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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)’ndan:
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE
AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Genel Müdürlük hukuk müşaviri ve avukat
kadrolarına ilk defa atanacakların giriş sınavlarına ve atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, Genel Müdürlük hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına ilk defa
atanacakları kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar
Hakkında Genel Yönetmeliğin ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanı,
b) Genel Müdür: Tapu ve Kadastro Genel Müdürünü,
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr

İçindekiler 104. Sayfadadır.
e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr
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c) Genel Müdürlük: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü,
ç) Giriş sınavı: Hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına atanacakları belirlemek üzere,
KPSS (B) sonuçlarına göre Genel Müdürlükçe belirlenen yeterli puanı alan adaylar arasında
yapılan yazılı ve/veya sözlü bölümlerden oluşan sınavı,
d) KPSS (B) : (B) grubu kadrolara atanacaklar için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,
e) KPSSP3: Kamu Personel Seçme Sınavı puan 3’ü,
f) Sınav Komisyonu: Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav Komisyonunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Giriş Sınavına İlişkin Esaslar
Sınav Komisyonunun oluşumu
MADDE 4 – (1) Sınav Komisyonu; Genel Müdür veya Genel Müdürün görevlendirdiği
Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Birinci Hukuk Müşaviri, İnsan Kaynakları Dairesi
Başkanı ve Genel Müdür tarafından Daire Başkanları ve Hukuk Müşavirleri arasından seçilecek
iki üye olmak üzere beş asıl ve hukuk müşavirleri arasından seçilecek beş yedek üyeden oluşur.
(2) Sınav Komisyonunun başkan ve üyeleri; kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil)
kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldıkları sınavda görev alamazlar. Bu durumda olan
üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.
(3) Sınav Komisyonu, üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oylama
sırasında çekimser oy kullanılamaz. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleriyle birlikte
belirtmek zorundadır.
Sınav Komisyonunun görevleri
MADDE 5 – (1) Sınav Komisyonu, giriş sınavı ilanında yer alacak hususların tespit
edilmesi, sınavın yapılması, itirazların incelenerek sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütülmesiyle görevli ve yetkilidir.
Giriş sınavı
MADDE 6 – (1) Genel Müdürlük hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına giriş sınavı
ile atama yapılır. Giriş sınavı, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Genel Müdürlükçe uygun görülen zamanlarda Sınav Komisyonu tarafından yapılır. Giriş sınavının, yazılı ve sözlü olarak
iki aşamalı veya yalnızca sözlü olarak yapılmasına Sınav Komisyonunca karar verilir.
(2) Sınav Komisyonunca kararlaştırılması halinde yazılı sınav; klasik ve test ya da
klasik veya test usulünde yapılabilir. Sınav Komisyonu, uygun gördüğü takdirde yazılı sınavı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler veya bu konuda
uzmanlaşmış diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırabilir. Bu durumda sınava ilişkin
hususlar, Genel Müdürlük ile sınavın yaptırılacağı kuruluş arasında yapılan protokolle belirlenir.
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Giriş sınavı duyurusu
MADDE 7 – (1) Giriş sınavına katılma şartları, sınavın şekli, sınav tarihi ve yeri,
KPSSP3 asgari puanı, başvuru yeri ve tarihi, başvuru şekli, başvuruda istenecek belgeler, başvuru evrakının temin edileceği yerler, sınav konuları, atama yapılması planlanan kadro sayısı,
sınıfı ve dereceleri ve gerekli görülen diğer hususlar sınav tarihinden en az otuz gün önce Resmî
Gazete’de, Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ve
Genel Müdürlük internet sayfasında ilan edilmek suretiyle duyurulur.
Giriş sınavı başvuru şartları
MADDE 8 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir:
a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde
belirtilen genel şartları taşımak.
b) Hukuk fakültesi mezunu olmak.
c) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, Giriş
sınavı ilanında belirtilmiş olan asgari puanı almış olmak.
ç) Avukat kadrosu için başvuru tarihinin son günü itibarıyla avukatlık ruhsatnamesine
sahip olmak.
Giriş sınavı başvuru işlemleri
MADDE 9 – (1) Giriş sınavı başvurusu, şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese ya da ilanda belirtildiği takdirde internet üzerinden yapılabilir.
(2) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Genel Müdürlükten veya Genel Müdürlük
internet adresinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri eklerler:
a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında
tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği).
b) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı.
c) Özgeçmiş.
ç) Üç adet vesikalık fotoğraf.
d) Avukat kadrosu için avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.
(3) İkinci fıkrada sayılan belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğe teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla adayın bulunduğu yerdeki Genel Müdürlük taşra teşkilatınca da onaylanabilir.
(4) Posta ile yapılan başvurularda, ikinci fıkradaki belgelerin Giriş sınavı duyurusunda
belirtilen son başvuru tarihine kadar Genel Müdürlüğe ulaşmış olması gerekir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
(5) Bu Yönetmelikte yer verilen Giriş sınavına ilişkin iş ve işlemler İnsan Kaynakları
Dairesi Başkanlığınca yerine getirilir.
Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 10 – (1) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca, sınav için öngörülen süre
içerisinde yapılan başvurular incelenerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları tespit
edilir. İstenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye
alınmaz.
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(2) Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek
puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan kadro sayısının beş katını geçmemek üzere bir sıralamaya tabi tutulur. KPSSP3 puan türü itibarıyla en son adayın aldığı puanla
aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adaylar Genel Müdürlük
internet sitesinde duyurulur.
(3) Başvuru şartlarını haiz olmayanların kendilerine ilişkin başvuru ile ilgili belgeleri,
giriş sınavına katılabileceklerin isim listesinin ilanından itibaren otuz gün içerisinde istemeleri
halinde, kendilerine elden teslim edilir ya da posta yoluyla adreslerine gönderilir.
Yazılı sınav ve konuları
MADDE 11 – (1) Giriş sınavının yazılı olarak yapılması halinde sorular, genel kültür
ve genel yetenek alanında yüzde otuz, mesleki alan bilgisinde ise yüzde yetmiş oranında olmak
üzere hazırlanır.
(2) Sınav sorularının hangi konulardan oluşacağı hususu sınav ilanında duyurulur.
(3) Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.
Sözlü sınava çağrı
MADDE 12 – (1) Yazılı sınavdan yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alan adayların; yalnızca sözlü sınav yapılması halinde ise ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en
yüksek puandan başlamak üzere atama yapılması planlanan kadro sayısının beş katı kadar adayın isimleri (son sıradaki adaya eşit puan alanlar dâhil), sözlü sınav tarihi ve yeri de belirtilerek
Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir.
Sözlü sınav
MADDE 13 – (1) Sözlü sınavda adaylar;
a) Giriş sınavı ilanında belirtilen konular ile birlikte Genel Müdürlüğün faaliyet alanıyla
ilgili konular,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültür düzeyi,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler.
(2) Adaylar, Sınav Komisyonu üyeleri tarafından birinci fıkranın (a) bendi için elli puan,
diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
(3) Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, Sınav Komisyonu üyelerinin yüz tam puan
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.
Giriş sınavı sonuçlarının ilanı ve itiraz
MADDE 14 – (1) Sınav Komisyonu; yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların
aritmetik ortalamasını veya yalnızca sözlü sınav yapılması halinde sözlü sınav notunu esas alarak başarılı olanların listesini belirler. Ayrıca giriş sınavı ilanında belirtilen kadro sayısının en
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fazla yarısına kadar yedek liste tespit edilebilir. Asıl ve yedek listelerinde sıralama yapılırken,
adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya; yazılı puanının da eşit olması halinde, KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Sınav Komisyonunun belirlediği başarı listesi İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına gönderilir.
(2) Sınav duyurusunda atama yapılacağı belirtilen kadro sayısı kadar adayın giriş sınavı
başarı puanına göre sıralandığı isim listesi Genel Müdür onayına sunulur ve Genel Müdürün
onayladığı başarı listesi Genel Müdürlük ilan panosunda ve Genel Müdürlük internet sitesinde
ilan edilir.
(3) Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş gün içinde yazılı olarak Sınav Komisyonuna itiraz edilebilir. İtirazlar, Sınav Komisyonunca varsa sözlü sınav tarihinden önce
ve her halde en fazla yedi gün içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu, adaya yazılı
olarak bildirilir.
(4) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar
için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından
daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. Yedek listede yer almak, adaylar
için daha sonraki sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.
Gerçeğe aykırı beyan
MADDE 15 – (1) Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları
yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.
(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 16 – (1) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav
belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca saklanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hukuk Müşaviri veya Avukat Kadrolarına Atanma ve Bildirim
Atamadan önce istenecek belgeler
MADDE 17 – (1) Hukuk müşaviri veya Avukat kadrolarına atanmak üzere yapılan giriş
sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:
a) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.
b) Dört adet vesikalık fotoğraf.
c) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan.
ç) Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına
dair yazılı beyan.
d) Mal bildirimi.
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Hukuk müşaviri veya avukat kadrolarına atanma
MADDE 18 – (1) Giriş sınavını kazananların hukuk müşaviri veya avukat kadrolarına
atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler, 25/11/2010 tarihli ve 6083 sayılı Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılır.
(2) Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.
(3) Gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atamaları yapılmış ise bu atamalar iptal edilir.
(4) Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde, belge ile ispatı mümkün
olan zorlayıcı sebepler olmaksızın müracaat etmeyen veya ataması yapıldığı halde süresi içinde
göreve başlamayan adaylar atama işleminden vazgeçmiş sayılırlar ve sınav sonuçları kazanılmış
hak sayılmaz. Bunlardan belge ile ispatı mümkün olan zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşanların atama işlemleri iptal edilir.
(5) Giriş sınavında başarılı olup göreve başlamayanların yerine, sınav sonuçlarının ilan
edildiği tarihten itibaren en fazla altı ay içerisinde giriş sınavı yedek listesindeki başarı sırası
dikkate alınarak atama yapılabilir.
Bildirim
MADDE 19 – (1) Giriş sınavında başarılı olup atananlara ilişkin bilgiler, Devlet Personel Başkanlığına e-uygulama sistemi üzerinden otuz gün içerisinde bildirilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakan yürütür.

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 33 – Tıbbi atıklar yakılarak bertaraf edilebilir. Yakma sistemleri büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, büyükşehir belediyesi olmayan yerlerde belediyeler veya bunların yetkilerini devrettiği kişi ve kuruluşlar tarafından kurulur ve işletilir. Üniteler tarafından
münferit yakma tesisleri kurulamaz ve işletilemez.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Millî Savunma Bakanlığından:
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KUVVET
KOMUTANLIKLARINDA GÖREVLİ DEVLET MEMURLARININ GÖREVDE
YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 13/12/2005 tarihli ve 26022 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 2 nci maddesine aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.
“Avukat kadrolarından hukuk müşaviri kadrolarına yapılacak atamalarda bu Yönetmelik
hükümleri uygulanmaz.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan “Kurum”, “Görevde yükselme”, “Görevde yükselme sınavı”, “Üst görev”, “Alt görev” ve “Unvan değişikliği sınavı”
tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, “Görevde yükselme eğitimi” tanımı yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki “Engelli personel” ile “Hizmet süresi” tanımları eklenmiştir.
“Kurum: Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından her birini,”
“Görevde yükselme: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi birinci fıkrasında sayılan görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları,”
“Görevde yükselme sınavı: Müdür ve yazı işleri müdürü kadrolarına atanacaklar için
yapılan yazılı ve sözlü sınavı, 5 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan diğer unvanlara atanacaklar için yapılan yazılı sınavı,”
“Üst görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından daha üst düzeyde olan kadroları,”
“Alt görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından daha alt düzeyde olan kadroları,”
“Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu elde edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,”
“Engelli personel: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyen personeli,”
“Hizmet süresi: Aylıksız izinli olarak geçen süreler hariç, muvazzaf askerlikte geçen
süreler dahil olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B)
bendi çerçevesinde hesaplanan süreleri,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 5 – Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıda
belirtilmiştir.
a) Yönetim Hizmetleri Grubu:
1) Müdür, yazı işleri müdürü.
2) Müdür yardımcısı, yazı işleri müdür yardımcısı.
b) Teknik Hizmetler Grubu:
1) Başmühendis.
c) Araştırma, Planlama ve Eğitim Hizmetleri Grubu:
1) Uzman.
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ç) İdari Hizmetler Grubu:
1) Adisyon görevlisi, ambar memuru, arşiv memuru, ayniyat memuru, bilgisayar işletmeni, çarkçı, çocuk bakım görevlisi, çözümleyici, daktilo, danışma memuru, depo memuru,
gardiyan, gemi adamı, güvenlik görevlisi, hesap sorumlusu, infaz ve koruma memuru, iş makineleri operatörü, kasiyer, maaş mutemedi, mal saymanı, mal sorumlusu, mehteran, memur,
mors operatörü, muhasebeci, mutemet, mübaşir, mücellit, müze araştırma görevlisi, redaktör,
santral operatörü/memuru, saraç, sekreter, sistem ve veri kayıt operatörü, şoför, tasnifçi, terzi,
veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, zabıt katibi.
d) Destek Hizmetleri Grubu:
1) Aşçı, bahçıvan, barmen, bekçi, berber, boyacı/badanacı, bulaşıkçı, camcı, çamaşırcı,
çatı onarım ustası, çilingir, çocuk bakıcısı, döşemeci, duvarcı, garson, hademe, hamamcı, hasta
bakıcı, hizmetli, kaloriferci, kapıcı, karocu, kat bakım görevlisi, kuaför, kunduracı, kuru temizlemeci, manikürcü, masör, nalbant, pastacı, resepsiyon görevlisi/resepsiyoncu, sıvacı/fayansçı, tatlıcı, teknisyen yardımcısı, temizlikçi, tenekeci, ütücü-kolacı.
Bu Yönetmelik kapsamındaki unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:
a) Arkeolog, arşivci, avukat, bilgisayar programcısı, biyolog, coğrafyacı, çocuk eğitim
uzmanı, çocuk gelişim uzmanı, çocuk sağlığı ve eğitimcisi, desinatör, dil bilimci, diş tabibi,
diyetisyen, ebe, eczacı, fizikçi, fizyoterapist, fotoğrafçı, genetikçi, grafiker, hemşire, imamgassal, istatistikçi, jeolog, kamera operatörü, kameraman, kaptan, kartoğraf, kaynakçı, kimyager, kütüphaneci, laborant, matbaacı, marangoz, matematikçi, mikrobiyoloji uzmanı, mimar,
mobilya döşemeci, mühendis, mürettip, mütercim, müze rehberi, müzisyen, odiyolog-odiyometrist, öğretmen, peyzaj mimarı, psikolog, sağlık idarecisi, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni,
sanat tarihi uzmanı, sistem analiz uzmanı, sosyal hizmet uzmanı, sosyal çalışmacı, sosyolog,
şehir plancısı, tarihçi, tekniker, teknik ressam, teknisyen, tercüman, tıbbi sekreter, veteriner.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“a) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda atanılacak kadro için belirlenen hizmet
süresine sahip olmak,”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve
diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
“Ayrıca, birinci fıkradaki özel şartların yanında aşağıda belirtilen hizmet süreleri de
aranır:
a) Müdür kadrosuna atanabilmek için; asgari 8 yıl hizmet süresi bulunmak, bu hizmetin
6 yılının uzman veya müdür yardımcısı görevlerinde geçmiş olmak,
b) Adli teşkillerde yazı işleri müdürü kadrosuna atanabilmek için; asgari 8 yıl hizmet
süresi bulunmak, bu hizmetin 6 yılının zabıt katipliği veya adli teşkillerde uzman veya yazı işleri müdür yardımcılığı görevlerinde geçmiş olmak,
c) Müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için; asgari 7 yıl hizmet süresi bulunmak,
bu hizmetin 4 yılının uzman görevinde geçmiş olmak,
ç) Adli teşkillerde yazı işleri müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için; asgari 7 yıl
hizmet süresi bulunmak, bu hizmetin 4 yılının zabıt katipliği veya adli teşkillerde uzman görevlerinde geçmiş olmak,
d) Uzman kadrosuna atanabilmek için; asgari 6 yıl hizmet süresi bulunmak,
e) Başmühendis kadrosuna atanabilmek için en az 5 yıl mühendis olarak çalışmış olmak,
f) İdari Hizmetler Grubunda yer alan kadrolara atanabilmek için asgari 4 yıl hizmet süresi bulunmak.”
“Engelli personel için birinci fıkradaki özel şartların yanında aşağıda belirtilen hizmet
süreleri de aranır.
a) Uzman kadrosuna atanabilmek için; asgari 4 yıl hizmet süresi bulunmak,
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b) Başmühendis kadrosuna atanabilmek için en az 3 yıl mühendis olarak çalışmış olmak,
c) İdari Hizmetler Grubunda yer alan kadrolara atanabilmek için asgari 3 yıl hizmet süresi bulunmak.”
“Arkeolog, arşivci, avukat, biyolog, coğrafyacı, çocuk sağlığı ve eğitimcisi, çözümleyici, diş tabibi, diyetisyen, eczacı, fizikçi, fizyoterapist, genetikçi, istatistikçi, jeolog, kaptan,
kimyager, kütüphaneci, matematikçi, mimar, mühendis, mütercim, müze rehberi, odiyolog,
peyzaj mimarı, psikolog, sağlık idarecisi, sosyolog, sosyal çalışmacı, şehir plancısı, tarihçi,
tercüman ve veteriner olarak görev yapan personelin müdür, yazı işleri müdürü, müdür yardımcısı, yazı işleri müdür yardımcısı kadrolarına görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarında, uzman olarak çalışmış olma şartı aranmaz. Ancak, müdür, yazı işleri müdürü, müdür
yardımcısı, yazı işleri müdür yardımcısı kadroları için aranılan uzmanlık görev süresi kadar
bu fıkrada sayılan unvanlarda çalışmış olma şartı aranır.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin üçüncü bölümünün başlığı “Duyuru ve Başvuru” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 9 – Kurum tarafından ihtiyaç duyulan söz konusu kadroların öncelikle boş olması ve fiili kadronun bulunması halinde;
a) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar, yazılı
sınavlardan en az kırkbeş gün önce duyurulur. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı
unvanlı her bir kadrodan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.
b) Yapılacak duyuru üzerine Karargâh, Birlik ve Kurum Amirliklerince belirtilen şartları
taşıyanların tek bir kadroyu belirten dilekçesi alınarak, varsa nitelikler için aranan belgeler bir
üst yazı ile birlikte son başvuru tarihinden itibaren on iş günü içinde Millî Savunma Bakanlığı,
Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları Personel Başkanlığına gönderilir.
c) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri
kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.
ç) Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları Personel Başkanlığınca yapılan başvurular incelenerek, aranan şartları taşıyanlar resmi internet
ve intranet sitelerinde ilan edilir.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 13 – Müdür ve yazı işleri müdürü kadrolarına atanacakların yazılı ve sözlü
sınavda; diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olmaları gerekir.
Yazılı sınava ilişkin konu başlıkları duyuruda belirtilir.
Yazılı sınav kurumların Personel Başkanlıklarınca yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme
ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme
İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.
Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az yetmiş puan
alanlar başarılı sayılır.
Yazılı sınavda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav
kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi de uygulanır.
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Müdür ve yazı işleri müdürü kadroları için yapılan yazılı sınavda, istenilen başarı puanından az olmamak kaydıyla, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro
sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin
tamamı sözlü sınava alınır.
Sözlü sınavda ilgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz
üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 13/A maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya
teknik eğitim sonucu elde edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, sözlü sınava ilişkin
hükümleri hariç olmak üzere bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak
unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Sınav kurulu ve görevleri
Madde 14 – Kurumca yapılacak veya yaptırılacak sınavlara ilişkin görevde yükselme
veya unvan değişikliği işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşan sınav kurulu veya kurulları teşkil edilir.
Sınav Kurulu;
a) Millî Savunma Bakanlığında Müstaşar onayıyla; Müsteşar (İdari) Yardımcısı veya
görevlendireceği personelin başkanlığında, atama veya temin işleminden sorumlu başkan veya
görevlendireceği personel, Hukuk Müşavirliği ve Davalar Dairesi Başkanı veya görevlendireceği personel, memur işlemlerini yürüten şube müdürü ile Bakanlıktan görevlendirilen bir üyeden,
b) Genelkurmay Başkanlığında Personel Başkanı veya görevlendireceği personelin başkanlığında, atama veya temin işleminden sorumlu daire başkanı veya görevlendireceği personel,
Adlî Müşavirlik Hukuk İşleri Şube Müdürü veya görevlendireceği personel, memur işlemlerini
yürüten şube müdürü ile Personel Başkanınca belirlenecek bir üyeden,
c) Kuvvet Komutanlıklarında Personel Başkanı veya görevlendireceği personelin başkanlığında, atama veya temin işleminden sorumlu daire başkanı veya görevlendireceği personel,
Adlî Müşavir veya görevlendireceği personel, memur işlemlerini yürüten şube müdürü ile Personel Başkanınca belirlenecek bir üyeden,
olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.
Gerekli görülmesi durumunda aynı şekil ve usulle yedek üyeler belirlenir.
İhtiyaç duyulması halinde kurum dışından kamu görevlileri arasından kurullara üye veya üyeler görevlendirilebilir.
Sınav kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına
alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.
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Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının
tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine
yedek üye veya üyeler görevlendirilir.
Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması
ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.
Sınav kurulu, üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır.
Kurulun sekretarya hizmetleri, kurumda yazılı sınavı yapmaktan veya yaptırmaktan sorumlu hizmet birimi tarafından yürütülür.
Kurum, atamaya yetkili amir tarafından gerekli görülmesi halinde taşra teşkilatında beş
kişiden müteşekkil sınav kurulu veya kurulları oluşturabilir.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Başarı sıralaması
Madde 16 – Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kadro
sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, müdür ve yazı işleri
müdürü kadrolarına atanacaklar için sözlü sınav; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav
puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve kurumun resmi internet ve intranet sitesinde ilan
edilir.
Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan
edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar
personel, kurumca ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.”
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanma
Madde 18 – Atanmaya hak kazanan personel, görevde yükselme ve unvan değişikliği
için ayrı ayrı hazırlanan başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip başarı puanlarına
göre atanır.
Kurumca tercih alınması durumunda ise başarı puanları esas alınarak ilgili personelin
tercihlerine göre atamaları yapılır.
Başarı puanında eşitlik olması durumunda, sırasıyla;
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilir.
Duyurulan kadrolardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple
atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,
b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya
da başka bir kuruma naklen atanma,
sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro için yapılacak müteakip sınava ilişkin
duyuruya kadar, 16 ncı maddeye göre kurumca belirlenmiş olması halinde yedekler arasından
başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.
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Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar
ile başarısız olan veya yedeklerden başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık
süreyi aşmamak üzere, aynı unvan için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı
kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.”
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin başlığında ve aynı maddenin
birinci fıkrasında yer alan “özürlülerin” ibareleri “engellilerin” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 21 – 5 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.
a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, ilgili
personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar, sınav yapılmaksızın
diğer görevlere atanabilirler.
b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ile alt gruptan üst gruplara
geçişler görevde yükselme sınavına tabidir.
Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.
MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinde yer alan “bu Yönetmeliğin”
ibaresi “unvan değişikliği sınavına tabi kadrolara yapılacak atamalar hariç olmak üzere 7 nci
maddenin” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 22 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 23 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

