan çocuklar için konaklama
bedeli alınmaz. Bunlar için yemek istenilmesi halinde yemek bedelinin yarısı alınır. 1 Şubat
2008 ile 1 Şubat 2011 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) doğan çocuklar için ise (eğitim ve
dinlenme tesislerinde yemek istenilip istenilmediğine bakılmaksızın) konaklama ve yemek be-
delinin yarısı alınır.
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d) Bir kurum veya kuruluşun bağlı ve ilgili kuruluşlarına ait eğitim ve dinlenme tesisleri
ile misafirhanelerinden yararlandırılan o kurum ve kuruluşun personeli ve emeklisi ile bunların
eşleri, üstsoy ve altsoylarına, bağlı ve ilgili kuruluş personeli için belirlenen tarife uygulana-
bilir.

e) Kamu sosyal tesislerinden yararlandırılmayla ilgili olarak yayımlanan Başbakanlık
Genelgeleri hükümleri saklıdır.

9 - Bu Tebliğde belirlenmiş olan bedellere, katma değer vergisi dahil değildir.
Bu Tebliğin II/2 nci maddesindeki sınırlamalar, konaklama bedelinin katma değer ver-

gisi dahil olarak belirlenmesi halinde dahi aşılamaz.
10 - a) Görevi ve unvanı ne olursa olsun hiç bir kişi ve personel, tesislerden ve yukarıda

belirtilen hizmetlerden bedelini ödemeden yararlandırılamaz.
b) Tesisler için tespit edilen ücretler, tahsisin yapıldığı tarihte ilgililerden peşin olarak

tahsil edilir.
c) Kamp ve tesislerden, tahsis belgesinde ismi yazılı olanların yerine başkaları fayda-

landırılamaz.
ç) Tesisler devamlılık arz edecek şekilde pansiyon veya bekâr lojmanı olarak kullanı-

lamaz.
d) Misafirhane hizmetlerinin aksatılmaması ve diğer personelin bu tesislerden fayda-

lanmasına engel teşkil etmemesi kaydıyla boş kapasite bulunduğu hallerde yükseköğrenim gö-
ren öğrenciler de bu tesislerden faydalanabilirler.

11 - Kamu görevlileri sendika ve konfederasyonlarınca düzenlenecek eğitim çalışma-
larında, kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim tesislerinden kamu kurumları için öngörülen ta-
rife karşılığı ve tesisin uygun olması halinde ilgili sendika ve konfederasyonlar yararlandırıla-
bilir.

12 - Tesislerin tamamen veya kısmen kiraya verilmesi imkanları araştırılarak uygula-
maya bu yönde ağırlık verilecektir. İhtiyaç duyulması halinde yemek, çay ve sair hizmetler,
hizmet alımı suretiyle temin edilebilecektir.

13 - Tesislerde, tesisin bağlı olduğu kurumun merkeziyle veya tedarik gibi tesisin işle-
tilmesiyle doğrudan ilişkili olarak yapılan resmi görüşmeler ve haberleşmeler dışında, tesislerde
kalanların yararlandıkları telefon, faks ve internet gibi hizmetlerin ücretleri yararlananlar tara-
fından tesisten ayrılmadan önce ödenecektir. İdareler bu konuda gerekli önlemleri alacaklar-
dır.

14 - Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen kreş ve çocuk bakımevi gibi tesislerin sos-
yal tesis kapsamında olması nedeniyle, bu tesislerin giderlerine de bütçeden katkıda bulunul-
mayacak, dolayısıyla bunların her türlü giderleri (temizlik hizmeti alımı dahil) kreş ve çocuk
bakımevlerinin kendi gelirlerinden karşılanacaktır.

15 - Kurum ve kuruluşların bu Tebliğ kapsamındaki tesislere ilişkin olarak 2014 yılında
uygulayacakları tarife ve yararlanma bedelleri, kendi internet sitelerinde yer alacak ve daima
güncel tutulacaktır.

16 - Sosyal tesislerle ilgili olarak yapılacak ödeme ve tahsilatlarda aşağıdaki hususlara
uyulacaktır:

a) Görevliler nezdinde kurum amirleri tarafından belirlenen miktarın üzerinde nakit bu-
lundurulmayacaktır.
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b) Avans olarak verilen tutarların en geç 30 gün içinde mahsubu veya iadesi sağlana-
caktır.

c) Sosyal tesis paraları milli bankalarda muhafaza edilecektir.
ç) Ödeme ve tahsilatın banka vasıtasıyla yapılması esas olacaktır.
17- Kurum amirleri bizzat ya da denetim elemanları marifetiyle sosyal tesislerin işlem-

lerini, defter ve belgelerini zaman zaman ve her halükarda yılsonlarında denetleyeceklerdir.
Düzenlenecek denetim raporları kurumlarda muhafaza edilecektir.

18 - Bu Tebliğde belirtilmeyen hususlar hizmetin gereğine göre ilgili mevzuata aykırı
olmamak üzere kurumlar tarafından belirlenir.

19 - Bu Tebliğ hükümleri 1/2/2014 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanır.
Tebliğ olunur.

Ek – 1

EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİNİN ÖZELLİKLERİ

Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinde bulunabilecek
özellikler aşağıda belirtilmiştir.

1 - Tesisin deniz, göl, akarsu kenarında veya kış sporlarına elverişli yerler ile termal
alanlarda olması

2 - Konut veya bağımsız bölümünde tuvalet ve banyo

3 - Sıcak su

4 - Havalandırma tesisatı

5 - Konut veya bağımsız bölümünde telefon

6 - Salonlarda ve konut veya bağımsız bölümlerde müzik yayını

7 - Mutfak ve lokanta

8 - Konut veya bağımsız bölümün içinde mutfak mekanı

9 - Dinlenme ve oyun salonu

10 - Çay bahçesi

11 - Asansör

12 - Diskotek

13 - Çocuk bahçesi

14 - Spor alanları

15 - Revir

16 - Plaj

17 - Güneşlenme yerleri ve teçhizatı

18 - Otopark (en az 20 araçlık)

19 - Yüzme havuzu

20 - Hamam

21 - Sauna
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       YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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2014 OCAK Günsüzleri                   HARUN 
1300-15 ORTA SAYFA 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