—— • ——

Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığından:
TERÖRLE MÜCADELEDE GÖREV ALAN PERSONELİN, BU GÖREVLERİNİN
İFASINDAN DOĞDUĞU İDDİA EDİLEN SUÇLARDAN DOLAYI YAPILAN
SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMALARDA MÜDAFİ OLARAK
BELİRLEDİĞİ AVUKAT VEYA AVUKATLARIN ÜCRETLERİNİN
ÖDENME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/1/2008 tarihli ve 26768 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Terörle
Mücadelede Görev Alan Personelin, Bu Görevlerinin İfasından Doğduğu İddia Edilen Suçlardan Dolayı Yapılan Soruşturma ve Kovuşturmalarda Müdafi Olarak Belirlediği Avukat veya
Avukatların Ücretlerinin Ödenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Avukatlık ücreti, avukatlık ücret tarifesine bağlı olmaksızın ödenir. Ancak, bir personel için yapılacak toplam ödeme, soruşturma evresindeki işlerde 7.000, askerî mahkemelerde
görülenler dahil ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçlarda 35.000, askerî mahkemelerde
görülenler dahil asliye ceza mahkemesinin görevine giren suçlarda 15.750 göstergenin avukatlık sözleşmesinin yapıldığı tarihteki memur maaş katsayısı ile çarpımının 20 katından fazla
olamaz.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı
birlikte yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
26/1/2008

26768
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Sağlık Bakanlığından:
AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta
Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin
birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Poliklinikte asgari iki tabip kadrosu bulunur.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7/A maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(5) Tıp merkezi veya poliklinik bünyesinde açılacak müesseseler 25 inci maddeye
göre faaliyet gösterir. Tıbbi laboratuvarlar ise 9/10/2013 tarihli ve 28790 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösterir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasının son cümlesindeki “veya muayenehaneye dönüştürülür” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
“(2) Poliklinik, mesleğini serbest icra etme hak ve yetkisi olan en az iki tabip tarafından
müştereken açılır ve işletilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlıkça aşağıdaki amaçlar doğrultusunda” ibaresinden sonra gelmek üzere “muayenehaneler
hariç” ibaresi eklenmiş ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Özel sağlık kuruluşu açmak isteyenler, Bakanlıkça yapılan planlamada ihtiyaç gösterilen yerleşim bölgelerinde faaliyette bulunmak üzere başvurabilir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ve
11/7/2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile eklenen ikinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ç) Hasta ve hasta yakınları ile tıp merkezi çalışanları için, tıp merkezinin otopark ihtiyacının yeterli olduğuna dair ilgili belediye tarafından düzenlenmiş belge.”
“(3) B tipi tıp merkezlerinde birinci fıkranın (c) bendi hariç diğer bentlerinde öngörülen
belgeler aranır. Ayrıca A ve B tipi tıp merkezinin acil ünitesi veya poliklinik önünde acil ve
poliklinik hastalarına yönelik, trafiği engellemeyecek şekilde en az üç adet araç bekleme alanı
oluşturması zorunludur. Hasta ve hasta yakınlarının araçlarının otoparka nakli hususunda gerekli tedbirler alınarak hizmet sunulur.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin birinci cümlesinde yer alan “ yerleşimi ile 10 uncu maddeye göre belirlenen otopark miktarının,
otopark ile ilgili diğer hususların” ibaresi “yerleşiminin” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12/D maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“f) Muayenehane katta bulunmakta ise binada asansör bulunması zorunludur.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının başında yer alan
“Sağlık” ibaresi “Muayenehane hariç sağlık” şeklinde ve sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(8) Mesul müdür, iş akdinde belirlenen izin hakları ile hastalık ve kabul edilebilir sair
zorlayıcı sebeplerden dolayı sağlık kuruluşundan ayrılır ise, ayrılma tarihinden itibaren en geç
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üç iş günü içinde işleten tarafından, mesul müdürlük şartını taşıyan ve sağlık kuruluşunda tam
zamanlı çalışan bir tabibin, o süre boyunca mesul müdürlük görevini yürüteceği Müdürlüğe
yazılı olarak bildirilir.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(7) Asgari personel sayısının altına düşülmesi veya bina tadilatı durumlarında polikliniklerin en fazla bir yıl, laboratuvar ve müesseselerin ise en fazla altı ay süreyle faaliyetleri askıya alınabilir. Tıp merkezleri bina tadilatı durumunda en fazla bir yıl süreyle faaliyetlerini askıya alabilir. Doğal afet, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı gibi mücbir
sebeplerden dolayı özel sağlık kuruluşunun faaliyeti Bakanlıkça en fazla iki yıl süreyle askıya
alınabilir. Askı süresi sonunda faaliyete geçmeyen tıp merkezi, poliklinik, laboratuvar ve müessesenin ruhsatnamesi iptal edilir.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasındaki “ortak tabip
veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Her ne sebeple olursa olsun devir talep tarihi itibariyle aktif olarak faaliyet göstermeyen özel sağlık kuruluşları devredilemez. Faaliyette olan özel sağlık kuruluşlarının devri
halinde, EK-1/b’deki belgeler ile birlikte Müdürlüğe başvurulur. Başvuru üzerine, 13 üncü
maddeye göre işlem yapılarak yeni işleten adına ruhsatname düzenlenir.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları ile dokuzuncu fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,
aynı fıkraya ikinci cümle eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(2) Muayenehaneler hariç planlama kapsamındaki özel sağlık kuruluşlarında kadrolu
olarak çalışan tabip ve diş tabipleri, 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla bulunduğu ilde planlama kapsamındaki diğer özel sağlık kuruluşlarında kadro dışı geçici
olarak çalışabilir. Tabiplerin kadrolu olarak çalıştığı kuruluştan ayrılmaları halinde, tabip planlamasının bozulmaması amacıyla azami üç ay daha kadro dışı geçici olarak çalışmaya devam
edebilir. Bu sürenin sonunda planlama kapsamındaki herhangi bir özel sağlık kuruluşunda kadrolu olarak çalışmaya başlayamaması halinde düzenlenmiş olan “Çalışma Belgesi” iptal edilir.
(3) Planlama kapsamındaki özel sağlık kuruluşlarının ruhsatında kayıtlı dallarda kadrolu
çalışan uzmanlardan yan dal veya iki ayrı uzmanlığı bulunanlar, görev yaptıkları sağlık kuruluşunda kadrolu çalıştıkları uzmanlık dalı dışındaki uzmanlık dalında kadro dışı geçici çalışabilirler.
(4) Yaş haddinden/Kadrosuzluk nedeniyle emekli olan veya emekliye ayrıldıktan sonra
yaş haddine ulaşmış olan tabipler ile kamu kurum ve kuruluşlarından 60 yaşını doldurduktan
sonra emekli olan tabipler bu maddenin ikinci fıkrasında sayılan kadrolu tabiplerin çalışma
şekline uygun olarak kadro dışı geçici olarak çalışabilir.
(5) Ücretli veya ücretsiz izinli sayılarak yurtdışına gönderilen kamu görevlisi tabipler
ile ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri bulunanlar hariç olmak üzere yurtdışında en
az iki yıl süreyle mesleğini icra eden tabipler, yurtdışından döndükten sonra Türkiye’de çalışmak üzere tercih edecekleri muayenehaneler hariç planlama kapsamındaki özel sağlık kuruluşlarında bir kereye mahsus olmak üzere planlamadan istisna tutularak kadro dışı geçici olarak
çalışabilir.

21 Mart 2014 – Sayı : 28948

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 15

(6) Bu Yönetmelik kapsamındaki kadro dışı geçici çalışma hükümleri tabiplere yönelik
bir hak olup kuruluşa müktesep kadro hakkı vermez. Müdürlükçe kadro dışı geçici çalışan
tabip adına EK-4/a’da yer alan “Çalışma Belgesi” düzenlenir. Kadro dışı geçici çalışma gün
ve saatleri, kadrolu çalışılan kuruluşla yapılan sözleşmede açıkça belirtilir. Kadro dışı geçici
çalışılan uzmanlık dalları kuruluşun ruhsatına/faaliyet izin belgesine, çalışma şekli de belirtilerek eklenir. Bu uzmanların kuruluştan ayrılması halinde yerine üç ay içinde aynı şekilde çalışacak uzman bulunamaz ise ilgili uzmanlık dalı kuruluşun ruhsatından/faaliyet izin belgesinden çıkarılır. Bu maddenin dördüncü ve on beşinci fıkraları kapsamındaki tabiplerin çalıştığı
kuruluştan ayrılıp muayenehaneler hariç planlama kapsamındaki başka özel sağlık kuruluşunda
başlamak istemesi halinde de aynı şekilde çalışmasına izin verilir.”
“Tabip eklenmemesi ve uzmanlık dallarıyla ilgili olmak kaydıyla, sağlık kuruluşlarına
tıbbî cihaz, tıbbî hizmet birimleri ve alanlar eklenebilir. Cerrahi müdahale birimi ise sadece A
ve B tipi tıp merkezlerine eklenebilir.”
“(13) Birleşme talep tarihi itibariyle aktif olarak faaliyet gösteren planlama kapsamındaki özel sağlık kuruluşları ile tıp merkezleri, aynı il sınırları içinde tıp merkezi bünyesinde
birleşebilir. Birleşerek taşınma durumunda ise tıp merkezi A veya B tipi tıp merkezi olarak
ruhsatlandırılır. Tıp merkezinin bulunduğu il dışındaki başka bir kuruluşla birleşmesi için Bakanlığa başvurulur. Başvuru, Planlama ve İstihdam Komisyonuna sunulur. Komisyon başvuruyu, Bakanlıkça belirlenen planlama ilkeleri çerçevesinde sağlık kuruluşu hizmeti sunulması
için öngörülen asgari nüfus ve/veya ilde verilmesi hedeflenen sağlık hizmetleri ile uzman ve
tabip dağılımı yönünden daha az yoğunluklu bölgeleri öncelikle dikkate alarak değerlendirir.
Başvuru uygun görülür ise Bakanlıkça birleşmeye izin verilir. Birleşme işlemi iki yıl içerisinde
tamamlanır. Ancak tıp merkezlerinde birleşerek taşınma söz konusu ise birleşme işlemi birinci
fıkranın (a) bendinde belirlenen süre içerisinde tamamlanır. Bu süre içerisinde sağlık kuruluşu,
faaliyetine mevcut kapasitesi ile devam edebilir veya faaliyetini askıya alabilir ve Müdürlüğe
tebligat adresi bildirerek kuruluş binasını boşaltabilir. Birleşme işlemi tamamlanan özel sağlık
kuruluşları tekrar ayrılma talebinde bulunamaz.
(14) A ve B tipi tıp merkezleri bünyesinde, kendi kadrolarında bulunan tabipler ile estetik amaçlı sağlık hizmetlerini sunmak amacıyla estetik birimi kurulabilir. Estetik birimi açma
başvuruları tıp merkezinin bulunduğu il müdürlüğüne yapılır. Müdürlükçe, açılması uygun görülen birim tıp merkezinin faaliyet izin belgesine ve Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemine
(SKYS) işlenir. Estetik biriminde bu Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında tanımlanan işlemler yapılabilir.
(15) 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun geçici 9 uncu
maddesi uyarınca 1/1/2013 tarihinden önce yurt dışında mesleki faaliyette bulunan tabipler ve
tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce
yurt dışında eğitimlerini tamamlayanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı
ay içerisinde başvuruda bulunmak koşuluyla kadro dışı geçici olarak çalışabilir.
(16) A ve B tipi tıp merkezinde kadrolu olarak çalışan tabipler, başka ildeki özel hastane
ile A ve B tipi tıp merkezlerinde kadro dışı geçici çalışabilir. Bu durumda kadro dışı geçici çalışılan ildeki Müdürlükçe tabip adına EK-4/a’da yer alan “Çalışma Belgesi” düzenlenir.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının üçüncü
cümlesinde geçen “planlama kapsamındaki merkezlerin devri ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında geçen
“ve/veya estetik” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“İstisnai tabip çalıştırılması
GEÇİCİ MADDE 12 – (1) 31/12/2013 tarihinden önce emekliye ayrılmış ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla muayenehane hariç planlamaya tabi hiçbir özel sağlık kuruluşunda kadrolu olarak çalışmayan tabipler, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren altı ay içerisinde başvuruda bulunmak kaydıyla tıp merkezinde kadro dışı geçici çalışabilir. Bu geçici
çalışma tabiplere yönelik bir hak olup tıp merkezine müktesep kadro hakkı vermez. Bu tabiplerin ayrılıp planlamaya tabi başka bir özel sağlık kuruluşunda başlamak istemesi halinde de
aynı şekilde kadro dışı geçici çalışmasına izin verilir.
(2) 15/2/2008 tarihinden itibaren planlamaya tabi özel sağlık kuruluşunda herhangi bir
süre sigortalı olarak çalıştığını belgeleyen ve 31/12/2013 tarihi itibariyle muayenehane hariç
planlamaya tabi hiçbir özel sağlık kuruluşunda kadrolu olarak çalışmayan tabipler, bu maddenin
yürürlük tarihinden itibaren altı ay içerisinde başvuruda bulunmak koşuluyla bir defaya mahsus
planlamaya tabi özel sağlık kuruluşlarında kadro dışı geçici olarak çalışabilir. Bu şekilde çalışma tabiplere yönelik bir hak olup sağlık kuruluşuna müktesep kadro hakkı vermez. Bu şekilde çalışan tabibin çalıştığı sağlık kuruluşundan ayrılarak planlamaya tabi başka bir özel sağlık kuruluşunda çalışmak istemesi halinde talep 19 uncu madde kapsamında değerlendirilir.”
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1/a “Sağlık Kuruluşları Ruhsatname Başvurusu İçin Gerekli Belgeler” başlığı “1- A Ve B Tipi Tıp Merkezlerinde Ruhsatname
Başvurusu İçin Gerekli Belgeler” bölümünün 9 uncu maddesi ile EK-1/d “Muayenehane Açma
Başvurusunda İstenecek Belgeler” bölümünün 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-6 “Özel Sağlık Kuruluşları Denetim Formu”nun “1. Bölüm: Faaliyete Esas Bilgiler” kısmının 20 nci satırı ile EK-6/a sayılı
“Muayenehane Denetim Formu”nun “1. Bölüm: Faaliyete Esas Bilgiler” kısmının 10 uncu satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“
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”
MADDE 18 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi

Sayısı

15/2/2008

26788

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi

Sayısı

1-

23/7/2008

26945

2-

11/3/2009

27166

3-

31/12/2009

27449 (5. Mükerrer)

4-

10/3/2010

27517

5-

3/8/2010

27661

6-

25/9/2010

27710

7-

6/1/2011

27807

8-

7/4/2011

27898

9-

3/8/2011

28014

10-

28/9/2011

28068

11-

14/2/2012

28204

12-

3/4/2012

28253

13-

27/5/2012

28305

14-

11/7/2013

28704
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Sağlık Bakanlığından:
ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“a) İmar ile ilgili mevzuat uyarınca özel hastane yapılabileceğine dair ilgili belediye
tarafından düzenlenmiş belge,”
“d) Hasta ve hasta yakınları ile hastane çalışanları için, özel hastanenin otopark ihtiyacının yeterli olduğuna dair ilgili belediye tarafından düzenlenmiş belge,”
“Ancak otopark alanlarına ilişkin hususlarda birinci fıkranın (d) bendi hükümleri uygulanır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin birinci cümlesinde yer alan “Hastane yerleşimi ile 8 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendine
göre ayrılmış otopark miktarının, otopark ile ilgili diğer hususların” ibaresi “Hastane yerleşiminin” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Bakanlıkça ruhsatlandırılmış özel hastanelerde, Bakanlığın veya Müdürlüğün izni alınmak ve binada imar mevzuatına uygun olarak taşıyıcı unsuru etkilemeyen tadilat ve tamirat
gibi işlerin yapılması halinde, binanın kullanımına izin verilen toplam brüt alanını değiştirmemek ve gerektiğinde yangın ile deprem yönünden uygunluğunun da sağlanması kaydıyla Belediyeden proje onayı aranmaksızın ruhsata esas son proje üzerinde değişiklik yapılmasına izin
verilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Müdürlükçe EK-9’a uygun olarak düzenlenen ve bina standartlarını gösteren müşterek teknik rapor.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (o) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“o) Özel hastanede görev yapan bütün personelin sağlık taramalarını yaptırmak,”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Her bir yan dal uzmanlık alanında ülkedeki ve ildeki eğitim kurumlarının tıpta uzmanlık eğitimini sağlayacak şekilde Bakanlıkça belirlenen sayıda yan dal uzmanı bulunması koşuluyla
yan dal uzmanlığı bulunanlar Planlama ve İstihdam Komisyonunun uygun görüşü ile o ildeki
ana dal uzmanlık kadrolarında başlatılabilir. Tıpta uzmanlık eğitimi verilmeyen illerde ise Planlama ve İstihdam Komisyonunun uygun görüşü o ildeki ana dal uzmanlık kadrolarında başlatılabilir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci ve üçüncü
cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Özel hastane bünyesindeki tıbbi laboratuvarlara, 9/10/2013 tarihli ve 28790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğine göre; radyoloji laboratuvarlarına
ise 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi
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Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ruhsatname düzenlenir ve EK-7’de yer alan “II - Müdürlükçe Düzenlenecek Bölüm” kısmına eklenir. Özel hastane bünyesindeki tıbbi laboratuvarların faaliyetleri ise Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği kapsamında yürütülür.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 40/A maddesinin birinci fıkrasının ikinci ve üçüncü
cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Özel hastanelerde ayakta veya yatarak tedavi edilen bütün hastalar için ilgili mevzuatına göre satış fişi veya fatura düzenlenmesi zorunludur. Satış fişi veya fatura ekinde hastaya
sunulan sağlık hizmetinin ayrıntılı dökümünü ve birim fiyatlarını gösteren belge düzenlenir.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Doğal afet, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı gibi mücbir sebeplerden dolayı özel hastanenin faaliyeti Bakanlıkça en fazla üç yıl süreyle askıya alınabilir.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin birinci fıkrasında geçen “Özel
hastanelerin bu Yönetmelik kapsamındaki kişilere devri halinde;” ibaresi “Her ne sebeple olursa
olsun devir talep tarihi itibariyle aktif olarak faaliyet göstermeyen özel hastaneler devredilemez.
Faaliyette olan hastanenin devri halinde;” şeklinde ve son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Devir işleminin Bakanlıkça onaylanması halinde on beş işgünü içerisinde EK-10’daki Müdürlük tarafından eklenecek bilgi ve belgeler” kısmındaki (b), (c), (ç) ve (d) bentlerindeki belgeler ve “Özel Hastane Faaliyet Başvurusunda Bulunması Gereken Bilgi ve Belgeler” kısmındaki devralana ait belgeler ile devralan adına düzenlenmesi gereken sözleşmeler ilgili sağlık
müdürlüğüne iletilir.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin ek 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Özel hastane açmak isteyenler, Bakanlıkça yapılan planlamada ihtiyaç gösterilen yerleşim bölgelerinde faaliyette bulunmak üzere başvurabilir.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin ek 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (e)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (i) bendinin sonuna aşağıdaki iki cümle eklenmiş, birinci fıkraya aşağıdaki bentler ile maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“b) Hasta yatak doluluk veya yoğun bakım yatak doluluk oranı;
1) Son altı aya ait % 85 ve üzerinde olan,
2) Son bir yıla ait % 75 ve üzerinde olan,
3) Son iki yıla ait yıllık % 65’in üzerinde olan,
ve bu oranlardan birini sağlayan özel hastanelere hasta yatak doluluk oranı veya yoğun
bakım yatak doluluk oranı % 65 olacak şekilde hasta yatağı eklenebilir.”
“e) Ayrıca;
1) Özel hastanelerde kadrolu olarak çalışan tabip ve diş tabipleri, 1219 sayılı Kanunun
12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla bulunduğu ilde planlama kapsamındaki diğer özel
sağlık kuruluşlarında kadro dışı geçici olarak çalışabilir. Diğer sağlık çalışanları ise planlama
kapsamındaki en fazla bir özel sağlık kuruluşunda görev alabilir. Tabiplerin kadrolu olarak çalıştığı kuruluştan ayrılmaları halinde, tabip planlamasının bozulmaması amacıyla azami üç ay
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daha kadro dışı geçici olarak çalışmaya devam edebilir. Bu sürenin sonunda planlama kapsamındaki herhangi bir özel sağlık kuruluşunda kadrolu olarak çalışmaya başlayamaması halinde
düzenlenmiş olan personel çalışma belgesi iptal edilir.
2) Ücretli veya ücretsiz izinli sayılarak yurtdışına gönderilen kamu görevlisi tabipler
ile ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri bulunan tabipler hariç olmak üzere, yurtdışında en az iki yıl süreyle mesleğini icra eden tabipler, yurtdışından döndükten sonra Türkiye’de
çalışmak üzere tercih edecekleri özel hastanede bir kereye mahsus olmak üzere planlamadan
istisna tutularak kadro dışı geçici çalışabilir.
3) Yaş haddinden/kadrosuzluk nedeniyle emekli olan veya emekliye ayrıldıktan sonra
yaş haddine ulaşmış olan tabipler ile kamu kurum ve kuruluşlarından altmış yaşını doldurduktan
sonra emekli olan tabipler bu maddenin ikinci fıkrasında sayılan kadrolu tabiplerin çalışma
şekline uygun olarak kadro dışı geçici olarak çalışabilir.
4) Özel hastaneler, tabip ve diş tabibi kadro sayıları için ayrı ayrı hesaplanmak şartıyla
ve bu kadro sayılarının yüzde yirmisini geçmemek üzere belirlenen sayıda profesör ve doçentleri 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesinin yedinci fıkrası kapsamında üniversite ile sözleşme yaparak kadro dışı geçici olarak çalıştırabilir.
5) Muayenehanesi bulunan tabipler, resmi çalışma saatleri dışında özel hastanelerde
sadece nöbet tutabilirler. Bu tabiplerin nöbet listesi aylık olarak düzenlenir ve Müdürlükçe
onaylanır.
6) Bu Yönetmelik kapsamındaki kadro dışı geçici çalışma hükümleri tabiplere yönelik
bir hak olup özel hastaneye müktesep kadro hakkı vermez. Müdürlükçe kadro dışı geçici çalışan
tabip adına EK-12 deki personel çalışma belgesi düzenlenir Kadro dışı geçici çalışma gün ve
saatleri, kadrolu çalışılan kuruluşla yapılan sözleşmede açıkça belirtilir. Kadro dışı geçici çalışılan uzmanlık dalları kuruluşun ruhsatına ve faaliyet izin belgesine, çalışma şekli de belirtilerek eklenir. Bu uzmanların hastaneden ayrılması halinde yerine üç ay içinde aynı şekilde çalışacak uzman bulunamaz ise ilgili uzmanlık dalı hastanenin ruhsatından/faaliyet izin belgesinden çıkarılır. Bu bendin 3 numaralı alt bendi ile bu maddenin 7 ve 8 inci fıkraları kapsamındaki tabibin çalıştığı hastaneden ayrılıp muayenehaneler hariç planlama kapsamındaki başka özel sağlık kuruluşunda başlamak istemesi halinde de aynı şekilde çalışmasına izin verilir.”
“Özel hastanede kadrolu olarak çalışan tabipler, başka ildeki A ve B tipi tıp merkezlerinde
kadro dışı geçici çalışabilir. Bu durumda kadro dışı geçici çalışılan ildeki Müdürlükçe tabip
adına EK-12 deki personel çalışma belgesi düzenlenir.”
“n) Özel hastaneler bünyesinde, kendi kadrolarında bulunan tabiplerle estetik amaçlı
sağlık hizmetlerini sunmak amacıyla estetik birimi kurulabilir. Estetik birimi açma başvuruları
hastanenin bulunduğu il müdürlüğüne yapılır. Müdürlükçe, açılması uygun görülen birim hastanenin faaliyet izin belgesinin EK-7’de yer alan “II - Müdürlükçe Düzenlenecek Bölüm” kısmına ve Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemine (SKYS) işlenir. Estetik biriminde, Ayakta Teşhis
ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesinin
dördüncü fıkrasında tanımlanan işlemler yapılabilir.
o) Birleşme talep tarihi itibariyle aktif olarak faaliyet gösteren planlama kapsamındaki
özel sağlık kuruluşları ile özel hastaneler, aynı il sınırları içinde özel hastane bünyesinde birleşebilir. Özel hastanenin bulunduğu il dışındaki başka bir kuruluşla birleşmesi için Bakanlığa