18 Ocak 2014 

CUMARTESİ 
Sayı : 28886 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Edirne 1. Sulh Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2007/449 

Karar No : 2013/714 

Basit yaralama suçundan sanık Somali uyruklu Halil ve Meryem kızı, 1982-Somali 

doğumlu, 21.Cadde Mogadişu Somali adresinde ikamet eden Zeynep HALİL ile basit yaralama 

suçundan sanık Somali uyruklu Habdulaziz ve Mebarat oğlu, 1983-Somali doğumlu, 11.Sokak 

No:01 Mogadişu Somali adresinde ikamet eden Fawzia HABDULAZİZ hakkında yapılan 

yargılama sonunda; Her iki sanığa da TCK 86/2 fıkrası uyarınca yasal arttırıcı nedenler ile ilgili 

şartlar oluşmadığından taktiren asgari hadden 120 GÜN KARŞILIĞI ADLİ PARA CEZASI İLE 

CEZALANDIRILMASINA, Sanıkların geçmişi, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki 

davranışları cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri lehine taktiri hafifletici sebep kabul 

edildiğinden verilen cezanın TCK.nın 62. maddesi uyarınca 1/6 oranında indirilerek 100 GÜN 

KARŞILIĞI ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, sanıklar hakkında başkaca 

artım ve eksiltmeye YER OLMADIĞINA, sanıklara verilen cezanın sanığın sosyal ve ekonomik 

durumu dikkate alınarak 5237 sayılı TCK.nın 52/2 fıkrası uyarınca 1 günlüğü takdiren 20,00 

TL'den paraya çevrilerek 2.000,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

5728 sy yasanın 562. mdsi ile değişik 5271 sy CMK un 231 maddesinin 5 ve 14. fıkraları göz 

önüne alınarak 5271 sy CMK un 231/6 fıkrasındaki şartların oluştuğu anlaşılmakla sanıklar 

hakkındaki hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına, 5271 sy CMK un 231 maddesinin 

8.fıkrası uyarınca sanıklar hakkında 5 yıllık denetim süresine tabi tutulmalarına, 5271 sy CMK un 

231 maddesinin 8. fıkrasının son cümle uyarınca sanıklara denetim süresi içerisinde herhangi bir 

hükümlülük belirlenmesine taktiren yer olmadığına, 5271 sy CMK un 231 maddesinin 10 fıkrası 

uyarınca 5 yıllık denetim süresi içerisinde kasti bir suç işlemediğinde açıklanmasının geri 

bırakılarak hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşürüleceğinin sanıklara ihtarına (ihtar 

yapılamadı) 5271 sy CMK un 231 maddesinin 11 fıkrası uyarınca 5 yıllık denetim süresi 

içerisinde kasti cürüm işlediğinden açıklanması ertelenen hükmün açıklanacağının sanıklara 

ihtarına, Mahkememizce suçüstü ödeneğinden yapıldığı anlaşılan 129,00 TL yargılama giderinin 

sanıklardan eşit olarak alınarak hazineye gelir kaydına, (ihtar yapılamadı) dair verilen hüküm 

sanıklar Zeynep HALİL ve Fawzia HABDULAZIZ'e tebliğ için; 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE ilanen tebliğine, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 

3 - İlan masraflarının sanıklardan eşit olarak alınmasına, 

4 - Kararın mahkeme ilan tahtasında 1 ay süre ile asılmasına, karar verilmiş olup; ilan 

olunur.   10660 
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3'üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden: 

 Hasdal/İSTANBUL 

Esas No  : 2013/467 

Karar No : 2013/487 

Kasten yaralama suçundan sanık Ali ve Sebiha oğ.1991 D.lu, Adıyaman Merkez 

Boğazözü Ky.Nfs.Kyt.lı Hasan Hüseyin ALAGÖZ hakkında 3.Kor.K.lığı Askeri Mahkemesinin 

13 Ağustos 2013 gün ve 2013/467-487 Esas ve Karar sayılı kararıyla; 

Sanık terhisli J.Er Hasan Hüseyin ALAGÖZ'ün 12.12.2012 tarihinde J.Er Sercan Mustafa 

KUYUCU'ya yönelik olarak üste fiilen taarruz suçunu işlediğinden bahisle eylemine uyan 

As.C.K.nun 91/1.maddesi birinci cümlesi uyarınca cezalandırılması talebiyle kamu davası açılmış 

ise de; sanığın eyleminin T.C.K.nun 86/1 maddesinde yazılı kasten yaralama suçunu oluşturduğu 

değerlendirildiğinden ve bu suçun da askeri bir suç veya askeri bir suça bağlı suç olmadığı ve 

sanığın da terhis olması nedeni ile askeri mahkemede yargılanmayı gerektiren ilgi kesildiğinden 

353 S.K.nun 9,17,19 ve 176.maddeleri uyarınca mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE, dava 

dosyasının suç yeri itibariyle görevli ve yetkili Silivri Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine 

karar verilmiş olup, sanık tüm aramalara rağmen adresinde bulunamadığı gibi adresi de tespit 

olunamadığından 7201 Sayılı Kanunun 28-29 maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞ olunur. 

 61 

————— 
Esas No  : 2013/611 

Karar No : 2013/501 

İzin Tecavüzü suçundan sanık Hasan Hüseyin ve Sabriye oğlu, 1986 D.lu, Çorum, İskilip, 

Meydan Mh.Nfs.Kyt.lı Volkan SARIARSLAN hakkında 3.Kor.K.lığı Askeri Mahkemesinin 

23.08.2013 gün ve 2013/611-501 E/K sayılı kararıyla; 

5237 sayılı TCK.'nın 7'nci ve 5275 sayılı Kanunun 98'inci maddeleri uyarınca; Hükümlü 

Volkan SARIARSLAN hakkında Mahkememizce verilip kesinleşmiş 23.08.2013 gün ve 

2013/611-501 E.-K. sayılı mahkumiyet hükmünün; 

Sanık P.Er. Volkan SARIARSLAN'ın 07.05.2012-18.05.2012 tarihleri arasında "İzin 

Tecavüzü" suçunu işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan As.CK.nun 66/1-b maddesi uyarınca 

BİR YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın 6 haftalık yasal süre içerisinde kendiliğinden gelerek birliğine katılması nedeniyle 

hükmolunan cezadan As.C.K'nun 73 ncü maddesi uyarınca takdiren 1/2 oranında indirim 

yapılarak ALTI AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA; 