21 Mart 2014 – Sayı : 28948

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 21

başvurulur. Başvuru, Planlama ve İstihdam Komisyonuna sunulur. Başvuru uygun görülür ise
Bakanlıkça birleşmeye izin verilir. Komisyon başvuruyu, Bakanlıkça belirlenen planlama ilkeleri çerçevesinde sağlık kuruluşu hizmeti sunulması için öngörülen asgari nüfus ve/veya ilde
verilmesi hedeflenen sağlık hizmetleri ile uzman ve tabip dağılımı yönünden daha az yoğunluklu bölgeleri öncelikle dikkate alarak değerlendirir. Başvuru uygun görülür ise Bakanlıkça
taşınmasına izin verilir. Birleşme işlemi iki yıl içerisinde tamamlanır. Ancak birleşerek taşınma
söz konusu ise birleşme işlemi 65 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirlenen süre içerisinde
tamamlanır. Birleşme işlemi tamamlanan özel sağlık kuruluşları tekrar ayrılma talebinde bulunamaz.
p) Özel hastane bulunduğu il içerisinde başka bir yere taşınabilir. Özel hastanenin bulunduğu il dışına taşınması için Bakanlığa başvurulur. Başvuru, Planlama ve İstihdam Komisyonuna sunulur. Komisyon başvuruyu, Bakanlıkça belirlenen planlama ilkeleri çerçevesinde
sağlık kuruluşu hizmeti sunulması için öngörülen asgari nüfus ve/veya ilde verilmesi hedeflenen sağlık hizmetleri ile uzman ve tabip dağılımı yönünden daha az yoğunluklu bölgeleri öncelikle dikkate alarak değerlendirir. Başvuru uygun görülür ise Bakanlıkça taşınmasına izin
verilir.”
“7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun geçici 9 uncu maddesi uyarınca 1/1/2013 tarihinden önce yurt dışında mesleki faaliyette bulunan tabipler ve tıpta
uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yurt
dışında eğitimlerini tamamlayanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde başvuruda bulunmak koşuluyla kadro dışı geçici olarak çalışabilir.
Türkiye’de mesleğini icra etme yetkisine sahip olan ve yurt dışında mesleki faaliyette
bulunan tabip ve diş tabipleri, bir yıl içerisinde toplamda üç ayı geçmeyecek şekilde müdürlüğe
bildirimde bulunmak kaydıyla kadro dışı geçici olarak özel hastanede çalıştırılabilir.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin ek 6 ncı maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Komisyon, Bakanlık Müsteşarı veya görevlendireceği bir yetkili başkanlığında:
a) Genel Müdür veya yardımcısı,
b) Bakanlık Hukuk Müşavirliğinden bir temsilci,
c) Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığından bir temsilci,
ç) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumundan bir temsilci,
d) Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan bir temsilci,
e) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Sağlık Kurumları Meclisinden bir temsilci,
f) Özel hastanelere ait derneklerden en çok tüzel kişi üyesi olan dernek temsilcisi,
g) Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamındaki özel sağlık kuruluşlarına ait derneklerden en çok tüzel kişi üyesi olan dernek temsilcisi,
olmak üzere dokuz üyeden kurulur.”
“İkinci fıkranın (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen Komisyon üyeliği için, asgari Daire
Başkanı seviyesinde bir yetkili görevlendirilir. (f) ve (g) bendindeki üye için derneklerin her
yıl temmuz ayı itibarıyla üye sayıları esas alınır.”
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MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan
“Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği hükümleri uyarınca lisans verilenler hariç olmak üzere
ön izin verilenler,” ibaresi “Bakanlıkça özel hastane açma izni verilenler” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“ilgili belediye imar müdürlüğünden” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya çevre ve şehircilik
il müdürlüğünden” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Ancak komisyon tarafından uygunsuzluklarını taşınarak gidermesi gerektiği tespit edilen özel
hastaneler için komisyon rapor tarihinden itibaren 65 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirlenen süre verilir.”
“Bu madde kapsamındaki hastaneler, uyum süresi içinde aşağıdaki esaslar çerçevesinde
faaliyet gösterir.
a) 15/2/2008 tarihinden önce kullanmakta oldukları binalarından Bakanlık kayıtlarına
girmemiş olanlar ile belediye onaylı projesi bulunmayanların, mevcut durumlarını gösteren
projeleri Müdürlükçe incelenir ve denetimlerde kullanılmak üzere Müdürlükçe onaylanır. Bu
şekilde kayıt altına alınan binalara istinaden özel hastane kapasite artış talebinde bulunamaz.
b) Yönetmelik şartlarını sağlayamayan binalarının;
1) Yapı kullanma izin belgesi bulunmalı veya binanın kullanılabileceğine dair ilgili belediye veya çevre ve şehircilik il müdürlüğü tarafından düzenlenmiş belgesi bulunmalıdır.
2) Yangın ve deprem yönünden uygunluğunun ilgili kurum tarafından belgelenmesi gereklidir.
3) Mevcut durumlarının dışında proje değişikliğine neden olabilecek tadilatlarına izin
verilmez. Ancak, Müdürlükçe talep edilebilecek küçük çaplı ve uygulanması mümkün tadilatlar
yapılabilir. Bu durumda, yangın ve deprem yönünden uygunluğu sağlamak kaydıyla, mimari
projedeki değişikliklerin Müdürlükçe onaylı son proje üzerinde çizilmesine izin verilir.”
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin geçici 8 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin geçici 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“İstisnai tabip çalıştırılması
GEÇİCİ MADDE 9 – 31/12/2013 tarihinden önce emekliye ayrılmış ve bu maddenin
yürürlük tarihi itibarıyla muayenehane hariç planlamaya tabi hiçbir özel sağlık kuruluşunda
kadrolu olarak çalışmayan tabipler, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren altı ay içerisinde
başvuruda bulunmak kaydıyla özel hastanede kadro dışı geçici çalışabilir. Bu geçici çalışma
tabiplere yönelik bir hak olup özel hastaneye müktesep kadro hakkı vermez. Bu tabiplerin
başka özel hastaneye başlamak istemesi halinde de aynı şekilde kadro dışı geçici çalışabilir.
15/2/2008 tarihinden itibaren bir özel hastanede herhangi bir sürede sigortalı olarak çalıştığını belgeleyen ve 31/12/2013 tarihi itibariyle muayenehane hariç planlamaya tabi hiçbir
özel sağlık kuruluşunda kadrolu olarak çalışmayan tabipler, bu maddenin yürürlük tarihinden
itibaren altı ay içerisinde başvuruda bulunmak koşuluyla bir defaya mahsus özel hastanede
kadro dışı geçici olarak çalışabilir. Bu şekilde çalışma tabiplere yönelik bir hak olup özel hastaneye müktesep kadro hakkı vermez. Bu şekilde çalışan tabibin hastaneden ayrılarak başka
bir hastanede çalışma talebi 19 uncu madde kapsamında değerlendirilir.”
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MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin eki EK-1 “Özel Hastanelerde Asgarî Bulundurulacak
Sağlık Personeli” listesinin V, VI ve VIII numaralı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“V-BİYOKİMYA VE KLİNİK BİYOKİMYA UZMANI
Hastane bünyesinde zorunlu laboratuvar kapsamında ise hasta kabul ve tedavi edilen
uzmanlık dallarına göre en az bir uzman (Hastane bünyesinde zorunlu laboratuvar kapsamında
değilse ve hizmet alımı durumunda hastane bünyesinde ayrıca uzman istihdamı gerekmez)
VI-MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANI
Hastane bünyesinde zorunlu laboratuvar kapsamında ise hasta kabul ve tedavi edilen
uzmanlık dallarına göre en az bir uzman (Hastane bünyesinde zorunlu laboratuvar kapsamında
değilse ve hizmet alımı durumunda hastane bünyesinde ayrıca uzman istihdamı gerekmez)”
“VIII-Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) ve (d) bendinde belirtilen
laboratuvarlar var ise ilgili dalda bir uzman tabip (hizmet alımı durumunda hastane bünyesinde
ayrıca istihdamı gerekmez)”
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin eki EK-2 “Özel Hastaneler Denetim Formu”nun “1. Bölüm: Faaliyete Esas Bilgiler” kısmının 39 uncu satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin eki EK-9 “Müşterek Teknik Rapor”un “Ruhsatlandırılmış Hastane veya Eklerinin Tadilatlarına Yönelik Kısmı Müşterek Teknik Rapor” kısmının
üçüncü bölümünün 4 numaralı satırı yürürlükten kaldırılmış ve aynı ekin sonuna aşağıdaki
cümle eklenmiştir.
“Başvuru sahibi tarafından Bakanlıkça belirlenecek müşterek teknik rapor ve kısmi müşterek
teknik rapor ücreti, Müdürlük döner sermayesine yatırılır.”
MADDE 22 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 23 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKALARIN LİKİDİTE KARŞILAMA ORANI HESAPLAMASINA
İLİŞKİN YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların konsolide ve konsolide olmayan
bazda, asgari likidite düzeyini belirlemek amacıyla net nakit çıkışlarını karşılayabilecek seviyede yeterli yüksek kaliteli likit varlık stoku bulundurmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 43 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 46 ve 93 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Banka: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankaları,
b) Finansal kuruluş: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan finansal kuruluşları,
c) Kamu kuruluşu: 28/6/2012 tarihli ve 28337 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü
maddesinde tanımlanan kamu kuruluşlarını,
ç) Kanun: 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,
d) Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ): 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan
KOBİ’ler ile muadil yabancı ülke düzenlemeleri uyarınca “KOBİ” olarak kabul edilen kuruluşları,
e) Kredi kalitesi kademesi: Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin eki Ek-1’de belirtilen kredi kalitesi kademesini,
f) Kredi kuruluşu: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan kredi kuruluşlarını,
g) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,
ğ) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,
h) Özel netleştirme sözleşmeleri: Repo işlemleri ve/veya menkul kıymet veya emtia
ödünç işlemleri ve/veya diğer sermaye piyasasına dayalı işlemleri kapsayan çerçeve netleştirme
sözleşmelerini,
ı) Türev işlem: Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine
İlişkin Yönetmelikte belirtilen türev finansal araçlar ile kredi türevlerini,
i) Türkiye Muhasebe Standartları (TMS): 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu
tarafından onaylanarak Türkiye Muhasebe Standardı ve Türkiye Finansal Raporlama Standardı
adıyla yayımlanan muhasebe standartları ile bu alana ilişkin diğer düzenlemeleri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Likidite Düzeyinin Ölçülmesi ve Likidite Karşılama Oranı
Likidite düzeyinin ölçülmesi ve likidite karşılama oranı
MADDE 4 – (1) Bankaların likidite düzeyi, konsolide ve konsolide olmayan bazda
Türk Lirası ile yabancı para birimi toplamı ve konsolide ve konsolide olmayan bazda yabancı
para birimi üzerinden likidite karşılama oranı hesaplanmak suretiyle ölçülür.
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(2) Likidite karşılama oranı, yüksek kaliteli likit varlık stokunun, net nakit çıkışlarına
bölünmesi suretiyle hesaplanır.
(3) Konsolide olmayan toplam ve yabancı para likidite karşılama oranları sırasıyla,
Türk Lirası ile yabancı para birimi toplamı ve yabancı para üzerinden iş günleri itibarıyla hesaplanacak likidite karşılama oranlarının haftalık basit aritmetik ortalaması alınmak; konsolide
toplam ve yabancı para likidite karşılama oranları sırasıyla, Türk Lirası ile yabancı para birimi
toplamı ve yabancı para üzerinden iş günleri itibarıyla hesaplanacak likidite karşılama oranlarının aylık basit aritmetik ortalaması alınmak suretiyle hesaplanır.
(4) Konsolide ve konsolide olmayan toplam likidite karşılama oranı yüzde yüzden, konsolide ve konsolide olmayan yabancı para likidite karşılama oranı yüzde seksenden az olamaz.
(5) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uygun görüşü alınarak Kurul tarafından,
konsolide ve konsolide olmayan toplam likidite karşılama oranları ile yabancı para likidite karşılama oranları her bir banka ya da banka grubu bazında farklılaştırılabilir, yüksek kaliteli likit
varlıkların, nakit giriş ve çıkışlarının dikkate alınma oranları değiştirilebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Kaliteli Likit Varlıklar ve Yüksek Kaliteli Likit Varlık Stoku
Yüksek kaliteli likit varlıklar
MADDE 5 – (1) Yüksek kaliteli likit varlıklar, birinci kalite likit varlıklar ile 2A kalite
likit varlıklar ve 2B kalite likit varlıklardan oluşan ikinci kalite likit varlıklardan oluşur.
(2) Bir varlığın yüksek kaliteli likit varlık olarak sınıflandırılabilmesi için aşağıdaki
özellikleri taşıması şarttır.
a) Değeri kolaylıkla ve doğru şekilde ölçülebilmeli.
b) Aktif ve derin bir piyasası olmalı.
c) Likidite sıkışıklığı durumunda dahi güvenilir bir likidite kaynağı oluşturmalı.
ç) Dördüncü fıkra hükmü saklı kalmak kaydıyla teminata konu edilmemiş olmalı.
d) Kullanımını, satışını, transfer edilmesini, tasfiye edilmesini engelleyen yasal veya
operasyonel herhangi bir kısıtlama bulunmamalı.
e) Türk lirası cinsinden veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından gösterge
niteliğinde döviz ve efektif alış satış kuru belirlenerek ilan edilen para birimleri cinsinden olmalı.
(3) Ters repo, türev işlemler, menkul kıymet ödünç alma işlemleri, kredili menkul kıymet işlemleri ile teminat swapları neticesinde teminat olarak alınan ve ikinci fıkrada belirtilen
şartları taşıyan birinci kalite likit varlıklar veya ikinci kalite likit varlıklar da yüksek kaliteli
likit varlık olarak dikkate alınır.
(4) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına ya da kamu kuruluşlarına depo edilen, teminata verilen ancak likidite temin edilmesinde kullanılmamış olan ve (ç) bendi hariç olmak
üzere ikinci fıkrada belirtilen şartları taşıyan birinci kalite likit varlıklar ile ikinci kalite likit
varlıklar da yüksek kaliteli likit varlık olarak dikkate alınır.
(5) Karşı tarafın otuz gün içinde sözleşmeden kaynaklanan geri isteme hakkı olan varlıklar ile bu varlıkların kullanılması sonucunda elde edilen nakit, yüksek kaliteli likit varlık
olarak değerlendirilmez.
(6) Merkezi yönetimler veya merkez bankalarının garantisiyle ihraç edilmiş olsalar
dahi, bankanın kendisi veya bağlı ortaklıkları ya da iştirakleri tarafından ihraç edilen ipotek
teminatlı menkul kıymetler ve konut ipoteğine dayalı menkul kıymetler ile bankanın kendisi
veya diğer kredi kuruluşları veya finansal kuruluşlar ya da bunların iştirak veya bağlı ortaklıkları tarafından ihraç edilen diğer borçlanma araçları ve hisse senetleri, yüksek kaliteli likit
varlık olarak değerlendirilmez.
(7) Likidite karşılama oranı hesaplamasında katılım bankalarının dikkate alabileceği
ilave yüksek kaliteli likit varlıklar Kurulca belirlenir.
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Birinci kalite likit varlıklar
MADDE 6 – (1) Birinci kalite likit varlıklar aşağıdakilerden oluşur.
a) Kasa, efektif deposu ve satın alınan çekler.
b) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki vadeli ve vadesiz serbest hesaplar
ile zorunlu karşılıklar ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası aracılığıyla bankalararası para
piyasası üzerinden diğer bankalara verilen gecelik borçlar.
c) Yetkili bir kredi derecelendirme kuruluşu ya da ihracat kredi kuruluşu tarafından derecelendirilen ve kredi kalitesi kademesi %0 risk ağırlığına tekabül eden ülke merkezi yönetimleri, merkez bankaları, kamu kuruluşları ile Uluslararası Ödemeler Bankası, Uluslararası
Para Fonu, Avrupa Birliği, Avrupa Merkez Bankası veya çok taraflı kalkınma bankalarınca ya
da bunların garantisiyle ihraç edilen borçlanma araçları.
ç) T.C. Hazine Müsteşarlığınca ya da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca veya
28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında kurulan varlık kiralama şirketlerince Türk Lirası cinsinden ihraç edilen borçlanma araçlarının tamamı ile bunlar tarafından yabancı para cinsinden ihraç edilen
borçlanma araçlarının, bankanın aynı para birimi cinsinden, varlık ve yükümlülükleri üzerinden
bu Yönetmelik kapsamında hesaplanacak net nakit çıkışları kadarlık kısmı.
d) Bankaların yurtdışı şubelerinin bulunduğu ve yetkili bir kredi derecelendirme kuruluşu ya da ihracat kredi kuruluşu tarafından derecelendirilen ve kredi kalitesi kademesi %0
risk ağırlığına tekabül etmeyen ülkelerin merkezi yönetimleri ya da merkez bankalarınca ulusal
para birimleri cinsinden ihraç edilen borçlanma araçlarının tamamı ile bunlar tarafından ulusal
para birimi dışındaki bir para birimi cinsinden ihraç edilen borçlanma araçlarının, bankanın
aynı para birimi cinsinden bu Yönetmelik kapsamında hesaplanacak net nakit çıkışları kadarlık
kısmı.
e) Konsolide likidite karşılama oranı hesaplamasına münhasır olarak, ana ortaklık bankaların konsolide ettiği yurtdışında yerleşik kredi kuruluşları veya finansal kuruluşların bulunduğu, yetkili bir kredi derecelendirme kuruluşu ya da ihracat kredi kuruluşu tarafından derecelendirilen ve kredi kalitesi kademesi %0 risk ağırlığına tekabül etmeyen ülkelerin merkezi
yönetimleri ya da merkez bankalarınca ulusal para birimleri cinsinden ihraç edilen borçlanma
araçlarının tamamı ile bunlar tarafından ulusal para birimi dışındaki bir para birimi cinsinden
ihraç edilen borçlanma araçlarının, bankanın aynı para birimi cinsinden, bu Yönetmelik kapsamında hesaplanacak net nakit çıkışları kadarlık kısmı.
2A kalite likit varlıklar
MADDE 7 – (1) 2A kalite likit varlıklar aşağıdakilerden oluşur.
a) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) ve (e) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla,
yetkili bir kredi derecelendirme kuruluşu ya da ihracat kredi kuruluşu tarafından derecelendirilen ve kredi kalitesi kademesi %20 risk ağırlığına tekabül eden ülke merkezi yönetimleri,
merkez bankaları, kamu kuruluşları ile çok taraflı kalkınma bankalarınca ya da bunların garantisiyle ihraç edilen borçlanma araçları.
b) Yetkili bir kredi derecelendirme kuruluşu tarafından verilen uzun vadeli kredi derecelendirme notu AA-, uzun vadeli kredi derecelendirme notunun bulunmaması halinde kısa
vadeli kredi derecelendirme notu AA-’ye eşdeğer ya da böyle bir derecelendirme notu bulunmaması halinde bankanın içsel derecelendirme sistemi uyarınca hesaplanmış temerrüt olasılığı
AA- veya daha yüksek olan ipotek teminatlı menkul kıymetler ile diğer borçlanma araçları.
2B kalite likit varlıklar
MADDE 8 – (1) 2B kalite likit varlıklar aşağıdakilerden oluşur.
a) Konut ipoteğine dayalı menkul kıymetlerden aşağıdaki özellikleri taşıyanlar.
1) Yetkili bir kredi derecelendirme kuruluşu tarafından verilen uzun vadeli kredi derecelendirme notu, bulunmaması halinde kısa vadeli kredi derecelendirme notu ya da böyle bir
derecelendirme notu bulunmaması halinde bankanın içsel derecelendirme sistemi uyarınca hesaplanmış temerrüt olasılığı AA veya daha yüksek ya da buna eşdeğer olan.
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2) Varlık havuzu sadece konut ipotekli alacaklardan oluşan ve bankanın veya bağlı ortaklıklarının ya da iştiraklerinin varlıklarını ve herhangi bir yapılandırılmış ürünü içermeyen.
3) İpotek teminatlı alacağın tahsili için ipoteğin nakde dönüştürülmesi sonucunda elde
edilen tutarın alacağı karşılayamaması durumunda farkın tamamlanma garantisi bulunan.
4) İhraç sırasında varlık havuzundaki toplam alacakların ipoteğe konu konutların toplam
değerine oranı en fazla %80 olan.
5) Varlık havuzundaki alacakların kalitesinin devamlılığının sağlanmasını teminen ihraççı tarafından söz konusu alacaklara ilişkin kredi riskinin bir kısmı üstlenilen.
b) Yetkili bir kredi derecelendirme kuruluşu tarafından verilen uzun vadeli kredi derecelendirme notu A+ ile BBB- arasında, uzun vadeli kredi derecelendirme notu bulunmaması
halinde kısa vadeli kredi derecelendirme notu A+ ile BBB- arasına eşdeğer ya da böyle bir derecelendirme notu bulunmaması halinde bankanın içsel derecelendirme sistemi uyarınca hesaplanmış temerrüt olasılığı A+ ile BBB- arasında olan borçlanma araçları.
c) BIST100 endeksi içerisinde olan veya yurtdışı şubelerin bulunduğu ülkelerin ana endeksleri içerisinde ve ulusal para birimleri cinsinden olan hisse senetleri.
ç) Konsolide likidite karşılama oranı hesaplamasına münhasır olarak, ana ortaklık bankaların konsolide ettiği yurtdışında yerleşik kredi kuruluşları veya finansal kuruluşların bulunduğu ülkelerin ana endeksleri içerisinde ve ulusal para birimleri cinsinden olan hisse senetleri.
Yüksek kaliteli likit varlık stoku
MADDE 9 – (1) Yüksek kaliteli likit varlık stoku, yüksek kaliteli likit varlıkların toplamından dördüncü fıkrada belirtilen sınırları aşan tutarların düşülmesi suretiyle Ek-3’te yer alan
formül uyarınca hesaplanır.
(2) Yüksek kaliteli likit varlıklar, TMS uyarınca bulunacak değerlerine Ek-1 ve Ek-2’de
yer alan cetvelde belirtilen ilgili dikkate alınma oranları uygulandıktan sonra yüksek kaliteli
likit varlık stoku hesaplamasına dahil edilir.
(3) Dördüncü fıkrada belirtilen sınırların uygulamasında vadesine otuz gün veya daha
kısa süre kalan repo, ters repo, menkul kıymet ödünç alma veya verme işlemleri, kredili menkul
kıymet işlemleri ile teminat swap işlemlerinin likidite karşılama oranı hesaplama tarihi itibarıyla
gerçekleşeceği kabul edilir. Bu kapsamda, söz konusu işlemlerin gerçekleşmesiyle,
a) Alınacak yüksek kaliteli likit varlıkların, ilgisine göre bankanın birinci kalite likit
varlıklarına, 2A kalite likit varlıklarına veya 2B kalite likit varlıklarına eklenmesi,
b) Verilecek yüksek kaliteli likit varlıkların ilgisine göre bankanın birinci kalite likit
varlıklarından, 2A kalite likit varlıklarından veya 2B kalite likit varlıklarından çıkarılması suretiyle
düzeltilmiş birinci kalite likit varlıklar, düzeltilmiş 2A kalite likit varlıklar ve düzeltilmiş
2B kalite likit varlıklar hesaplanır.
(4) Düzeltilmiş 2B kalite likit varlık tutarı, düzeltilmiş birinci kalite likit varlık, düzeltilmiş 2A kalite likit varlık ve düzeltilmiş 2B kalite likit varlık tutarı toplamının yüzde on beşi
ile düzeltilmiş birinci kalite likit varlık tutarının yüzde yirmi beşinden küçük olanını aşamaz.
Bu sınırlama uygulandıktan sonra hesaplanacak düzeltilmiş ikinci kalite likit varlık tutarı, bu
sınırlama uygulandıktan sonra hesaplanacak düzeltilmiş birinci kalite likit varlık, düzeltilmiş
2A kalite likit varlık ve düzeltilmiş 2B kalite likit varlık tutarı toplamının yüzde kırkını aşamaz.
Yüksek kaliteli varlık stoku içerisinde dikkate alınmaya devam edilme şartları
MADDE 10 – (1) Yüksek kaliteli likit varlık stokundaki varlıklar, piyasa riskinden korunmaya konu edilseler dahi likidite karşılama oranı hesaplamasına dahil edilmeye devam edilebilir. Ancak, korunmaya konu edilmiş varlığın satışı halinde riskten korunmanın vadesinden
önce sona ermesiyle ortaya çıkabilecek nakit çıkışının varlığın değerine yansıtılması gerekir.
(2) Yüksek kaliteli likit varlık stokundaki varlıklardan vadelerine otuz gün ya da daha
kısa süre kalanları likidite karşılama oranı hesaplamasında yüksek kaliteli likit varlık stokunda
dikkate alınmaya devam edilir, nakit girişi hesaplamasında dikkate alınmazlar.
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(3) 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartları kaybeden ya da seviyesi düşen
varlıklar değişiklik tarihinden itibaren otuz gün süreyle değişiklikten önceki seviyelerinde dikkate alınmaya devam edilebilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Net Nakit Çıkışı ve Hesaplaması
Net nakit çıkışı
MADDE 11 – (1) Net nakit çıkışı, toplam nakit çıkışlarının toplam nakit girişlerini
aşan kısmıdır.
(2) Likidite karşılama oranı hesaplamasında, toplam nakit girişlerinin toplam nakit çıkışlarının yüzde yetmiş beşini aşan kısmı dikkate alınmaz.
(3) Vadesine otuz gün ya da daha kısa süre kalan teminat swapları işlemlerinde, alınan
teminatların niteliğinin verilen teminatların niteliğinden yüksek olması halinde alınan teminat
üzerinden nakit çıkışı, verilen teminatların niteliğinin alınan teminatların niteliğinden yüksek
olması halinde verilen teminat üzerinden nakit girişi hesaplanır.
Nakit çıkışları
MADDE 12 – (1) Nakit çıkışları, bilanço içi ve bilanço dışı işlem ve yükümlülüklerin
TMS uyarınca değerlenmiş tutarlarına Ek-1 ve Ek-2’de yer alan cetvelde belirtilen ilgili dikkate
alınma oranları uygulanması suretiyle likidite karşılama oranı hesaplamasına dahil edilir. Vadesine otuz gün ya da daha kısa süre kalan faiz tahakkukları ve gider ödemelerine ilişkin nakit
çıkışları ilgili oldukları işlem ve yükümlülük üzerinden dikkate alınır.
(2) Likidite karşılama oranı hesaplamasında nakit çıkışları; teminatsız borçlar, teminatlı
borçlar, yapılandırılmış finansal araçlardan borçlar ve bilanço dışı borçlar olarak sınıflandırılır.
(3) Birden fazla nakit çıkışı sınıfına girebilecek kalemler, en yüksek dikkate alınma
oranına tekabül eden nakit çıkışı sınıfında dikkate alınır.
(4) Nakit çıkışı hesaplamasında,
a) Vadesiz,
b) Vadelerine otuz gün ya da daha kısa süre kalan,
c) Vadelerine otuz günden fazla kalan, ancak alacaklının vadesinden önce talep etme
hakkı bulunan ve ödenmesi bankanın inisiyatifinde olmakla birlikte ödenmemesi halinde bankanın itibar riskine maruz kalacağı,
ç) Vadelerine otuz günden fazla kalan, ancak alacaklının vadesinden önce talep etme
hakkı bulunan ve vadeden önce ödenmesi halinde müşterinin alacağı faiz gelirinden/kâr payından daha yüksek bir kayba uğramayacağı
işlem ve yükümlülükler dikkate alınır.
(5) Aşağıda belirtilenler nakit çıkışı hesaplamasında dikkate alınmaz.
a) Vadelerine otuz günden fazla kalan, ancak alacaklının vadesinden önce talep etme
hakkı olan işlem ve yükümlülüklerden sözleşmeye bağlı olarak otuz günü aşan ihbar süresi
olanlar.
b) Operasyonel giderlere ilişkin nakit çıkışları.
Gerçek kişi müşterilere teminatsız borçlar
MADDE 13 – (1) Likidite karşılama oranı hesaplamasında, gerçek kişilerin Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonunca sigortalanan mevduatları/katılım fonlarından maaş hesabı gibi düzenli nakit girişi olanlar ile mevduat/katılım fonu sahibinin bankada kredisinin, başka mevduat/katılım fonu hesabının veya yatırım hesabının bulunması gibi sağlam başka bir ilişkisi olması
sebebiyle çekilme olasılığı çok düşük olanlar teminatsız borç sınıfında, istikrarlı mevduat/katılım fonu olarak dikkate alınır.
(2) Gerçek kişilere ait istikrarlı mevduat/katılım fonu tanımına girmeyen mevduat/katılım fonu ile istikrarlı olup olmadığına karar verilemeyen mevduat/katılım fonu, teminatsız
borç sınıfında, düşük istikrarlı mevduat/katılım fonu olarak dikkate alınır.
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(3) Bankaca ihraç edilen, sadece gerçek kişiler ve perakende müşterilere satılan ve bunların dışındakilere satılması mümkün olmayan teminatsız borçlanma araçları, bu araçlara yatırım yapanların gerçek kişi olması halinde gerçek kişi müşterilere teminatsız borç olarak dikkate alınır.
Perakende müşterilere teminatsız borçlar
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik uygulamasında perakende müşteri, reeskont ve tahakkuklar dahil bankaya olan toplam borcu ile mevduat/katılım fonu dâhil bankadan olan toplam alacağı ayrı ayrı 2 milyon TL’nin altında olan KOBİ’leri ifade eder. Bu sınırın hesabında
bilanço dışı işlemlerin dikkate alınacak değerleri Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
yapılacak sınıflandırma üzerinden ikinci fıkrasında belirtilen oranlar uygulandıktan sonraki tutarlardır. Perakende müşteri olarak değerlendirilemeyen KOBİ’ler, diğer kişiler olarak 15 inci
madde kapsamında değerlendirilir.
(2) Likidite karşılama oranı hesaplamasında, perakende müşterilerin Tasarruf Mevduatı
Sigorta Fonunca sigortalanan mevduatları/katılım fonlarından düzenli nakit girişi olanlar ile
mevduat/katılım fonu sahibinin bankada kredisinin, başka mevduat/katılım fonu hesabının veya
yatırım hesabının bulunması gibi sağlam başka bir ilişkisi olması sebebiyle çekilme olasılığı
çok düşük olanlar teminatsız borç sınıfında, istikrarlı mevduat/katılım fonu olarak dikkate alınır.
(3) Perakende müşterilere ait istikrarlı mevduat/katılım fonu tanımına girmeyen mevduat/katılım fonu ile istikrarlı olup olmadığına karar verilemeyen mevduat/katılım fonu, teminatsız borç sınıfında, düşük istikrarlı mevduat/katılım fonu olarak dikkate alınır.
(4) Bankaca ihraç edilen, sadece gerçek kişiler ve perakende müşterilere satılan ve bunların dışındakilere satılması mümkün olmayan teminatsız borçlanma araçları, bu araçlara yatırım yapanların perakende müşteri olması halinde perakende müşterilere teminatsız borç olarak
dikkate alınır.
Diğer kişilere teminatsız borçlar
MADDE 15 – (1) Gerçek kişi müşteriler ile perakende müşteriler dışında kalan kişilerin
mevduat/katılım fonları operasyonel olup olmadıklarına ve karşı tarafına, bunlara olan diğer
teminatsız borçlar karşı tarafına göre teminatsız borç sınıfında nakit çıkışı hesaplamasına dâhil
edilir.
(2) Likidite karşılama oranı hesaplamasında, kredi kuruluşu veya finansal kuruluş dışındaki kuruluşlar ile merkezi yönetimler, merkez bankaları, çok taraflı kalkınma bankaları ve
kamu kurumlarının mevduat/katılım fonundan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kapsamında
olanlar ilgisine göre operasyonel veya operasyonel olmayan istikrarlı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kapsamında olmayanlar ilgisine göre operasyonel veya operasyonel olmayan düşük
istikrarlı kabul edilirler.
(3) Operasyonel olup olmadığı belirlenemeyen mevduatın/katılım fonunun tamamı operasyonel olmayan mevduat/katılım fonu olarak değerlendirilir.
(4) Bu Yönetmelik uygulamasında, bankadan alınacak takas, saklama veya nakit yönetimi hizmeti için bankada tutulan mevduat/katılım fonundan aşağıdaki özellikleri taşıyanlar
operasyonel mevduat/katılım fonu olarak değerlendirilir.
a) Mevduatın/katılım fonunun söz konusu işlemleri gerçekleştirmek için tutuluyor olması ve amacının faiz geliri/kâr payı elde etmek olmaması.
b) Mevduatın/katılım fonunun diğer hesaplardan ayrı hesaplarda izlenmesi ve bu hesaplarda fazla fon tutulmasını sağlayacak şekilde herhangi bir teşvik sağlanmaması.
(5) Bu Yönetmelik uygulamasında, bir işlemin takas, saklama veya nakit yönetimi işlemi olarak değerlendirilebilmesi için;
a) Müşterinin otuz gün içerisinde işlemi banka vasıtasıyla gerçekleştirecek olması,
b) İşlem için bankanın sağlayacağı hizmetlere ilişkin olarak bankayla yapılmış bağlayıcı
bir sözleşmenin bulunması,