Sanığın suçunu tevil yollu ikrarı ve duruşmadaki iyi hali lehine takdiri hafifletici sebep 

kabul edildiğinden 5237 Sayılı T.C.K.'nun 62/1 maddesi uyarınca cezasından 1/6 oranında 

indirim yapılarak sanığın NETİCETEN BEŞ AY HAPİS CEZASI İLE 

CEZALANDIRILMASINA; 

5271 Sayılı C.M.K.' nun 231 nci maddesi uyarınca daha önce kasıtlı bir suç işlememiş 

olan ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi halinde ileride suç işlemekten 

çekineceği hususunda mahkememizce kanaat hasıl olan sanık hakkında yukarıda kurulan 

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 

5271 Sayılı C.M.K.' nun 231/7 nci fıkrası nedeniyle sanık hakkında takdir edilen hapis 

cezasının para cezasına çevrilmesine ve ertelenmesine YER OLMADIĞINA, 

5271 sayılı C.M.K.' nun 231/8 inci fıkrası uyarınca 5 YIL DENETİM SÜRESİ 

belirlenmesine, sanığın kişiliği ve sosyal durumu dikkate alınarak denetim süresinin herhangi bir 

yükümlülük belirlemeden GETİRİLMESİNE, 
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5271 sayılı C.M.K.' nun 231/10 ncu fıkrası uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni 

bir suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülere uygun davranıldığı 

takdirde, açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar 

verileceğinin sanığa BİLDİRİLMESİNE, 

5271 Sayılı C.M.K.' nun 231/11 inci maddesi uyarınca sanığın denetim süresi içerisinde 

kasıtlı bir suç işlemesi halinde açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanacağının sanığa 

BİLDİRİLMESİNE," karar verilmiş olup, sanık tüm aramalara rağmen adresinde bulunamadığı 

gibi adresi de tespit olunamadığından 7201 Sayılı Kanunun 28-29 maddeleri uyarınca İLANEN 

TEBLİĞ olunur. 60 

————— 
Esas No  :2013/147 

Karar No : 2013/416 

Firar suçundan sanık Süleyman ve Şükran oğ.1991 D.lu, Şanlıurfa, Bozova, Koçhisar Ky. 

Nfs.Kyt.lı Adem POLAT hakkında 3.Kor.K.lığı Askeri Mahkemesinin 17.07.2013 gün ve 

2013/147-416 esas ve Karar sayılı kararıyla; 

Sanık Adem POLAT'ın 30.06.2012-03.08.2012 tarihleri arasında FİRAR suçunu işlediği 

dosyadaki delillerle sabit olduğundan eylemine uyan AsCK.'nın 66/1-a maddesi uyarınca ve alt 

sınırdan uzaklaşmayı gerektirir bir sebep görülmediğinden takdiren alt sınırdan BİR YIL HAPİS 

CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA; 

Altı haftalık yasal mehil içerisinde kendiliğinden birliğine döndüğü anlaşılan sanık 

hakkında hükmolunan cezadan AsCK'nın 73'üncü maddesi uyarınca 1/2 oranında indirim 

yapılarak ALTI AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA; 

Duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezasından 5237 sayılı TCK.'nın 62'nci maddesi uyarınca 

takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın neticeten BEŞ AY HAPİS CEZASI İLE 

CEZALANDIRILMASINA; 

Sanığın engel nitelikte adli sicil kaydının veya askeri sabıka kaydının bulunmaması ayrıca 

yeniden suç işlemeyeceği yönünde mahkememizde kanaat oluşması nedenlerine bağlı olarak 

CMK.'nın 231/5,6 maddesi uyarınca mahkumiyet hükmünün açıklanmasının GERİ 

BIRAKILMASINA, 

5271 Sayılı CMK.'nın 231/8'inci fıkrası uyarınca 5 YIL DENETİM SÜRESİ 

belirlenmesine, sanığın kişiliği ve sosyal durumu dikkate alınarak denetim süresinin herhangi bir 

yükümlülük belirlemeden GEÇİRİLMESİNE, 

5271 sayılı CMK.'nın 231/10'uncu maddesi uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni 

bir suç işlenmediği takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın 

düşmesine karat verileceğinin sanığa İHTARINA, 

5271 Sayılı CMK.'nın 231/11 'inci maddesi uyarınca sanığın denetim süresi içerisinde 

kasıtlı bir suç işlemesi halinde açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanacağının sanığa 

İHTARINA, 

5271 Sayılı C.M.K.' nun 231/11 inci maddesi uyarınca sanığın denetim süresi içerisinde 

kasıtlı bir suç işlemesi halinde açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanacağının sanığa 

BİLDİRİLMESİNE " kararı verilmiş olup, sanık tüm aramalara rağmen adresinde bulunamadığı 

gibi adresi de tespit olunamadığından 7201 Sayılı Kanunun 28-29 maddeleri uyarınca İLANEN 

TEBLİĞ olunur. 62 



Sayfa : 184 RESMÎ GAZETE 18 Ocak 2014 – Sayı : 28886 

 

 



18 Ocak 2014 – Sayı : 28886 RESMÎ GAZETE Sayfa : 185 

 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

YEM HAMMADDELERİ VE YEM KATKI MADDELERİ SATIN ALINACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlüğümüze bağlı;  

Tarım İşletmesi Müdürlüklerine aşağıda çeşit, miktar ve özellikleri belirtilen toplam 7.401 

Ton yem hammaddeleri ve 218 Ton yem katkı maddeleri satın alınacaktır. 

 

S.No Cinsi 
Miktarı 

(Ton) 

1 - Buğday Kepeği 1.131 

2 - Mısır Kepeği 1.110 

3 - ATK 2.000 

4 - Pamuk Tohumu Küspesi (PTK) 560 

5 - Soya Fasulyesi Küspesi (SFK) 600 

6 - Mısır DDGS 2.000 

TOPLAM 7.401 

 

S.No Cinsi 
Miktarı 

(Ton) 

1 - By-Pass Yağ (Fraksiyonize) 143 

2 - Vitamin-E 4 

3 - Vitamin-Mineral Premiks 16 

4 - Biotin 7 

5 - Toksin Bağlayıcı  48 

TOPLAM 218 

 

Konu ile ilgili Şartnameler Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 150,00 TL 

karşılığında temin edilebilir. 

İhale kapalı teklif usulü ile yapılacak olup, isteklilerce teklif tutarının en az %3’ü oranında 

geçici teminat verilecektir. 

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 29/OCAK/2014 Çarşamba günü saat 

14:30’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir. 

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İhale Toplantı 

Salonunda yapılacaktır. 

Geciken teklifler dikkate alınmaz. 

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 

A D R E S : 

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA  

Tlf.: (0 312) 417 84 70 (5 Hat) 

Fax: (0 312) 425 59 55 395/1-1 
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DUYURU 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun 

hükümleri çerçevesinde aşağıdaki taşınmazlar bir bütün halinde “Satış” yöntemi ile 

özelleştirilecektir. 

 

Sıra 

No 
İhale Konusu 

Geçici 

Teminat 

Tutarı 

(TL) 

İhale 

Şartnamesi 

Bedeli 

(TL) 

Son Teklif 

Verme 

Tarihi 

1 

İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, İstinye 

Mahallesinde bulunan bulunan; 

- 360 ada, 3 no.lu parseldeki 53.546,00 m² 

yüzölçümlü, 

- 360 ada, 64 no.lu parseldeki 27.980,00 m² 

yüzölçümlü, 

- 380 ada, 17 no.lu parseldeki 18.166,00 m² 

yüzölçümlü, 

- 380 ada, 18 no.lu parseldeki 15.485,00 m² 

yüzölçümlü, 

- 380 ada, 38 no.lu parseldeki 27.795,00 m² 

yüzölçümlü, 

- 1352 ada, 7 no.lu parseldeki 15.525,62 m² 

yüzölçümlü, 

gayrimenkullerin bir bütün halinde satışı, 

50.000.000 50.000 20.02.2014 

 

1 - İhale, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü 

takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma 

suretiyle sonuçlandırılabilir. 

2 - İhaleye katılabilmek için gayrimenkullerin İhale Şartnamesi alınması ve teklifin Ziya 

Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17.00’ye kadar 

elden teslim edilmesi zorunludur. 

3 - Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi bedeli, İdarenin; 

- Halkbank Ankara Kurumsal Şubesinin TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06  

- T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesinin TR40 0001 0017 4538 7756 

6157 38 

- Vakıfbank Ankara Merkez Şubesinin TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta; katılımcıların (Ortak Girişim Grubu olması 

halinde Ortak Girişim Grubunun adına veya üyelerinden birinin adına olması gerekir) ismi ile 

hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir. 

Tanıtım dokümanı ve İhale Şartnamesi karşılığı olarak alınan bedel her ne surette olursa 

olsun iade edilmez. 

4 - İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, İdare, ihaleleri yapıp 

yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare 

belirlenecek tarihe kadar uzatmakta serbesttir. 

5 - Özelleştirme işlemleri; KDV ile her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

6 - Ayrıca; (312) 585 83 20 numaralı telefondan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye 

ilişkin bilgi alınabilir. 430/1-1 
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AŞAĞIDA ÖZELLİKLERİ BELİRTİLEN MALZEMELERİN ALIMI İŞİ 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Maden Sahaları Dairesi 

Başkanlığı Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Teşekkülün;  

a) Adres  : AEL İşletme Müd. Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 344 524 22 82 / 0 344 524 22 80 

c) Elektronik Posta Adresi : ael@euas.gov.tr. 

2 - İhale Konusu Malın  

 

a) Niteliği ve Türü Miktarı 
İhale 

Kayıt No 
Dosya No 

Şartname 

Bedeli 
İhale Tarihi 

1 

Dalgıç Pompa 

Elektrik Motoru 

Yedek Malzemesi 

23 Kalem 2014-2662 TER-AEL-2013-0564 100,00-TL 07/02/2014 

2 Manşon 40 Adet 2014-2507 TER-AEL-2014-0002 50,00-TL 10/02/2014 

 

b) Teslim Yeri : AEL İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı 

c) Teslim Tarihi : Teknik Şartnamede termin planı bulunmuyor ise 

istekliler belirtecektir  

d) İhale Usulü : Açık İhale Usulü. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : AEL İşletme Müdürlüğü İhale Salonu. 

b) Tarihi ve Saati : Yukarıda belirtilen tarihte, Saat : 14:00 

c) İhale Dokümanlarının Görülmesi ve Temini: AEL İşletmesi Satın Alma Şube Müdürlüğü 

4-1- İhale dökümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin 

İnternet Sitesinde (www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek 

olanların İhale dökümanını satın alması zorunludur. 

4.2- Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, İhale Dökümanı (Teklif İsteme Belgelerini) 

bedelini Vakıfbank (Elbistan Şb. Hesap No): TR92 0001 5001 5800 7286 0069 13 no’lu hesabına 

yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin yer aldığı banka 

dekontu ile müracaat edildiği takdirde, aşağıda belirtilen adreslerden temin edilebilir: 

EÜAŞ Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü (Faks:0 344-524 22 80 )  

Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler. (Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek 

Odası belgesi, isteklinin Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen 

Ortak Girişim Belgesi, ihale dökümanının satın alındığına dair belge.)  

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 (Yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi 

belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Teklifler, ihale tarihi saat 14:00’a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına 

verilebileceği gibi, İadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.(Postadaki gecikmeler 

dikkate alınmaz.) 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

9 - İş bu ihaleler 4734 sayılı kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EÜAŞ Genel 

Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir. 

 387/1-1 
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TTK KARADON TİM STOK SAHALARINA GELEN AHŞAP MADEN DİREKLERİNİN 

TAHLİYE, TASNİFİ, İSTİFİ, MÜESSESE HIZARLARINDAN İMALAT SAFHALARINDAN 

GEÇİRİLMEDEN VEYE GEÇİRİLEREK TAHKİMAT MALZEMELERİNİN OCAK 

ARABALARINA VE/VEYA KAMYONLARA YÜKLENMESİ VE İMALAT 

MALZEMELERİNİN BİÇME-BOYLANDIRMA İLE HIZARLARDAN  

ÇIKACAK TALAŞIN SATILMASI VE MÜESSESE STOK  

SAHASINDAN GELİK İŞLETMESİ BACAAĞZINA  

TAŞINMASI İŞİ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN  

3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE  

USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin :  

İhale Kayıt No  2014/4343 

a) Adresi  : TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası  : Tel   : 0.372 252 00 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi : satınalma@taskomuru.gov.tr. 