Sayfa : 30

RESMÎ GAZETE

21 Mart 2014 – Sayı : 28948

c) İşleme ilişkin sözleşmelerin sona ermesi için en az otuz günlük bir ihbar süresi olması
veya işlem için bankada tutulan mevduat/katılım fonunun otuz gün içerisinde çekilmesinin
oluşturacağı maliyetin, kaybedilecek faiz gelirinin/kâr payının üzerinde olması
gerekmektedir.
(6) Takas işlemleri; bu Yönetmelik kapsamında müşterilerin fonlarının ya da menkul
kıymetlerinin yurtiçi takas sistemi içerisinde nihai muhataba transferinin sağlanmasıdır. Bu işlemler; transfer, ödeme emirlerinin mutabakatı, gecelik borçlanma, gün içi borçlanma gibi faaliyetleri içerir.
(7) Saklama işlemleri; bu Yönetmelik kapsamında müşterilere ait finansal varlıklara
ilişkin saklama, raporlama, operasyonel ve yönetimsel faaliyetlerden oluşur. Söz konusu işlemler, saklama hizmetleriyle ilişkili menkul kıymetlerin takası, ödemelerin transferi, teminat
işlemleri, nakit yönetimi, temettü ve diğer benzeri gelirlerin tahsilâtı gibi işlemleri kapsar.
(8) Nakit yönetimi işlemleri; bu Yönetmelik kapsamında müşterilerin nakit akışlarını,
varlık ve yükümlülüklerini yönetme ve müşterilerin olağan faaliyetlerini gerçekleştirmek için
gereken finansal işlemleri yürütme hizmetlerini içerir. Fonların toplanması, toplanan fonlardan
ödemeler yapılması ve maaş ödemeleri gibi hizmetler bu kapsamda değerlendirilir.
(9) Takas, saklama ve nakit yönetimi hizmetleri için tutulması gerekenin üzerindeki
mevduat/katılım fonu ile muhabir bankacılık işlemlerinden veya portföy yönetimi faaliyetlerinden kaynaklanan mevduat/katılım fonu operasyonel mevduat/katılım fonu olarak değerlendirilmez.
Diğer teminatsız borçlar
MADDE 16 – (1) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına yatırılacak zorunlu karşılıklar, bankanın karşı tarafına bakılmaksızın ihraç ettiği 13 ve 14 üncü maddelerin üçüncü fıkralarında belirtilenler dışındaki teminatsız borçlanma araçları ile komisyon ödemeleri, temettü
ödemeleri ve diğer borçlar diğer teminatsız borç sınıfında nakit çıkışı hesaplamasına dahil edilir.
(2) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarının ortalama tutulan kısmının bir sonraki zorunlu karşılık dönemi için değişmeyeceği kabul
edilir. Oranın hesaplandığı gün itibarıyla, bir zorunlu karşılık dönemi için o dönemin kalan
günlerinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında tutulacak günlük ortalama zorunlu karşılık
tutarının, hesaplama gününün bir gün öncesinde tesis edilen zorunlu karşılık tutarını aşan kısmı
nakit çıkışı olarak dikkate alınır.
Teminatlı borçlar
MADDE 17 – (1) Repo, menkul kıymet ödünç verme işlemleri, kredili menkul kıymet
işlemleri ve teminat swapları ile ikinci fıkrada belirtilen açığa satış işlemlerinden kaynaklanan
pozisyonlarını kapatmak için müşterilere verilen teminatlar, bu Yönetmelik kapsamında teminatlı borç olarak değerlendirilir. Teminatlı borçların dikkate alınma oranları teminatın türüne
ve işlemin karşı tarafına göre belirlenir.
(2) Birinci fıkranın uygulamasında müşterinin açığa satış işlemlerinden kaynaklanan
pozisyonunun kapatılması, bankanın satış zamanında menkul kıymeti kendi portföyünden ya
da diğer müşterilerin aracılık hesaplarında yer alan yüksek kaliteli likit varlık niteliğini haiz
teminatlardan veya ters repo, menkul kıymet ödünç alma gibi işlemler yoluyla banka dışından
temin edilmesidir.
(3) Teminatlı borçlanma işlemleri için birden fazla teminat verilmiş ve teminatlar işlemle özel olarak ilişkilendirilmemiş ise teminatlı borç işlemlerine ilişkin nakit çıkışı hesaplamasında teminat olarak öncelikle yüksek kaliteli olmayan varlıkların daha sonra sırasıyla 2B
kalite likit varlıklar, 2A kalite likit varlıklar ve birinci kalite likit varlıkların verildiği kabul edilir.
Yapılandırılmış finansal araçlardan borçlar
MADDE 18 – (1) Doğrudan banka tarafından ihraç edilen, varlığa dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve diğer yapılandırılmış finansal araçlar yapılandırılmış finansal araçlardan borçlar sınıfında nakit çıkışı hesaplamasına dahil edilir.
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(2) Konsolide edilip edilmediğine bakılmaksızın, özel amaçlı kuruluşlar gibi kuruluşlar
aracılığı ile ihraç edilen, vadesine otuz gün veya daha az süre kalan yapılandırılmış finansal
araçlardan borçlar ile vadesine otuz günden fazla bir süre kalsa dahi vadesinden önce dayanak
varlıkların ihraççı tarafından bankaya geri verilmesi ya da bankadan söz konusu varlıkların bedelinin temininin istenmesi opsiyonu bulunan yapılandırılmış finansal araçlardan borçların dayanak varlıkları, nakit çıkışı olarak dikkate alınır.
Bilanço dışı borçlar
MADDE 19 – (1) Nakit çıkışı hesaplamasında aşağıda sayılanlar bilanço dışı borçlar
olarak dikkate alınır.
a) Türev yükümlülükler.
b) Bankanın kredi derecesinin düşmesine bağlı yükümlülükler.
c) Verilen teminatların gerçeğe uygun değerlerinde değişiklik olması ihtimaline bağlı
yükümlülükler.
ç) Alınan teminatların karşı tarafça her an geri istenebilme ihtimaline bağlı yükümlülükler.
d) Teminatların karşı tarafa verilme tarihinin gelmesinden kaynaklanan yükümlülükler.
e) Alınan teminatlardan yüksek kaliteli likit varlık olanların bu türden olmayan teminatlarla değiştirilme ihtimaline bağlı yükümlülükler.
f) Türev işlemler ve diğer yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerlerinde değişiklik olması ihtimaline bağlı yükümlülükler.
g) Cayılamaz veya şarta bağlı olarak cayılabilir diğer bilanço dışı borçlar.
ğ) Herhangi bir şarta bağlı olmaksızın cayılabilir diğer bilanço dışı borçlar.
Türev yükümlülükler
MADDE 20 – (1) Türev işlemlerin vadesine otuz gün veya daha az süre kalan nakit çıkışları işleme ilişkin vadesine otuz gün veya daha az süre kalan nakit girişleri ile netleştirilmek
suretiyle türev yükümlülük olarak dikkate alınır.
(2) Birinci fıkranın uygulanmasında işleme ilişkin nakit girişi olarak dikkate alınabilecek varlıklar nakit veya alındığında bankanın bunları tekrar likidite temini için kullanabilmesinde yasal veya operasyonel herhangi bir sınırlama bulunmayan yüksek kaliteli likit varlık niteliğini haiz diğer varlıklardır. Net tutarlar bulunurken nakit girişi olarak dikkate alınan varlıkların Ek-1 ve Ek-2’de yer alan cetvelde, ilgisine göre birinci kalite likit varlıklar, 2A kalite likit
varlıklar veya 2B kalite likit varlıklar için belirlenen dikkate alınma oranları üzerinden hesaplanmış tutarları kullanılır.
(3) Özel netleştirme sözleşmesinin mevcut olması halinde aynı karşı taraf ile yapılan
tüm türev işlemlerin nakit çıkışları nakit girişleri ile netleştirilebilir.
(4) Opsiyon işlemlerinden opsiyon alıcısı için kârda opsiyonlar delta eş değerleri üzerinden nakit çıkışı hesaplamasında dikkate alınır.
Bankanın kredi derecesinin düşmesine bağlı yükümlülükler
MADDE 21 – (1) Sözleşme uyarınca, bankanın uzun veya kısa vadeli kredi notunun 3
dereceye kadar düşmesi sonucu erken ödeme, ilave teminat zorunluluğu gibi koşulların bulunduğu türev işlemler ve diğer yükümlülüklerde, geri ödenecek tutar ya da konulacak ilave teminat tutarı nakit çıkışı hesaplamasında dikkate alınır.
Verilen teminatların gerçeğe uygun değerlerinde değişiklik olması ihtimaline bağlı
yükümlülükler
MADDE 22 – (1) Teminat tamamlama zorunluluğu bulunan bir türev işlem veya diğer
yükümlülükler için verilen teminatın birinci kalite likit varlık niteliğini haiz olmayan bir varlık
olması durumunda, teminatın değerinde düşüş meydana gelme ihtimaline karşı teminatın nominal değeri üzerinden nakit çıkışı hesaplanır.
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(2) Birinci fıkrada belirtilen işlemler veya diğer yükümlülükler için, alınan teminatların
bankanın tekrar likidite temini için kullanabilmesinde herhangi bir yasal veya operasyonel sınırlama bulunmaması halinde, verilen teminatlar alınan teminatlar ile netleştirilebilir. Netleştirme yapılırken alınan teminatlar Ek-1 ve Ek-2’de yer alan cetvelde, ilgisine göre birinci kalite
likit varlıklar, 2A kalite likit varlıklar veya 2B kalite likit varlıklar için belirlenen dikkate alınma
oranları üzerinden, verilen teminatlar tamamı üzerinden dikkate alınır.
(3) Aracılık hesaplarında izlenen teminatlar sadece konu oldukları işlemle ilgili ödemelere ilişkin nakit çıkışlarının netleştirilmesinde kullanılabilir.
Alınan teminatların karşı tarafça her an geri istenebilme ihtimaline bağlı yükümlülükler
MADDE 23 – (1) Sözleşmede belirtilenden fazla tutarda alınan ve bankanın tekrar likidite temini için kullanabilmesinde herhangi bir yasal veya operasyonel sınırlama bulunmayan
teminatların, karşı tarafça talep edilme hakkı olması durumunda, söz konusu fazla tutar nakit
çıkışı olarak değerlendirilir.
Teminatların karşı tarafa verilme tarihinin gelmesinden kaynaklanan yükümlülükler
MADDE 24 – (1) Bankanın teminat verme yükümlülüğü altına girdiği bir sözleşmenin
mevcut olması ve söz konusu teminatın verilme tarihi geldiği halde karşı tarafça bankadan henüz talep edilmemiş olması durumunda bahse konu teminat tutarı nakit çıkışı olarak değerlendirilir.
Alınan teminatlardan yüksek kaliteli likit varlık olanların bu türden olmayan
teminatlarla değiştirilme ihtimaline bağlı yükümlülükler
MADDE 25 – (1) Teminat olarak alınan ve banka tarafından tekrar likidite temin etme
işlemlerinde kullanılmasına yönelik herhangi bir yasal veya operasyonel sınırlama bulunmayan
yüksek kaliteli likit varlıkların bankanın onayı aranmaksızın, karşı tarafın bu varlıkların bu türden olmayan varlıklarla değiştirilmesini talep etme hakkı bulunması durumunda, teminat olarak
alınan yüksek kaliteli likit varlık nakit çıkışı olarak dikkate alınır.
Türev işlemler ve diğer yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerlerinde değişiklik
olması ihtimaline bağlı yükümlülükler
MADDE 26 – (1) Türev işlemler ve diğer yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerlerinde
meydana gelebilecek değişimlerin teminatla karşılandığı durumlarda; teminat tamamlama sebebiyle son 24 ay içerisinde otuz günlük dönemler itibarıyla ilgili işlem veya yükümlülük için
gerçekleşmiş net teminat akışlarının mutlak değer olarak en büyük tutarı nakit çıkışı olarak
dikkate alınır. Akış geçmişi 24 aydan kısa olan türev işlem ve diğer yükümlülükler için işlemin
başladığı tarihten itibaren hesaplama yapılır.
(2) Özel netleştirme sözleşmesinin mevcut olması halinde aynı karşı taraf ile yapılan
işlemlerin nakit çıkışları nakit girişleri ile netleştirilebilir.
Cayılamaz veya şarta bağlı olarak cayılabilir diğer bilanço dışı borçlar
MADDE 27 – (1) Cayılamaz veya şarta bağlı olarak cayılabilir diğer bilanço dışı borçlara ilişkin nakit çıkışları, likidite karşılama oranı hesaplamasında dördüncü ve beşinci fıkralarda yer alan taahhütler hariç olmak üzere, yükümlülüğün karşı tarafına göre dikkate alınır.
(2) Cayılamaz veya şarta bağlı olarak cayılabilir diğer bilanço dışı borçlar, yüksek kaliteli likit varlıklar ile teminatlandırılmış olmaları ya da yükümlülük nakde dönüştüğünde bu
türden teminatların bankaya verileceğine ilişkin bir sözleşmenin bulunması, teminatların banka
tarafından tekrar likidite temin etme işlemlerinde kullanılmasına yönelik herhangi bir yasal
veya operasyonel sınırlama bulunmaması, yükümlülüğün nakde dönüşmesi ihtimali ile teminatın piyasa değeri arasında yüksek bir korelasyon bulunmaması ve likidite karşılama oranı
hesaplamasında teminatların yüksek kaliteli likit varlık olarak dikkate alınmamış olması durumunda alınan teminatlar ile netleştirilebilir.
(3) Müşterilerin finansal piyasalara olan borçları için verilen ödeme taahhütleri, müşterinin temin ettiği borcun vadesine otuz gün veya daha az süre kalan tutarı üzerinden nakit çıkışı
hesaplamasına dahil edilir. Temin edilen borcun vadesine otuz günden fazla süre kalan kısmı
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için verilen ödeme taahhütleri hesaplamada dikkate alınmaz. Finansal piyasalardan temin edilecek borçlar için verilen ödeme taahhütleri, taahhüt tutarı üzerinden vadesine bakılmaksızın
nakit çıkışı hesaplamasına dahil edilir.
(4) Bu madde uygulamasında, banka müşterisinin açığa satış işlemlerinden kaynaklanan
pozisyonunu başka bir müşterinin yüksek kaliteli likit varlık niteliğinde olmayan bir teminatı
ile karşılanmasından kaynaklanan cayılamaz taahhütler, müşterinin teminatını çekme, bu nedenle bankanın söz konusu pozisyonu banka dışından temin etme zorunluluğu ihtimaline karşı
doğabilecek nakit çıkışı olarak dikkate alınır.
(5) Bankanın açığa satış işlemlerinden kaynaklanan pozisyonunu menkul kıymet ödünç
piyasası dışından sağladığı menkul kıymetlerle karşıladığı işlemlerde ödünç alınan menkul
kıymet taahhüt olarak dikkate alınır. Menkul kıymetin, menkul kıymet ödünç piyasasından
sağlandığı işlemlerde nakit çıkışı hesaplanmaz.
Herhangi bir şarta bağlı olmaksızın cayılabilir diğer bilanço dışı borçlar
MADDE 28 – (1) Likidite karşılama oranı hesaplamasında herhangi bir şarta bağlı olmaksızın cayılabilir diğer bilanço dışı borçlara ilişkin nakit çıkışları, yükümlülüğün karşı tarafına göre bir ayrım yapılmaksızın dikkate alınır.
Nakit girişleri
MADDE 29 – (1) Nakit girişleri, bilanço içi ve bilanço dışı işlem ve varlıkların TMS
uyarınca değerlenmiş tutarlarına Ek-1 ve Ek-2’de yer alan cetvelde belirtilen ilgili dikkate alınma oranları uygulanmak suretiyle likidite karşılama oranı hesaplamasına dahil edilir.
(2) Nakit girişi hesaplamasında, işlemin sözleşmeye dayalı olması ve üçüncü fıkra hükmü saklı kalmak kaydıyla vadesine otuz gün ya da daha kısa süre kalmış olması gerekir. Vadesine otuz gün ya da daha kısa süre kalan faiz/kâr payı ve gelir ödemelerine ilişkin nakit girişleri
ilgili oldukları işlem ve varlıkların TMS uyarınca değerlenmiş tutarlarına dâhil edilir.
(3) Vadesiz veya vadesi belli olmayan alacakların otuz gün ya da daha kısa süre içerisinde tahsil edilmesi gereken asgari anapara, komisyon, temettü, katkı payı ya da faiz/kâr payı
ödemeleri nakit girişi olarak kabul edilir.
(4) Nakit giriş tarihi belirlenirken yapılan sözleşme gereği müşteriye tanınan en son
ödeme tarihi dikkate alınır.
(5) Ters repo işlemleri, menkul kıymet ödünç alma işlemleri ile kredili menkul kıymet
işlemleri gibi teminatlı işlemlere ilişkin nakit girişleri karşı tarafına bakılmaksızın, alınan teminatın açığa satış işlemlerinden kaynaklanan pozisyonu kapatmada kullanılıp kullanılmadığına ve teminatın türüne göre hesaplamaya dâhil edilir.
(6) Yüksek kaliteli likit varlık kapsamında yer almayan menkul kıymetlerin anapara,
faiz/kâr payı, katkı payı veya temettü ödemeleri, teminatlı olup olmadıklarına ve karşı tarafına
bakılmaksızın nakit girişi hesaplamasına dahil edilir.
(7) Türev işlemlerin nakit girişleri karşı tarafına bakılmaksızın 20 nci madde hükümleri
uyarınca hesaplamaya dâhil edilir.
(8) Beşinci, altıncı ve yedinci fıkralarda belirtilen işlem ve varlıklar dışındakiler teminatlı olup olmadıklarına bakılmaksızın karşı tarafına göre nakit girişi hesaplamasına dâhil edilir.
Nakit girişi hesaplamasına katılmayan işlem ve varlıklar
MADDE 30 – (1) Aşağıda belirtilen işlem ve varlıklar üzerinden nakit girişi hesaplanmaz.
a) Yüksek kaliteli likit varlıklar.
b) 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Kredilerin
ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca donuk alacak olarak sınıflandırılan veya otuz
gün içerisinde ödemesinde gecikme beklenen alacaklar ile şarta bağlı olan işlemler.
c) Borçlu cari hesapların asgari anapara ödemeleri dışındaki anapara ödemeleri gibi vadesiz veya vadesi belli olmayan alacaklar.
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ç) Vadesine otuz gün ya da daha az süre kalan ters repo işlemi, menkul kıymet ödünç
alma işlemi ya da teminat swap işlemi sonucu edinilen teminatın bankanın vadesi otuz günden
daha uzun vadeli bir açığa satış işleminden kaynaklanan pozisyonunu karşılamakta kullanıldığı
işlemler.
d) Temin edilen gayri nakdi krediler, teminat mektupları, garantiler, kefaletler ve taahhütler.
e) Kredi kuruluşları veya finansal kuruluşlara depo edilen operasyonel mevduat/katılım
fonu.
f) TMS uyarınca finansal varlık olarak sınıflandırılmayan varlıklara ilişkin nakit girişleri.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Likidite Karşılama Oranına İlişkin Raporlama ve
Oransal Sınırlara Uyumsuzluk
Likidite karşılama oranına ilişkin raporlama
MADDE 31 – (1) Konsolide olmayan toplam ve yabancı para likidite karşılama oranlarına ilişkin Ek-1’de yer alan cetvel ile konsolide toplam ve yabancı para likidite karşılama
oranlarına ilişkin Ek-2’de yer alan cetvel Kurulca belirlenecek sürelerde Kuruma gönderilir.
Oransal sınırlara uyumsuzluk
MADDE 32 – (1) Toplam ve yabancı para likidite karşılama oranlarının 4 üncü maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen oranlardan düşük olması halinde, bankalar bunun nedenlerini, söz konusu durumun giderilmesine ilişkin alınması planlanan önlemler ile birlikte Ek-1
ve Ek-2’de yer alan cetvelin Kuruma gönderilme süresi içinde bildirmek zorundadır.
(2) Konsolide olmayan toplam ve yabancı para likidite karşılama oranlarında oluşabilecek uyumsuzluğun takip eden iki hafta içinde giderilmesi zorunludur. Bir takvim yılı içerisinde konsolide olmayan toplam ve yabancı para likidite karşılama oranları, giderilen uyumsuzluk dâhil altı defadan fazla uyumsuz olamaz.
(3) Bir takvim yılı içerisinde konsolide toplam ve yabancı para likidite karşılama oranlarında arka arkaya iki kez uyumsuzluk gerçekleştirilemez, giderilen uyumsuzluk dâhil iki defadan fazla uyumsuzluk gerçekleştirilemez.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Likidite karşılama oranına ilişkin uygulama
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesi hükmünün uygulanmasında 1/1/2019 tarihine kadar uygulanacak toplam ve yabancı para likidite karşılama oranları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uygun görüşü alınarak Kurul tarafından belirlenir.
Konsolide toplam ve yabancı para likidite karşılama oranlarının hesaplanma
yöntemine ilişkin uygulama
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü
fıkralarının uygulanmasında konsolide toplam likidite karşılama oranı ile konsolide yabancı
para likidite karşılama oranı 1/1/2017 tarihine kadar ay sonları itibarıyla hesaplanır.
Raporlama başlangıç tarihi
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin 31 inci maddesi kapsamında Kuruma yapılacak raporlama 1/4/2014 tarihinde başlar.
Yürürlük
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ile 32 nci maddesi 1/1/2015 tarihinde, diğer hükümleri 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu Başkanı yürütür.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKALARIN KALDIRAÇ DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE
DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 5/11/2013 tarihli ve 28812 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların
Kaldıraç Düzeyinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Kaldıraç oranına ve konsolide kaldıraç oranına ilişkin ek-1 ve ek-2’de yer alan
tablolar hesaplama dönemini takiben Kurulca belirlenecek sürelerde Kuruma gönderilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Başkanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
5/11/2013