2 - İhale konusu malın :  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif Ahşap tahkimat malzemesi tahmil, tahliye, 

biçme, yükleme ve taşıma işleri  

  Miktarı: 34.494 m3 

b) Teslim yeri  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Karadon 

Müessesesi Maden direği Stok Sahası ve hızarları ile 

Direk harmanından Gelik İşletme bacaağzına taşıma 

c) Teslim tarihi : İşin Başlama Tarihi: Sözleşmenin imzalanmasına 

müteakip 

  İşin Bitiş tarihi: 31.12.2014 

3 - İhalenin :  

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 03/02/2014 – 15.00 

c) Dosya no  1432101 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 

4-1 - İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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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) İdari şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna 

ilişkin yazılı taahhütname,  

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Bu şartnamenin 55. maddesinde belirtilen yeterlilik belgeleri 

h) 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 idari Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi ile 16.maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri ön görülmüş ise, 

isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi 

j) Bu şartnamenin 16.maddesinde istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı 

düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu 

belgelerin taşıması gereken kriterler 

a) İsteklinin ihale konusu işi yapması için yeterli nitelikte ve yeterli sayıda eleman 

çalıştıracağına dair belgeler. Yüklenici; Günde 1 vardiya için; daha önce ihale konusu işi yapmış; 

hızarcı (ehliyetli), meydan ve çevre işçisi ile şoför (en az 1 kişi ehliyetli) ve iş makinesi operatörü 

(en az 1 kişi ehliyetli) olmak üzere yeteri kadar işçiyi çalıştıracaktır. 

b) Maden direği taşınması işini yerine getirebilmesi için gerekli kamyon ve iş makinesine 

(kapma) ait bilgi ve belgeler (Taşıma için 1 adet kamyon ve yükleme-boşaltma için 1 adet 

kapma). Kamyon ve Kapmanın yüklenicinin kendi malı olma şartı aranmayacak olup, taahhüt 

edilerek temin edilecek bu araçlar için noter onaylı taahhütnamesinin sunulması gereklidir. 

Yüklenicinin kendi malı olan araçlar için ise fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde 

kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci 

mali müşavir raporu ile tevsik edilecektir. 

c) İsteklinin son 5 (beş) yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde, 

sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler. İş deneyimi olarak, istekli 

tarafından teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak üzere, ihale konusu hizmet veya benzer 

hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibraz edilecektir. Ortak girişim 

isteklilerde pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az %70’ ini, diğer ortakların her birinin ise 

asgari iş deneyim tutarının en az %30’unu sağlaması gerekir. 

d) Benzer iş olarak; ahşap malzemeyi biçmiş olma şartı aranacaktır. 

5 - İhale, Bu şartnamede katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır 

6 - Bu hizmet ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir, kısmi teklif verilmeyecektir. 

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 

şartnameler 100,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
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8 - Teklifler, en geç 03.02.2014, saat 15:00’e kadar T.T.K. Satın Alma Daire Başkanlığı 

Bülent Ecevit Cad. No: 125 Mithatpaşa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Her iş kalemi için ayrı ayrı birim fiyat teklif edilecektir. Her iş kalemi için ayrı ayrı 

birim fiyat yazılmayan teklif mektupları eksik kabul edilerek değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Firmaların teklifleri, iş kalemlerine göre ayrı ayrı değerlendirilmeyecek olup iş kalemlerinin 

tamamı bir bütün olarak değerlendirilecektir. Her iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların iş 

miktarı itibarı ile tutarların toplamından, talaş için verilecek teklifin miktar ile çarpımından 

bulunan tutarın, hizmet işleri toplam tutarından düşülmesi sonucu elde edilecek tutar üzerinden 

değerlendirme yapılacaktır. Bütün iş kalemlerinin aynı firmanın taahhüdüne bağlanması esastır.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden 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 geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 

13.1 - Kurumumuz 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. 

 385/1-1 

————— 

TTK KOZLU TİM STOK SAHALARINA GELEN AHŞAP MADEN DİREKLERİNİN 

TAHLİYE, TASNİFİ, İSTİFİ, MÜESSESE HIZARLANDIRMA İMALAT SAFHALARINDAN 

GEÇİRİLMEDEN VEYE GEÇİRİLEREK TAHKİMAT MALZEMELERİNİN OCAK 

ARABALARINA VE/VEYA KAMYONLARA YÜKLENMESİ VE İMALAT 

MALZEMELERİNİN BİÇME-BOYLANDIRILMASI İLE HIZARLARDAN ÇIKACAK  

TALAŞIN SATILMASI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g  

MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR 

1 - İdarenin :  

İhale Kayıt No  2014/4355 

a) Adresi  : TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası  : Tel   : 0.372 252 00 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi : satınalma@taskomuru.gov.tr. 

2 - İhale konusu malın :  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Muhtelif Ahşap tahkimat malzemesi tahmil, tahliye, 

biçme, yükleme ve taşıma işleri 

  Miktarı: 18.500 m3 
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b) Teslim yeri  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Kozlu 

Müessesesi Maden direği Stok Sahası ve hızarları ile 

Yeni Kuyu Karo sahasına taşıma 

c) Teslim tarihi : İşin Başlama Tarihi: Sözleşme imzalanmasına müteakip 

  İşin Bitiş tarihi: 31.12.2014 

3 - İhalenin :  

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 03/02/2014 – 15.00 

c) Dosya no  1432102 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 

4-1- İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) İdari şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna 

ilişkin yazılı taahhütname,  

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Bu şartnamenin 55.maddesinde belirtilen yeterlilik belgeleri 

h) 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 idari Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi ile 16.maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri ön görülmüş ise, 

isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi 

j) Bu şartnamenin 16.maddesinde istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı 

düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2- Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu 

belgelerin taşıması gereken kriterler 
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a) İsteklinin ihale konusu işi yapması için yeterli nitelikte ve yeterli sayıda eleman 

çalıştıracağına dair belgeler. Yüklenici; Günde 1 vardiya için; daha önce ihale konusu işi yapmış; 

hızarcı (ehliyetli), meydan ve çevre işçisi ile şoför (en az 1 kişi ehliyetli) ve iş makinesi operatörü 

(en az 1 kişi ehliyetli) olmak üzere yeteri kadar işçiyi çalıştıracaktır. 

b) Maden direği taşınması işini yerine getirebilmesi için gerekli kamyon ve iş makinesine 

(kapma) ait bilgi ve belgeler (Taşıma için 1 adet kamyon ve yükleme-boşaltma için 1 adet 

kapma). Kamyon ve Kapmanın yüklenicinin kendi malı olma şartı aranmayacak olup, taahhüt 

edilerek temin edilecek bu araçlar için noter onaylı taahhütnamesinin sunulması gereklidir. 

Yüklenicinin kendi malı olan araçlar için ise fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde 

kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci 

mali müşavir raporu ile tevsik edilecektir. 

c) İsteklinin son 5 (beş) yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde, 

sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler. İş deneyimi olarak, istekli 

tarafından teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak üzere, ihale konusu hizmet veya benzer 

hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibraz edilecektir. Ortak girişim 

isteklilerde pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az %70’ ini, diğer ortakların her birinin ise 

asgari iş deneyim tutarının en az %30’unu sağlaması gerekir. 

d) Benzer iş olarak; ahşap malzemeyi biçmiş olma şartı aranacaktır. 

5 - İhale, Bu şartnamede katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır 

6 - Bu hizmet ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir, kısmi teklif verilmeyecektir. 

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 

şartnameler 100,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, en geç 03.02.2014, saat 15:00’e kadar T.T.K. Satın Alma Daire Başkanlığı 

Bülent Ecevit Cad. No: 125 Mithatpaşa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Her iş kalemi için ayrı ayrı birim fiyat teklif edilecektir. Her iş kalemi için ayrı ayrı 

birim fiyat yazılmayan teklif mektupları eksik kabul edilerek değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Firmaların teklifleri, iş kalemlerine göre ayrı ayrı değerlendirilmeyecek olup iş kalemlerinin 

tamamı bir bütün olarak değerlendirilecektir. Her iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların iş 

miktarı itibarı ile tutarların toplamından, talaş için verilecek teklifin miktar ile çarpımından 

bulunan tutarın, hizmet işleri toplam tutarından düşülmesi sonucu elde edilecek tutar üzerinden 

değerlendirme yapılacaktır. Bütün iş kalemlerinin aynı firmanın taahhüdüne bağlanması esastır.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden 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 geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 

13.1 - Kurumumuz 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. 

 386/1-1 
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OTOMATİK YÜKLEME BANT ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamızda kullanılmak üzere 6 (Altı) adet otomatik yükleme bandı, teklif alma 

yoluyla alınacaktır. 

2 - Numuneler Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğünde görülebilir. 

3 - Teklifler en geç 29.01.2014 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74 355/1-1 

————— 

ŞEKİL VERME BANT ALIMI YAPILACAKTIR 

1 - Fabrikamızda kullanılmak üzere 41 metre şekil verme bandı, teklif alma yoluyla 

alınacaktır. 

2 - Numuneler Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğünde görülebilir. 

3 - Teklifler en geç 29.01.2014 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74 356/1-1 

—— • —— 
İHALE İPTAL İLANI 

Adapazarı Belediyesi Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait Adalı Serdivan Mahallesi 14 pafta, 1528 ada, 152 nolu 

24.081,19 m2 yüzölçümlü arsa üzerine arsa payı karşılığında tüm giderleri yüklenici firma 

tarafından karşılanmak suretiyle işletme hakkının gelir paylaşımı düzenlenmesi şeklinde eğlence 

ve ticaret merkezi niteliğindeki binanın inşaat işine ilişkin 26/02/2013 tarihinde ihalesi yapılacak 

olan işin ihale ilanı Sakarya 2.İdare Mahkemesi’nin 2013/175 E ve 2013/1238 K. sayılı kararı ile 

iptal edilmiştir.  

AÇIKLAMALAR: 

1 - İDARENİN 

a) Adresi : Cumhuriyet Mahallesi Kolağası sokak No:2 

Adapazarı/SAKARYA 

b) Tel ve fax numarası : 0 264 277 54 65 / 0 264 277 54 43 

2 - İLANI İPTAL EDİLEN İHALENİN YAYINLANDIĞI  

a) Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 15/02/2013 tarih ve 28560 sayı 

3 - İHALE İLANININ İPTAL TARİHİ : 12/12/2013 

4 - İPTAL KARARI: Sakarya 2.İdare Mahkemesi’nin 2013/175 E ve 2013/1238 K. sayılı 

kararı.  

İlan olunur. 399/1-1 

—— • —— 
İHALE İPTAL İLANI 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ, FİRUZAĞA MAH., KADİRİLER YOKUŞU SOK.  

NO: 21 ADRESİNDEKİ BİNANIN YIKILARAK KONUT İNŞAATI  

YAPTIRILMASI İHALESİ İPTAL EDİLMİŞTİR 

23 Aralık 2013 tarih 28860 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, 23.01.2014 tarihinde saat 

10:00’da zarf teslimi yapılacak, 24.01.2014 tarihinde saat 14:30’da açık eksiltmesi yapılacağı 

duyurulan İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Firuzağa Mahallesi, Kadiriler Yokuşu Sokak, No: 21 

adresindeki 30 Pafta, 497 Ada, 41 parselde kayıtlı 280,72 m2 taşınmaz üzerindeki binanın 

yıkılarak konut inşaatının yapılması ihalesi iptal edilmiştir. İlgililere duyurulur. 

 413/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 

İLANEN TEBLİGAT 

Belediyemiz Encümenince aşağıda adı ve soyadı bilinen son adresleri Encümen tarih ve 

sayısı ile ceza miktarı belirtilen mükellefe ait Encümen kararı ceza miktarının tahakkuk ettirilmesi 

için söz konusu kararın tebliğ edilmek üzere belirtilen adrese gönderilmiş ise de adresinde 

bulunamadığı, başka adresinin de tespit edilememesi nedeni ile ilgilisine tebliğ edilememiştir. 