28812

—— • ——

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKALARIN LİKİDİTE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE
DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların
Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Birinci vade dilimine ilişkin cetvel ile ikinci vade dilimine ilişkin cetvel Kurulca
belirlenecek sürelerde Kuruma gönderilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Başkanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
1/11/2006
26333
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı

1234567-

9/6/2007
5/4/2008
23/1/2009
11/12/2009
16/7/2010
10/2/2012
31/12/2013

26547
26838
27119
27429
27643
28200
28868
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE
DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 28/6/2012 tarihli ve 28337 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların
Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) 28 ve 29 uncu maddelerde yer alan oranlar, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte belirtilen özkaynak ve konsolide özkaynak hesaplama dönemleri itibarıyla hesaplanır ve hesaplama dönemini takiben Kurulca belirlenecek sürelerde Kuruma gönderilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Başkanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
28/6/2012
28337
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı

12-

5/9/2013
8/10/2013

28756
28789 (Mükerrer)

—— • ——

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON/ÖZKAYNAK STANDART ORANININ
BANKALARCA KONSOLİDE VE KONSOLİDE OLMAYAN BAZDA
HESAPLANMASI VE UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancı
Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak Standart Oranının Bankalarca Konsolide ve Konsolide Olmayan Bazda Hesaplanması ve Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) İş günleri üzerinden hesaplanan standart oranları içerecek şekilde haftalık olarak
düzenlenen cetvel Kurulca belirlenecek sürelerde Kuruma gönderilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(3) Ana ortaklık niteliğine sahip bankalarca ara dönemler itibarıyla hazırlanan bildirim
cetvelleri ile yıl sonu itibarıyla hazırlanan bildirim cetveli Kurulca belirlenecek sürelerde Kuruma gönderilir.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Başkanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
1/11/2006

26333
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TEBLİĞLER
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
BASINÇLI EKİPMANLAR TEKNİK KOMİTESİNİN OLUŞUMU VE
GÖREVLERİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM/2014/3)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, basınçlı ekipman ve kaplar ile ilgili mevzuatın hazırlanması ve uygulanması konusunda yapılacak çalışmalara alt yapı oluşturacak bir teknik komitenin oluşturulmasını ve bu komitenin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik
Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak yayımlanan veya yayımlanacak basınçlı ekipman ve kaplarla ilgili teknik mevzuat ve bunların uygulamasında karşılaşılabilecek sorunların çözümüne ilişkin yapılacak çalışmalarda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sektör temsilcilerinden oluşan Basınçlı Ekipmanlar Teknik Komitesinin (BASTEK)
görevlendirilmesi ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;
a) 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye,
b) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve
Uygulanmasına Dair Kanuna,
c) 31/12/2012 tarihli ve 28514 4. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2010/35/AB)’ne,
ç) 22/1/2007 tarihli ve 26411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basınçlı Ekipmanlar
Yönetmeliği (97/23/AT)’ne,
d) 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basit Basınçlı Kaplar
Yönetmeliği (87/404/AT)’ne,
e) 29/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aerosol Kaplar Yönetmeliği’ne,
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ’de geçen;
a) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
b) BASTEK: Bu Tebliğin 5 inci maddesinde bahsi geçen kamu kurum ve kuruluşları
ile sektör temsilcilerinden oluşan Basınçlı Ekipmanlar Teknik Komitesini,
c) Genel Müdürlük: Sanayi Genel Müdürlüğünü,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
BASTEK’in Oluşumu, Çalışma Usul ve Esasları ve Görevleri
BASTEK’in oluşumu
MADDE 5 – (1) BASTEK aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Genel Müdürlüğü temsilen iki üye.
b) Bakanlık Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü temsilen bir
üye.
c) Bakanlık Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.
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ç) Bakanlık Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.
d) Ekonomi Bakanlığını temsilen bir üye.
e) Çevre ve Şehircilik Bakanlığını temsilen bir üye.
f) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını temsilen bir üye.
g) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını temsilen bir üye.
ğ) Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını temsilen bir üye.
h) Türk Standardları Enstitüsü'nü temsilen bir üye.
ı) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu temsilen bir üye.
i) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini temsilen bir üye.
j) TMMOB Makine Mühendisleri Odasını temsilen bir üye.
k) Türkiye Likit Petrol Gazcıları Derneğini temsilen bir üye.
l) Anadolu Likit Petrol Gaz Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.
m) Kazanlar ve Basınçlı Kaplar Sanayiciler Birliği’ni temsilen bir üye.
n) Yangından Korunma Derneğini temsilen bir üye.
o) Makine İmalatçılar Birliğini temsilen bir üye.
ö) Orta Anadolu İhracatçıları Birlikleri Genel Sekreterliği Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliğini temsilen bir üye.
p) Basınçlı ekipman ve kaplar ile ilgili mevzuat dahilinde faaliyette bulunan onaylanmış
kuruluşların kendi aralarında seçecekleri bir üye.
(2) BASTEK üyeleri, Bakanlığın isteği üzerine iki yıl için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör dernekleri/birlikleri tarafından belirlenir ve Bakanlığa bildirilir.
(3) BASTEK üyesinin görev süresi içerisinde değiştirilmesi durumunda, yeni üye bilgisi
Bakanlığa bildirilir. Görev süresi sonunda, Bakanlığa BASTEK üyesine ilişkin değişiklik bildirimi yapılmaması durumunda, temsilcinin komite üyeliğinin sonraki iki yıl için de devam
edeceği kabul edilir.
(4) Üyelerin, BASTEK toplantılarına sürekli olarak katılması esastır. Arka arkaya üç
toplantıya geçerli mazereti olmaksızın katılmayan temsilcinin üyeliği düşer ve Bakanlık tarafından yeni üye bilgisi talep edilir.
BASTEK'in görevleri
MADDE 6 – (1) Komitenin görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Basınçlı ekipmanlar sanayi ürünleri ile ilgili; üretim, ithalat veya ihracat yapan sektörlerin, mevcut durumunu tespit etmek.
b) Basınçlı ekipmanlar sanayi sektörlerine ilişkin olarak dünyada ve ülkemizde meydana gelen gelişmeleri takip etmek, sektörlerden Bakanlığa intikal eden sorun ve şikâyetlerle
ilgili görüş ve önerilerde bulunmak.
c) Basınçlı ekipmanlar sanayi sektörüne hizmet verecek, ülkemizde yerleşik uygunluk
değerlendirme kuruluşu, onaylanmış kuruluş, muayene kuruluşu ve laboratuvar ihtiyacını tespit
etmek.
ç) Basınçlı ekipmanlar sanayi sektörüne hizmet veren, ülkemizde yerleşik uygunluk
değerlendirme kuruluşlarının, onaylanmış kuruluşların, muayene kuruluşlarının ve laboratuarların
faaliyetlerini değerlendirmek, uygulamalara ilişkin olarak görüş ve önerilerde bulunmak.
d) Basınçlı ekipmanlar ile ilgili her türlü konuyu incelemek ve karşılaşılan sorunları
tespit etmek, çözüm konusunda önerilerde bulunmak.
e) Teknik mevzuata uyum sürecinde ve sonrasında ilgili mevzuat ve yapılan uygulamalar kapsamında, sektörden bilgi akışını sağlamak.
f) Basınçlı ekipmanlar mevzuatında yapılacak revizyon çalışmalarını ve hazırlanacak
yeni teknik mevzuatın taslaklarını incelemek, bunlara ilişkin görüş ve önerilerini Bakanlığa
bildirmek.
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g) Basınçlı ekipman ve kaplarla ilgili mevzuatın uygulanması kapsamında ilgili sektörlerin karşılaştığı sorunları ve/veya açıklık getirilmesi gereken konuları tespit etmek, tespit
edilen bu hususlar doğrultusunda çözüm önerileri geliştirerek Bakanlığın bilgisine sunmak.
ğ) Avrupa Komisyonu ve diğer ilgili uluslararası kuruluşlar tarafından düzenlenecek
toplantılara katılım sağlamak için ilgili kurum ve kuruluşlardan temsilci belirlemek.
h) Gerekli hallerde, teknik düzeydeki çalışmaları gerçekleştirmek üzere çalışma gruplarının kurulmasına karar vermek ve çalışma gruplarının çalışma usul ve esaslarını belirlemek.
ı) Basınçlı ekipmanlar sanayi sektörünün geleceğine dair stratejilerin belirlenmesine
ilişkin olarak görüş ve önerilerde bulunmak.
i) Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine ilişkin çalışmaları değerlendirmek, etkin
piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri için görüş ve öneriler sunmak.
BASTEK’in çalışma usul ve esasları
MADDE 7 – (1) BASTEK’in çalışma esasları aşağıda belirtilmiştir:
a) BASTEK, toplantı gündemini içeren Bakanlık davet yazısı neticesinde, üye tam sayısının en az 1/2'si ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.
b) BASTEK başkanlığı, Sanayi Genel Müdürü ya da onun yetkilendireceği Sanayi Genel Müdürlüğü temsilcisi tarafından yapılır.
c) BASTEK’in sekreterlik hizmetleri, Genel Müdürlük tarafından yürütülür.
ç) Toplantılar, Genel Müdürlüğün uygun göreceği tarihlerde veya özel gereksinimler
uyarınca gerçekleştirilir.
d) Toplantı gündemi Genel Müdürlük tarafından belirlenir. BASTEK üyeleri, bir sonraki
toplantıya ilişkin olarak gündem maddesi taleplerini sözlü olarak komite başkanına veya yazılı
olarak sekreterlik hizmetini veren Genel Müdürlüğe iletir.
e) Toplantıda alınan kararlar, karar defterine yazılır ve kararın bir örneği Genel Müdürlük tarafından toplantıya müteakiben BASTEK üyelerine gönderilir.
f) Her toplantıda, bir önceki toplantıda alınan kararların yer aldığı karar defteri sayfası,
BASTEK üyelerince imzalanır, ancak acil hallerde karar defteri toplantı sonrası imzalanabilir.
g) BASTEK tarafından gerek görülmesi durumunda, konu ile ilgisi bulunan diğer kamu
kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri, toplantılara gözlemci statüsü ile davet edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
BASTEK’in kararlarının değerlendirilmesi
MADDE 8 – (1) Komite kararları tavsiye niteliğinde olup, aldığı kararlar Bakanlık tarafından değerlendirilir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 9 – (1) 19/4/2009 tarihli ve 27205 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basınçlı Kaplar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (SGM: 2009/8) yürürlükten kaldırılmıştır.
Atıflar
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğin 9 uncu maddesi ile yürürlükten kaldırılan Basınçlı Kaplar
Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğe (SGM: 2009/8) yapılmış atıflar, bu
Tebliğe yapılmış sayılır.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI
Karar No.
İşyeri