Bu nedenle Söz konusu cezaya ait Encümen kararının ilgilisine ödeme emri 

düzenlenebilmesi için 7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine 

kaim olmak üzere adı geçene ilanen tebliğ olunur.  

 

Ada Parsel Maliki Enc. Tarih/Sayı Ceza Mik. (TL) Adres 

43057/1 Yaşar AKTEPE 

ve Ortakları 

26.12.2013/2240 654,14 TL Turgut Özal Mah.1949.cad 

2182.sok Yen. Mah/ANKARA 

43055/1 Halil Önder 

AYTEKİN 

26.12.2013/2239 397,68 TL Turgut Özal Mah.1949.cad 

2178.sok Yen. Mah/ANKARA 

43055/1 İbrahim Hakkı 

AYTEKİN 

26.12.2013/2239 397,68 TL Turgut Özal Mah.1949.cad 

2178.sok Yen. Mah/ANKARA 

43055/1 Halil Önder 

AYTEKİN 

26.12.2013/2238 397,68 TL Turgut Özal Mah.1949.cad 

2178.sok Yen. Mah/ANKARA 

43055/1 İbrahim Hakkı 

AYTEKİN 

26.12.2013/2238 397,68 TL Turgut Özal Mah.1949.cad 

2178.sok Yen. Mah/ANKARA 

 393/1-1 

—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Yenimahalle 63804 ada 2 parsel ile Çayyolu Köyiçi Planını kapsayan 1/1000 ölçekli 

uygulama imar planı önerisi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 394/1-1 

—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Turkish Petroleum International Co. Ltd.’nin Karadeniz’de Türk karasuları içinde 

AR/TPI/4384, 4385, 4386, 4387 hak sıra numaralı 4 adet ve Muş, Erzurum illeri sınırları 

dahilinde AR/TPI/4388 hak sıra numaralı 1 adet olmak üzere sahip bulunduğu toplam 5 adet 

petrol arama ruhsatının müddeti 05.01.2014 tarihinde sona ermiştir.  

6491 sayılı Petrol Kanununun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı 

şirkete tahmil eylediği mükellefiyetini yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar 

varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğü’nün 69 uncu maddesi 

gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl 

zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat 

etmeleri ilan olunur. 392/1-1 

—— • —— 

Kalkınma Bakanlığından: 

KALKINMA BAKANLIĞINA SINAVLA PLANLAMA UZMAN YARDIMCISI 

ALIMINA İLİŞKİN İLANIN İPTALİ 

28/12/2013 tarihli ve 28865 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Kalkınma Bakanlığına 

Sınavla 32 Adet Planlama Uzman Yardımcısı Alımına ilişkin ilan iptal edilmiştir. 

İlanen duyurulur. 433/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/193771 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Savunma Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı İzmir İkmal Destek Komutanlığı İl/İlçe Turan/Bayraklı/İzmir 

Adresi 

İzmir İkmal Destek Komutanlığı 

Anadolu Cad. Turan-

Bayraklı/İzmir 

Tel-Faks 232 365 41 36 – 367 53 93 

Posta Kodu 35540 E-Mail izmir.ikmalgrp@dzkk.tsk.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Yılmaz Teknik Market Makine 

Yedek Parça İmalat Sanayi Ticaret 

Limited Şirketi 

Mehmet Yılmaz 

Adresi 
1145/6 Sok. No: 4/A Yenişehir 

Konak/İzmir 

1145/6 Sok. No.4/A Yenişehir 

Konak/İzmir  

T.C. Kimlik No.  42223247398 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
966 029 1802  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İzmir Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 162222  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 402/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/105556 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

AKSAZ BAKIM ONARIM VE 

İSTİHKAM KOMUTANLIĞI 

İl/İlçe MUĞLA/Marmaris 

Adresi - Tel-Faks 252 441 10 00 – 252 421 02 66 

Posta Kodu 48700 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Cengiz ÖZKAYA  - 

Adresi 

Emek Mah. Halil Bey Bulvarı       

No: 116/B  Milas / MUĞLA  

- 

T.C. Kimlik No. 54796409790 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

- - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

TMMOB Mimarlar Odası - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 23649 - 

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  )  

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 406/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/53970 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
ANKARA TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe ANKARA/KEÇİÖREN 

Adresi 
ETLİK CADDESİ (ESKİ 

GARAJLAR YANI) 
Tel-Faks 3123843250-3123843261 

Posta Kodu 06010 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

GENÇ GIDA ÜRÜNLERİ 

PAZARLAMA VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

- 

Adresi 
TEŞVİKİYE CADDESİ NO:95/B 

ŞİŞLİ/İSTANBUL 
- 

T.C. Kimlik No. - - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3930084800 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İSTANBUL TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 378727 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (..) 
Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 400/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/169730 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İSTANBUL TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe İSTANBUL/FATİH 

Adresi 

HOCA PAŞA MAHALLESİ / 

DEMİRKAPI GÜLHANE PARKI 

YANI 

Tel-Faks 2125140010-2125140020 

Posta Kodu 34112 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

TEK-GEN 

TELEKOMÜNİKASYON 

İLETİŞİM TİCARET VE 

SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ 

GİZEM TEKİN 

Adresi 

ALTINDAĞ MAHALLESİ 

100.YIL BULVARI NO:17/A 

MURATPAŞA/ANTALYA 

ALTINDAĞ MAHALLESİ 100.YIL 

BULVARI NO:17/A 

MURATPAŞA/ANTALYA 

T.C. Kimlik No. - 17348022502 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
8330358618 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

ANTALYA TİCARET VE 

SANAYİ ODASI 
- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 40121 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (..) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 400/2/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/19106 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
1’İNCİ ANA BAKIM MERKEZİ 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe SAKARYA/ARİFİYE 

Adresi - Tel-Faks 2642751620-2642768679 

Posta Kodu 54580 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
ŞEREF ERGÜN 

- 

Adresi 

İVEDİK ORGANİZE SANAYİ 

BÖLGESİ MELİH GÖKÇEK 

BULVARI NO:17/73 

YENİMAHALLE/ANKARA 

- 

T.C. Kimlik No. 10132039380 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
10132039380 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 353242 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (..) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 400/3/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/39316 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
1'İNCİ ANA BAKIM MERKEZİ 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe SAKARYA/ARİFİYE 

Adresi  Tel-Faks 0 264 275 16 20-0 264 276 86 79 

Posta Kodu 54580 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

E.M.N. MOTORLU ARAÇLAR 

GIDA İNŞAAT TEKSTİL İÇ VE 

DIŞ SANAYİ TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

 

Adresi 

2823 SOK. NO:117 B BLOK K:3 

D:310 CARFİ İŞ MERKEZİ 

1.SAN.SİT/İZMİR 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
323 047 9869  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İZMİR TİC.OD.  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 141461  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 400/4/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/51402 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
ANKARA TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe ANKARA-KEÇİÖREN 

Adresi ESKİ GARAJ YANI-ETLİK Tel-Faks 0 312 384 32 50-0 312 384 32 61 

Posta Kodu 06010 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
YAĞLICA TEKSTİL TİCARET VE 

SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ 
SÜLEYMAN YAĞLICA 

Adresi 

SÜMER MAH. MERVE CAD. 26/3 

SOK. NU.:5 

ZEYTİNBURNU/İSTANBUL 

SÜMER MAH. MERVE CAD. 26/3 

SOK. NU.:5 

ZEYTİNBURNU/İSTANBUL 

T.C. Kimlik No. - 13445001020 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
9280003775  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İSTANBUL TİC.OD.  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 289072  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 400/5/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/101995 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
2’NCİ HUDUT ALAY 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe HATAY/MERKEZ 

Adresi 
KIŞLASARAY MAH. HARBİYE 

CAD. 
Tel-Faks 3262160558-3262121905 

Posta Kodu 31100 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı TUĞRUL DOLGUN  

Adresi 

ÇUKUROVA MAH. MİMARSİNAN 

BULVARI 230. CAD. NU.:9/A 

TOROSLAR MERSİN 

 

T.C. Kimlik No. 14162259572  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3100595427  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
MERSİN TİC. VE SAN. OD.  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 37831  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 400/6/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/39316 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
1’İNCİ ANA BAKIM MERKEZİ 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe SAKARYA/ARİFİYE 

Adresi - Tel-Faks 2642751620-2642768679 

Posta Kodu 54580 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
AYDIN GÖKMEN 

- 

Adresi 

ÇANAKKALE CADDESİ 

KEMALPAŞA MAHALLESİ 

NO:41/E PINARBAŞI-BORNOVA-

İZMİR 

- 

T.C. Kimlik No. 41824667086 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4030064885 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İZMİR TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 1    139057 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (..) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 400/7/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/63249 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
GÖLCÜK DENİZ İKMAL 

MERKEZİ KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe KOCAELİ/GÖLCÜK 

Adresi  Tel-Faks 262 414 1129- 262 4147943 

Posta Kodu 41650 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

EREN KARDEŞLER METAL 

HURDACILIK TEKSTİL TURİZM 

İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

 

Adresi 
2822 SOK. NU.:85/A                           

1.SANYİ SİTESİ/İZMİR 
 

T.C. Kimlik No. -  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3530081143  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İZMİR TİC. OD.  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 85134  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 400/8/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/8117 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
12’NCİ MEKANİZE PİYADE 

TUGAY KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe AĞRI 

Adresi FIRAT MAH. ERZURUM CAD. Tel-Faks 472 215 02 35 – 472 216 12 06 

Posta Kodu 04100 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

OLCAYLAR GIDA PAZARLAMA 

İTHALAT İHRACAT SANAYİ 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

 

Adresi 
GAZİ MAH. SEFA APT. ALTI 

NU.:17 AĞRI 
 

T.C. Kimlik No. -  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6410038168  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
AĞRI TİC. VE SAN. OD.  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 3735  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 400/9/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/89724 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı HAVA EĞİTİM KOMUTANLIĞI İl/İlçe İZMİR/GÜZELYALI 

Adresi  Tel-Faks 232 251 16 00 – 232 251 16 15 

Posta Kodu 35100 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

İKİLER YEDEK PARÇA 

OTOMOTİV İTHALAT İHRACAT 

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

ALEX PADULANO 

Adresi 
1202/1 SOK. NU.:93/Z YENİŞEHİR 

KONAK/İZMİR 

1202/1 SOK. NU.:93/Z 

YENİŞEHİR KONAK/İZMİR 

T.C. Kimlik No. - 49570285752 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4700370957  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İZMİR TİC. OD.  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 38009  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 400/10/1-1 
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Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İKN Alınmamıştır. 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Milli Eğitim Bakanlığı/Yüksek Öğretim Kurulu 

3. İhaleyi Yapan İdarenin Süleyman Demirel Üniversitesi 

Adı Süleyman Demirel Üniversitesi İl/İlçe Isparta/Merkez 

Adresi Çünür Mevkii Tel-Faks 0 246 211 16 51 – 0 246 237 10 47 

Posta Kodu 32260 E-Mail imidb@sdu.edu.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Narçim İnşaat Tarım Gıda Yakıt 

Doğalgaz Tic.ve San. Ltd. Şti. 

 

Adresi 

Cumhuriyet Mh. Uğur Mumcu Cad. 

No: 4/A Narlı/Kahramanmaraş 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

6290460867  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi 

Odası 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No. P-1014  

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 403/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   70 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR
6514 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında

Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun

6515 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Nükleer
Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair İşbirliği Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2013/5752 154 kV (Aslanlar-Germencik) Brş.N.-DDY Sağlık TM Enerji İletim

Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Direk Yerlerinin
Mülkiyet Şeklinde, İletken Salınım Gabarisinin İse İrtifak Hakkı
Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel
Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5753 Kahramanmaraş İlinde Tesis Edilecek Güvercin Regülatörü ve
Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların
Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

YÖNETMELİK
— Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞ
— Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2014-3)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 8/11/2012 Tarihli ve E: 2011/87, K: 2012/176 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 10/4/2013 Tarihli ve E: 2012/158, K: 2013/55 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 6/6/2013 Tarihli ve E: 2011/79, K: 2013/69 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 18/6/2013 Tarihli ve E: 2012/147, K: 2013/78 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 3/10/2013 Tarihli ve E: 2013/28, K: 2013/106 Sayılı Kararı

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
— Yüksek Seçim Kurulunun 16/1/2014 Tarihli ve 68 Sayılı Kararı

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