: 2014/20
: Baransel Nak. Elek. İnş. Gıda Tur. Tek. Tem. San. Tic. Ltd. Şti.
Tatvan Center Sahil Mah. Hayri Sandıkçı No: 5/4-2
Tatvan/BİTLİS
SGK Sicil No. : 1014766.013-1014632.013-1014800.013
Tespiti İsteyen : Genel-İş Sendikası
İnceleme
: Baransel Nak. Elek. İnş. Gıda Tur. Tek. Tem. San. Tic. Ltd.
Şti.’nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; söz konusu şirket tarafından, Tatvan Belediyesi
ile imzalanan hizmet alım sözleşmesi ile Fen İşleri Müdürlüğü Bünyesinde Altyapı, Üstyapı
Bakım, Onarım İşlerinin, Taski Müdürlüğü Bünyesinde Atık Su Arıtma Tesisi Elektrik Teknikeri, Makine Teknikeri; Tekniker Yardımcısı ve Bekçilik Hizmetleri İşlerinin, Park ve Yeşil
Alanlar ile Yeni Yapılacak Park ve Yeşil Alanların Refüj, Bakım, Onarım ve Temizleme hizmetleri işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı
“Genel işler” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.
Karar: Baransel Nak.Elek.İnş.Gıda Tur.Tek.Tem.San.Tic.Ltd.Şti.’ne ait işyerlerinde
yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5’inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

—–– • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI
Karar No.
İşyeri

: 2014/21
: Ağırtmış Ticaret
Sosyal Mah. Kasımpaşa Cad. No: 38/2
Tatvan/BİTLİS
SGK Sicil No. : 1014364.013-1012543.013-1013467.013-1013319.013-1012812.013
1014493.013-1014655.013-1014698.013-1014735.013
Tespiti İsteyen : Genel-İş Sendikası
İnceleme
: Ağırtmış Ticaretinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; söz konusu şirket tarafından, Tatvan Belediyesi ile imzalanan hizmet alım sözleşmesi ile Hüsrevpaşa
Mah. Ahmet Eren Bulvarı No: 84/BİTLİS adresinde; Belediyelerde Zabıtalar tarafından görülen işlerin Belediye, Hüsrevpaşa Mah. Ahmet Eren Bulvarı Huzur Sitesi 1 Blok No: 1/BİTLİS
adresinde çevre düzenlemesi, atıkların ekonomiye kazandırılması işlerinin, Gazi Bey Mah.
Nurullah Eren Cad. No: 2/BİTLİS adresinde; temizlik işlerinin, Tuğ Mah. Cumhuriyet Cad.
Hükümet Sk. Tatvan Belediyesi Tatvan/BİTLİS adresinde; temizlik işleri ile yapılan el ve yol
süpürme araçları ile süpürme işleri, katı atıkların toplanması toplanan katı atıkların depolama
alanına nakli ve boşaltma işlerinin yapıldığı ve yapılan işlerin belediye hizmetleri olduğu, bu
nedenle İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkolunda,
Hüsrevpaşa Mah. Ahmet Eren Bulvarı No: 84/BİTLİS adresinde Odacılık, Bekçilik
vb. işlerin Hüsrevpaşa Mah. 1208 Sk./BİTLİS adresinde: Veri Hazırlama, Kayıt işlemlerinin
yapıldığı, bu nedenle İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel
sanatlar” işkolunda,
yer aldıkları tespit edilmiştir.
Karar: Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5’inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) KAPSAMINDA AVRUPA
TEKNİK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARININ GÖREVLENDİRİLMESİNE
VE DENETLENMESİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MHG/2014-12)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)’nin
31 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşlarının Bakanlıkça değerlendirilmesinde, görevlendirilmesinde ve denetlenmesinde esas alınacak ölçütleri
belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Bakanlıkça Avrupa Teknik Değerlendirmesi vermekle görevlendirilecek Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşlarının taşıması gereken nitelikleri, görevlendirilmelerinde esas alınacak ölçütler ile görevlendirme usullerini, Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşlarının yükümlülükleri ile faaliyetlerinin izlenmesi, denetlenmesi ve idari
yaptırım kararlarının uygulanmasına dair usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik
Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile 16/12/2011 tarihli ve 2011/2621
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve
Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğine ve 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) ve Avrupa Komisyonunun
1062/2013 sayılı ve 30/10/2013 tarihli Yapı Malzemeleri için Avrupa Teknik Değerlendirmesi
Formatı hakkında Uygulama Regülasyonuna dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
(305/2011/AB)’nin 4 üncü maddesindeki tanımların yanında;
a) Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Organizasyonu (EOTA): Avrupa Teknik
Değerlendirmesi vermek üzere görevlendirilmiş kuruluşların oluşturdukları teşkilatı,
b) Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşu (ATDK): Avrupa Değerlendirme Esasının
hazırlanmasını koordine eden ve bu esasa göre Avrupa Teknik Değerlendirmesini hazırlayan
kuruluşu,
c) NANDO: Avrupa Birliği’nin Yeni Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Organizasyonu
Bilgi Sistemini (http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/),
ç) Yönetmelik: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)’ni,
ifade eder.
Genel esaslar
MADDE 5 – (1) Yönetmelik kapsamındaki bir yapı malzemesinin temel karakteristikleri ile ilgili performansını Avrupa Değerlendirme Esasına ve Avrupa Teknik Değerlendirmesine
dayalı olarak ortaya koymak üzere Bakanlığa başvuruda bulunan kuruluşlar başvurularının uygun bulunması halinde bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde Bakanlık tarafından ATDK
olarak görevlendirilir.
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İKİNCİ BÖLÜM
Başvurular, Değerlendirme ve Bildirim
Kuruluşların atanmasında esas alınacak ölçüt
MADDE 6 – (1) Bakanlıkça görevlendirilecek olan Kuruluşların, 4703 sayılı Ürünlere
İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği ve Yönetmelikte yer alan ilgili hükümler ile bu Tebliğde belirtilen hususları yerine getirmesi gerekir.
Başvuruda istenecek belgeler
MADDE 7 – (1) Başvurular Bakanlığa aşağıda sayılan bilgi ve belgeleri içeren dosya
ile yapılır. Başvuruda belgelerin aslı veya aşağıda aksi belirtilmedikçe Bakanlık tarafından
onaylanmış suretleri kullanılır.
a) Başvuru sahibi kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanan Ek-1’deki Başvuru Formu,
b) Başvuru sahibi kuruluşun kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, başvurunun yapıldığı yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
c) Başvuru sahibi kuruluşun ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının
bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili
Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler,
ç) Başvuru sahibi kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin noter tasdikli
imza sirküleri,
d) Başvuru sahibi kuruluşun organizasyon ve faaliyet şekline ilişkin aşağıdaki içeriğe
sahip açıklayıcı doküman: Kuruluş, organizasyon şeması ile faaliyet gösterdiği alanı ve faaliyetleri yürütmek üzere görevlendirilen çalışanlarının yetki ve sorumluluklarını tanımlar. Organizasyon şemasında komitelerin (Değerlendirme Komitesi, İtiraz ve şikayet komitesi ve benzeri) mevcut olması durumunda komitede yer alan kişilerle, teknik değerlendirme faaliyetinde
rol alanlarla ve idari kadroyla yapılan sözleşmelerde, görev tanımları dâhil olmak üzere yetki
ve sorumluluklar tarif edilir. Kuruluş başvuru kapsamındaki yapı malzemelerinin teknik değerlendirme sürecinde yürüttüğü belirli görevleri bir yükleniciye yaptırdığı veya bir şube veya
temsilciliğini bu işler için kullandığı hallerde bu faaliyetleri açıklayıcı dokümanlar ve ilgili
sözleşmeleri Bakanlığa teslim eder.
e) Gizlilik, bağımsızlık ve tarafsızlığın sağlanacağına dair taahhütname: Başvuru sahibi
kuruluş, gizlilik, bağımsızlık ve tarafsızlığın sağlandığına dair kanıt olarak müşterilerinden
idari ve mali olarak bağımsız olduğunu ve müşterisine ait ticari bilgileri Bakanlık haricindeki
üçüncü kişiler ile paylaşmayacağını taahhüt eder ve personelin gizlilik, bağımsızlık ve tarafsızlık beyannamelerini Bakanlığa teslim eder.
f) Personel: Yönetmelik Ek-4 Tablo 2’deki şartlar çerçevesinde;
1) Teknik değerlendirme sürecinde görevli personelin; Başvurulan malzeme alanı/alanlarında en az birinde 2 yıl aktif faaliyet gösterdiğine ilişkin belgeye sahip olması, Risk ve teknik
kriter belirleme sürecinde görevli olması halinde, en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olması
ve en az üniversite mezunu olması gerekir.
2) Fabrika Üretim Kontrolü ve değerlendirme metodu belirleme sürecinde rol alan personelin, TS EN ISO/IEC 17065 standardı ve standardın referans verdiği uygunluk değerlendirme standartlarında eğitim almış olması gerekir.
3) Risk analizi yapacak, teknik kriter ve değerlendirme metodu belirleyecek personelin
temel gerekler hakkında değerlendirme yapacak mesleki bilgiye sahip olması ve yeterli yabancı
dil bilgisine sahip olması gerekmektedir.
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4) Başvuru kapsamında belirtilen malzeme alanlarına göre teknik değerlendirme faaliyetinde rol alan personelin sayısı ve eğitim durumunu belirterek personelin diploma ve sertifikaları, personel özgeçmişleri, sözleşmeleri ve sosyal güvenlik sigortası kayıtları, personelin
iş deneyimine ilişkin belgeler ve yabancı dil bilgisine ilişkin belgeler Bakanlığa teslim edilir.
g) Laboratuvar hizmetleri hakkında açıklayıcı doküman: Başvuru sahibi kuruluşun, Avrupa
Teknik Değerlendirme hazırlama sürecinde kullanacağı laboratuvarın (kendi laboratuvarı olsa
dahi) TS EN ISO/IEC 17025 standardında akredite olması gerekmektedir. Akreditasyonu bulunmayan bir yüklenici laboratuvarı kullanılacak ise kuruluşun bu laboratuvarın TS EN
ISO/IEC 17025 standardına uygun olarak çalışıp çalışmadıklarını değerlendirmeli ve bu değerlendirmeyle ilgili dokümanları Bakanlığa iletmelidir.
ğ) Aşağıda sayılanları içeren kalite el kitabı dağıtım listesiyle birlikte Bakanlığa verilir:
1) Avrupa Teknik Değerlendirmesi faaliyetinde görev alacak personelin seçim ölçütleri,
yetkinliği açısından nasıl değerlendirileceği, performansının nasıl izleneceği, güncel mevzuatı
ve test metotlarını takip etmek üzere sahip olduğu yetkinlikler ve bunların geliştirilmesi için
hazırlanan eğitim planları.
2) ATDK’nın, yönetim sorumluluğunu yerine getirdiğini gösteren bir sisteme veya dokümana, kendi içerisinde ve ticari ilişki kurduğu iş ortakları arasındaki gizli ve özel bilgilerin
gizliliğini sağlayacak yöntemlere ve politikaya, ilgili tüm dokümanların kaydı, izlenebilirliği,
bakımı ve arşivlenmesini sağlamak için bir doküman kontrol sistemine, yönetim esas ve usullerine uyulduğunun düzenli olarak gözetimini sağlayabilecek bir iç denetim ve yönetim değerlendirme sistemine, itiraz ve şikâyetleri nesnel olarak ele alarak değerlendiren bir yönteme
sahip olduğunu kanıtlayan prosedürler.
3) Başvuru kapsamındaki yapı malzemeleri alanı/alanları için teknik değerlendirmenin
hazırlanmasına yönelik prosedür.
4) EOTA faaliyetlerine katılım ve ilgili koordinasyonu sağlamaya yönelik prosedür.
5) Kuruluşun Avrupa Teknik Değerlendirmesi faaliyetinin dışında herhangi bir başka
faaliyet yürütmesi halinde bu faaliyetleri ile başvuru kapsamındaki faaliyetini birbirinden ayırt
edebilmek için uygulayacağı yöntemler.
6) Şikayet değerlendirme ve düzeltici önlemlere ilişkin prosedürler.
7) Kuruluşun unvan ve logosunun tüketiciyi yanıltıcı veya aldatıcı şekilde yanlış kullanımını engellemeye yönelik yöntemler ve/veya kötüye kullanılması durumunda alması gereken tedbirler.
8) Personel ücretlendirme politikasının hazırlanan Avrupa Teknik Değerlendirme sayısından ve kuruluşun diğer faaliyetlerinden bağımsız olduğu, faaliyetlerde tarafsızlığın ve gizliliğin sağlanması için ne tür önlemler alındığının tariflendiği prosedür.
9) Yüklenici kullanılması durumunda yüklenicinin uyguladığı yöntemlerin uygunluğunun denetlenmesine, muhafaza edilmesine ve gerektiğinde Bakanlığa sunulmasına ilişkin açıklamalar.
10) Kuruluşun gerek kendi bünyesindeki gerekse taşeron olarak kullanacağı laboratuvarların yeterliliğinin sağlanmasında ve performansının izlenmesinde kullanacağı kontrol yöntemlerini içeren prosedürler.
h) Meslekî sorumluluk sigortası: Meslekî sorumluluk sigortasının kapsamı ve genel finansal değeri, kuruluşun faaliyetleriyle ilgili risk düzeyine karşılık gelecek şekilde belirlenir.
Sigorta poliçesinde, gerekli teminat limiti belirlenirken hangi faktörlerin hesaba katıldığı açıkça
belirtilir. Sigorta kapsamı, hem genel mali sorumluluk hem de mesleki sorumluluk sigorta bedellerini içerir.
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ı) Kuruluşun mali durumuna ilişkin belgeler: Kuruluşun son yıla ait bilânço ve kârzarar cetveli mali müşavir onaylı olarak Bakanlığa teslim edilir.
(2) Kapsam genişletme başvurularında ve Bakanlığa daha önce iletilen bilgi ve belgelerde değişiklik olması durumunda ATDK’yı temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından imzalanmış
Ek-1’deki başvuru formuyla sadece bu değişikliğe ilişkin bilgi ve belgeler Bakanlığa teslim
edilir. Başvuruya ilişkin her türlü sorumluluk başvuru sahibi kuruluşa aittir.
(3) Kamu kuruluşları başvurularında, statüleri çerçevesinde temin ettikleri belgeleri
Bakanlığa teslim eder.
(4) 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bildirim sürecinde komisyona iletilecek
olan ve http://www.csb.gov.tr/gm/meslekihizmetler/ ve http://www.ymds.gov.tr/ internet sitesinde yer alan soruların cevabını İngilizce olarak Bakanlığa teslim eder.
Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 8 – (1) Kuruluşun 7 nci madde çerçevesinde teslim ettiği belgeler 6 ncı maddede ortaya konulan ölçütlere göre incelenir ve değerlendirilir.
(2) Yapılan değerlendirilme neticesinde kuruluşun Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşu olarak görevlendirmesine dair nihai kararı Bakanlık verir.
(3) Yönetmelik kapsamında görevlendirilmiş bir kuruluşun yapı malzemeleri mevzuatına aykırı faaliyet yürüttüğünün tespiti halinde başvurusu reddedilir.
(4) Yönetmelik kapsamında görevlendirilmemiş olmasına rağmen Yönetmelik dahilinde
faaliyet göstermesi sebebiyle hakkında Bakanlıkça herhangi bir inceleme veya araştırma başlatılmış bir kuruluşun başvurusu bu süreç tamamlanıncaya kadar değerlendirmeye alınmaz.
(5) Kuruluşa, başvurusu ile ilgili durum 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre Bakanlıkça tebliğ edilir.
Bildirim ve görevlendirme
MADDE 9 – (1) Başvurular, Bakanlıkça 8 inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde
değerlendirilerek sonuçlandırılır.
(2) Bakanlıkça ATDK olarak görevlendirilmesi veya kapsam genişletmesi uygun görülen kuruluşlar NANDO’da yayımlanmaları için Ekonomi Bakanlığı aracılığı ile Avrupa Komisyonuna bildirilir.
(3) Avrupa Komisyonu tarafından görevlendirme kapsamı NANDO’da yayımlanan veya
hali hazırda ATDK olup kapsam genişletmeleri NANDO’da yayımlanan kuruluşların görevlendirmelerine veya kapsam genişletmelerine dair Tebliğin Bakanlıkça Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla başvuru sahibi kuruluş ilgili kapsamda ATDK statüsü elde eder.
(4) Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşlarının bildirime konu faaliyet ve özelliklerinde meydana gelen ve Ek-1 Başvuru Formu ile Bakanlığa iletilen değişiklikler Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Avrupa Komisyonuna bildirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yükümlülük, İzleme ve Denetim
Avrupa teknik değerlendirme kuruluşunun yükümlülükleri
MADDE 10 – (1) Bakanlıkça görevlendirilmiş olan bir ATDK Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ile Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği’nde
yer alan yükümlülüklerle birlikte aşağıdaki hususları da yerine getirir.
a) Avrupa Teknik Değerlendirmesi hazırlama hizmeti sunarken piyasa koşullarını zorlayacak yükümlülükler getirmekten, üretim maliyetlerini arttırmaktan ve imalatçıları zor duruma düşürmekten kaçınır ve her yıl ücret tarifesini Bakanlığa teslim eder.
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b) Görevlendirildiği malzeme alanı/alanlarında yaptığı faaliyetlerini doğru, eksiksiz ve
süreklilik arz edecek bir şekilde yerine getirir. Avrupa Teknik Değerlendirmesi düzenlediği
tüm imalatçı ve ürünlerin listesini ve ürünün değerlendirmeye konu olan temel gereklerini,
Avrupa Teknik Değerlendirme numarası, kullanılan Avrupa Değerlendirme Esasları, yayın tarihi, geçerlilik tarihini içeren raporu ve Avrupa Teknik Değerlendirmelerini her yıl Ocak ve
Temmuz ayı içerisinde Bakanlığa teslim eder. Ayrıca Avrupa Teknik Değerlendirmesi Başvurusu yapılmış ancak Avrupa Teknik Değerlendirmesi olumsuz sonuçlanan ürünlerle ilgili bilgileri de benzer şekilde Bakanlığa iletir.
c) Avrupa Teknik Değerlendirmesi hazırlama faaliyeti çerçevesinde herhangi bir başvurunun reddedilmesi veya yapı malzemelerine ilişkin bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi verilmemesi ya da önceden verilen bir Avrupa Teknik Değerlendirmesinin askıya alınması veya
iptal edilmesi durumlarında bu imalatçıların bilgilerini 15 gün içerisinde Bakanlığa bildirir.
ç) Avrupa Teknik Değerlendirme faaliyetine ait bilgi ve belgeleri, Bakanlığın talebi halinde, elektronik yazılım sistemi vasıtasıyla da Bakanlığa iletir.
d) Yayımlamış olduğu Avrupa Teknik Değerlendirmesinin yanlış ve/veya usulsüz kullanıldığını tespit ettiğinde düzeltilmesi için gerekli tedbirleri alır ve bu durumu Bakanlığa bildirir.
e) 7 nci madde çerçevesinde Bakanlığa teslim edilen bilgi ve dokümanlarda faaliyetini
etkileyen değişiklikler olması durumunda Bakanlığı Ek-1’deki başvuru formuyla bilgilendirir.
f) Görevlendirmesinin Bakanlıkça iptal edilmesi halinde, hazırlamış olduğu Avrupa
Teknik Değerlendirmeleri imalatçılarla ilgili gerekli tedbirlerin alınması için Bakanlığa teslim
eder.
g) Statüsü devam ettiği sürece, mesleki sorumluluk sigortasının sürekliliğini sağlar.
ğ) Kuruluş EOTA’ya üye olur ve Yönetmeliğin 33 üncü maddesinde belirtilen gereklere
istinaden aidatları ve toplantı katılım masraflarını kendisi karşılar.
h) Avrupa Teknik Değerlendirmesini Ek-2’de yer alan formata göre hazırlar.
Avrupa teknik değerlendirme formatı
MADDE 11 – (1) Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre Komisyonca
oluşturulan Avrupa Teknik Değerlendirmesi formatı Ek-2’de yer almaktadır.
Kuruluşların gözetimi ve denetimi
MADDE 12 – (1) ATDK’lar faaliyetlerinden dolayı Bakanlığa karşı sorumludur ve Bakanlıkça denetlenir.
(2) Bakanlık, görevlendirdiği ATDK’nın Yönetmelik Ek-4 Tablo 2’de belirtilen koşulları karşılamaya devam edip etmediğini, 10 uncu maddede belirtilen yükümlülüklerini yerine
getirip getirmediğini ve faaliyetlerini 6 ncı maddede belirtilen ölçütlere uygun sürdürüp sürdürmediğini yıllık denetim programları çerçevesinde veya ihbar ve şikayet üzerine gözetler ve
denetler. Denetimler haberli veya habersiz olarak yapılır. Kuruluşlara yönelik ilk denetim, atamayı izleyen ilk yılın içerisinde, sonraki denetimler ise en az yılda bir kez olmak üzere Bakanlığın uygun gördüğü aralıklarla yapılır.
(3) Doküman ve belge incelemesi çerçevesinde gerçekleşen denetimlerde tespit edilen
hususlar denetim tutanağına kaydedilir. Denetim tutanağındaki hususlarla ilgili olarak Bakanlığın nihai değerlendirmesi denetimden sonra ATDK’na ayrıca bildirilir.
(4) Denetim sırasında başvuruda Bakanlığa teslim edilen ve kuruluşça form ile güncellenen aynı dokümanlar göz önünde bulundurulur.

21 Mart 2014 – Sayı : 28948

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 55

(5) Bakanlık, Avrupa Teknik Değerlendirmesi olan ürünlerde piyasa gözetimi ve denetimi uygulamaları sonucunda güvensizlik ya da uygunsuzluk olması halinde Avrupa Teknik
Değerlendirmesi ve varsa performans değişmezliğinin değerlendirmesi ve doğrulanması faaliyetini gerçekleştiren kuruluşları ayrıca inceler.
Kuruluşlara uygulanacak idari yaptırımlar
MADDE 13 – (1) 12 nci maddenin birinci fıkrasındaki denetimlerde Kuruluşun Yönetmelik Ek-4 Tablo 2’de belirtilen koşulları artık karşılamadığı tespit edildiğinde kuruluşun
görevlendirmesi ilgili malzeme alanında veya alanlarında veya tamamen iptal edilir.
(2) 12 nci maddenin birinci fıkrasındaki denetimlerde Avrupa Teknik Değerlendirme
faaliyetinin sonucunu doğrudan etkilemeyen unsurlar uygunsuzluk olarak nitelendirilmez. Bu
hususlar denetim esnasında ATDK’ya iletilir ve ATDK aldığı tedbirleri yedi iş günü içerisinde
Bakanlığa bildirir.
(3) ATDK görevlendirmesi iptal edilen kuruluş görevli olduğu süre boyunca yürüttüğü
faaliyetlerden sorumludur.
(4) ATDK’ların görevlendirme iptaline ilişkin kararlar kuruluşa Tebligat Kanununa göre
tebliğ edildiği gibi Bakanlıkça Resmî Gazete’de yayımlanır ve Avrupa Komisyonu’na bildirilir.
(5) 4703 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket eden
ATDK’lar hakkında aynı Kanunun 12 nci maddesinin (g) bendindeki hüküm; 4703 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasına aykırı hareket eden ATDK’lar hakkında ise aynı
Kanunun 12 nci maddesinin (h) bendindeki hüküm uygulanır.
Kuruluşların Eşgüdüm ve İşbirliği (EOTA)
MADDE 14 – (1) Bakanlıkça birden fazla ATDK’nın görevlendirilmesi halinde kuruluşlar, EOTA tarafınca Avrupa Değerlendirme Esaslarının oluşturulması aşamasında ulusal
mevzuat gereklerinin dikkate alınması için gerekli koordinasyon, eşgüdüm ve işbirliğini sağlar,
birlikte hareket ederler ve bununla ilgili çalışma usul ve esaslarını belirler ve Bakanlıkla iş birliği içerisinde olurlar.
(2) Görevlendirilme sırası gözetilerek Bakanlıkça belirlenen ATDK, iki yıl süre ile
EOTA’ya sözcü olarak katılım sağlar. ATDK’lar ortak çalışmalarını gerektiren faaliyetlerde
koordineli olarak hareket eder. Koordinasyona ilişkin sorumlulukları ve çalışma prensiplerini
açıklayan prosedürleri birlikte oluştururlar ve Bakanlığa yazılı olarak bildirirler.
(3) Sözcü ATDK ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılardaki edinimlerini diğer
ATDK’larla paylaşır. Bu toplantıların sonucunu bir raporla Bakanlığa iletir. Sözcü ATDK’nın
yükümlülüklerini yerine getirmediğinin Bakanlıkça tespiti halinde, görevlendirilme sırası gözetilerek başka bir ATDK sözcü olarak Bakanlık tarafından belirlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 15 – (1) 23/6/2004 tarihli ve 25501 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı
Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Avrupa Teknik Onayı İçin Ortak Usul
ve Genel Formata Dair Tebliğ (Tebliğ No: TAU/2004-4) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE
İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2014/6)
Dayanak ve başvuru
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli
ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat
hükümleri çerçevesinde yapılan nihai gözden geçirme soruşturması başvurusu ile bu başvuruya
ilişkin olarak söz konusu mevzuat kapsamında yapılan değerlendirmenin sonuçlarını içermektedir.
(2) Yerli üretici Süper Film Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Süper Film) tarafından yapılan ve Polinas Plastik Sanayii ve Ticareti A.Ş. (Polinas) tarafından da desteklenen başvuruda
Hindistan menşeli polietilen tereftalat (PET) filmlerin ithalinde halen uygulanmakta olan sübvansiyona karşı telafi edici vergi şeklindeki kesin önlemin sona ermesinin sübvansiyonun ve
zararın devamına veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı gerekçesiyle bir nihai gözden
geçirme soruşturması açılması talebinde bulunulmuştur.
Önleme tabi ürün
MADDE 2 – (1) Önleme tabi ürün 3920.62.19.00.00, 3920.69.00.00.00 ve
3921.90.10.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında (GTİP) yer alan PET filmlerdir. Başvuruya konu olan önlemin alındığı 3921.90.19.00.00 GTİP, 2010 yılında Türk Gümrük Tarife
Cetvelinde yapılan değişiklikle 3921.90.10.00.00 olarak tadil edilmiştir.
(2) Bahse konu GTİP’ler, yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette değildir.
(3) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda
ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel
getirmez.
Başvurunun temsil niteliği
MADDE 3 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, başvurunun Yönetmeliğin
20 nci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır.
Mevcut önlem
MADDE 4 – (1) 22/3/2009 tarihli ve 27177 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8) ile Hindistan menşeli
PET filmlerin ithalinde CIF bedelin %4,25’i ila %21,61’i arasında değişen oranlarda telafi
edici vergi şeklinde kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.
Gerekçe
MADDE 5 – (1) 29/6/2013 tarihli ve 28692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/11) ile söz konusu ürüne
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ilişkin önlemlerin 22/3/2014 tarihinde sona ereceği, yerli üretim dalının mevzuatta öngörülen
sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunabileceği duyurulmuştur.
(2) Bu çerçevede yapılan başvurunun incelenmesi neticesinde, Hindistan menşeli önleme konu ürün için uygulanan önlemlerin yürürlükten kalkması halinde sübvansiyonun ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak
bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için yeterli delillerin bulunduğu anlaşılmıştır.
Karar ve işlemler
MADDE 6 – (1) Bir nihai gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından Hindistan menşeli söz konusu ürün için Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
(2) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir.
(3) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğin (Tebliğ No: 2009/8) “Karar”
matlaplı 55 inci maddesinde Hindistan menşeli ithalat için gösterilen meri önlem, bu soruşturma
sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.
Soru formları ve bilgilerin toplanması
MADDE 7 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça
tespit edilen soruşturmaya konu ürünün ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkelerde yerleşik
bilinen üretici/ihracatçılarına ve Hindistan Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulacaktır.
(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan özetine ve soru
formlarına nasıl erişileceği hususunda bilgi verilecektir.
(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine
bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Ekonomi Bakanlığına ait “Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet sayfasındaki (www.tpsa.gov.tr) ilgili bölümden erişmeleri
mümkün bulunmaktadır.
(4) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu
düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe
yazılı olarak 8 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilirler.
(5) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak bu maddenin birinci ve üçüncü fıkraları kapsamına girmeyen diğer ilgili taraflar (ürünü girdi olarak kullanan
işletmeler, bunların meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren
sendikaları gibi) görüşlerini Genel Müdürlüğe yazılı olarak 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında
belirtilen süre içerisinde sunabilirler.
(6) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer
bilgi, belge ve görüşler ile destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı
sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon ve
faks numaraları belirtilir.
(7) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları
çerçevesinde gizlilik kaydıyla verilen her tür bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti
sunulur. Gizli olmayan özetin, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak
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ayrıntıda olması gerekir. İlgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte
olduğunu belirtebilirler. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi gerekir.
Süreler
MADDE 8 – (1) 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği
bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.
(2) 7 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimin gönderilmediği bütün ilgili
taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve soru formuna ilişkin cevaplarını bu Tebliğin yayımı
tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunabilirler.
(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak 7 nci maddenin
beşinci fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin
yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde sunabilirler.
İşbirliğine gelinmemesi
MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan
birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya
da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi, soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya yanlış
ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır. Bu gibi
hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz, mevcut verilere göre yapılabilir.
(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde bahse
konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.
Yetkili merci ve adresi
MADDE 10 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen
yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:
T.C. Ekonomi Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi
İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA
Tel

: + 90 312 204 77 10 / 204 77 26

Faks

: + 90 312 212 87 65 / 212 87 11

E-posta

: ngs195@ekonomi.gov.tr

Soruşturma başlangıç tarihi
MADDE 11 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
21 Mart 2014
CUMA
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Fethiye 3. Asliye Ceza Hakimliğinden:
Esas No : 2007/233 Esas
Karar No : 2012/1151
Mahkememizin 11.12.2012 tarihli 2007/233 Esas 2012/1151 Karar sayılı ilamı ile; Ali ve
Ayla oğlu, Aydın 26/10/1983 doğumlu Aydın, Merkez, Çeştepe Nüf. kayıtlı sanık Salih Engin
TAŞKIN hakkında; 5237 sayılı TCK.nın 142/1-b maddesi uyarınca 2 yıl 6 ay hapis cezası
verildiği, TCK.nın 53. maddesinin 1 fıkrasının a, b, c, d, e bentleri uygulanmasına karar verildiği
anlaşılmıştır.
Sanığın bütün aramalara rağmen bulunmaması ve adresinin meçhul kalması nedeniyle
ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına 7201 sayılı Tebligat
Kanunun 29. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.
1876

—————



Esas No : 2013/297
Karar No : 2013/622
Mahkememizin 05.12.2013 tarihli 2013/297 Esas 2013/622 Karar sayılı ilamı ile; Kadir
ve Eşe oğlu, Karahallı 08/08/1979 doğumlu, Uşak Karahallı, Kaykılı Nüf. kayıtlı sanık VELİ
YAMAN hakkında; TCK.nın 245/1 maddesi uyarınca 4 yıl hapis cezası ve 120 Gün Adli Para
Cezası verildiği, sanığa verilen Adli Para Cezasının TCK.nın 52/2 maddesi gereğince 1 gün
karşılığı 20, 00 TL den hesaplanarak 2.400,00 TL adli para cezası verildiği, TCK.nın 53.
maddesinin 1 fıkrasının a,b,c,d,e bentleri uygulanmasına, TCK.nın 58. Maddesi uyarınca
Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanmasına, karar kesinleştiğinde Denizli 1. Ağır Ceza
Mahkemesinin 28.09.1999 tarih ve 1999/ 125 esas, 1999/ 251 karar sayılı ilamı nedeniyle şartla
tahliye kararının geri alınması için bildirimde bulunulmasına karar verildiği anlaşılmıştır.
Sanığın bütün aramalara rağmen bulunmaması ve adresinin meçhul kalması nedeniyle
ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına 7201 sayılı Tebligat
Kanunun 29. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.
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Genelkurmay Başkanlığı Askeri Mahkeme Kıdemli Hâkimliğinden:
ESAS NO

: 2013/292

KARAR NO

: 2013/214

KARAR TARİHİ : 17 Eylül 2013
SUÇ

: İZİN TECAVÜZÜ

SANIK

: Erkan KILIÇLAR - Refik ve Selva oğlu, 1984 D.lu, Hatay, Merkez,
Alvan Mah.si Nüf. Kyt. Antakya, Küçükdalyan, İstiklal Mah.si No.
20 adresinde oturur. TC: 45991176204

HÜKÜM ÖZETİ:
Sanığın 26.04.2013 - 06.05.2013 tarihleri arasında izin tecavüzü suçunu işlediği sabit
görüldüğünden, As.C.K.nun 66/1-b maddesi uyarınca takdiren BİR YIL HAPİS CEZASI İLE
CEZALANDIRILMASINA,
Sanığın dehalet kastı ile hareket ederek 6 haftalık süre içerisinde kendi isteğiyle teslim
olduğu anlaşıldığından, As.C.K.nun 73'üncü maddesi uyarınca takdiren 1/2 oranında indirim
yapılarak ALTI AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
5237 sayılı TCK.nun 62/1'inci maddesi uyarınca cezasından takdiren 1/6 oranında indirim
yapılarak BEŞ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı verilmesine takdiren
YER OLMADIĞINA,
Sanık hakkında hükmolunan hapis cezasının TCK.nun 50 ve 52'inci maddeleri uyarınca
bir gün karşılığı 20 TL. hesabı ile adli para cezasına çevrilerek NETİCETEN ÜÇ BİN (3.000) TL
ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanık hakkında hükmedilen adli para cezasının TCK.nun 52/4'ncü maddesi uyarınca aylık
taksitler halinde ve her bir taksiti 125TL olmak üzere 24 eşit taksit halinde ÖDETTİRİLMESİNE,
taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmının tamamının tahsil
EDİLMESİNE, ödenmeyen adli para cezasının hapse ÇEVRİLMESİNE,
Askeri Savcının talebine uygun ve temyizi kabil olmak üzere karar verildi.
Temyizi kabil olmak üzere sanığın yokluğunda karar verilmiş, (353 Sayılı Kanununun
254, 196,197 205,209 ve 212'inci maddeleri uyarınca hüküm yüzüne karşı verilen yönünden
hükmün yüze karşı okunmasından, hüküm yokluğunda verilen yönünden hükmün tebliğinden
itibaren bir hafta içerisinde dilekçe ile müracaat etmek suretiyle kararı temyiz edebilecekleri,
Askeri Mahkeme veya Askeri Savcılık tutanak katibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için
müracaatta bulunmak suretiyle de kararı temyiz edebilecekleri, ayrıca en yakın Askeri Mahkeme
veya Adliye Mahkemesine müracaat etmek suretiyle de kanun yoluna başvurabilecekleri, asker
kişiler yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine, tutuklular
veya hükümlüler yönünden cezaevi ve tutukevi müdürlüklerine ya da bizzat Askeri Yargıtay'a
sözlü veya yazılı müracaatla da kararın temyiz edebileceği) bugüne kadar bilinen adreslerinde
bulunamaması nedeniyle kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve
devamı maddeleri uyarınca sözü geçen hüküm kendisine ilanen tebliğine ve Resmi Gazete'de ilan
tarihinden 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılacağına karar verildiği duyurulur.
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
HİZMET SATINALINACAKTIR
YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:
Santralımız I. ve II. Ünitelerdeki kömür değirmenlerinin genel revizyon, ara bakım ve
arızi bakım işleri ile kül-cüruf atma ve kömür alma tesislerinin sistem kontrolü ve temizlik
işlerinin yaptırılması hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası

: 2014/30054

1 - İdarenin:
a) Adresi

: Milas Ören Karayolu 22 Km. PK.25 48201
Milas/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası

: 252 558 02 90- 252 558 02 91

c) Elektronik posta adresi

: info@yeas.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)

: ---

2 - İhale konusu hizmetin:
a) Niteliği, türü ve miktarı

: 3 kişi Mühendis, 6 kişi Vardiya sorumlusu, 12 kişi
Gözlemci, 15 kişi Usta, 9 kişi Kaynakçı, 2 kişi
Forklift ve Vinç Operatörü, 2 kişi Tornacı ve 62
kişi Yardımcı işçi olmak üzere toplam 111 kişi ile
hizmet alımı işi.

b) Yapılacağı yer

: YEAŞ

Yeniköy

Termik

Santralı

İşletme

Müdürlüğü
c) İşin süresi

: İşe başlama tarihinden itibaren 1 yıl dır.

3 - İhalenin:
a) Yapılacağı yer

: YEAŞ

Yeniköy

Termik

Santralı

İşletme

Müdürlüğü Toplantı Salonu.
b) Tarihi ve saati

: 09.04.2014 - 14.00

4 - İhale dokümanı, YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme adresinde görülebilir ve
100,00.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunludur.
5 - Teklifler, 09.04.2014 tarihinde saat 14:00’e kadar YEAŞ Yeniköy Termik Santralı
Müdürlüğü (Milas-Ören Karayolu 22. Km. PK: 25

48201 Milas/MUĞLA) adresine elden teslim

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
6 - Bu ihale, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi ve geçici 4. maddesi
hükümlerine istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve
İhale Yönetmeliği usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

2061/1-1
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4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN
ARAÇ SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy
Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - Satışa esas bedeli en az 502,37 TL. ile en çok 60.001,35 TL. arasında değişen;
27/03/2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 51,00 TL., en
çok 6.001,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto, Elektrikli scooter, atv ve
motorsikletten oluşan 18 adet araç; açık artırma suretiyle, Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Yolu
No:1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 28/03/2014 tarihinde saat 09.00'da satışa
sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye
www.gtb.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (212) (465 80 14) numaralı
telefondan ulaşılabilir.
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik
numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik
numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil
olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına
katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartı,
elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00 TL.
bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.
İlan olunur.
2259/1-1

—— • ——

DE24000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT TLM 16 V 185 TİPİ MOTORLARIN BAKIM VE
ONARIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 320 ADET PİSTON SATIN ALINACAKTIR
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt Numarası
: 2014/33046
1 - İdarenin;
a) Adresi
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/
TÜRKİYE
b) Telefon ve Faks Numarası
: 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0 (222) 225 99 56
c) Elektronik Posta Adresi
: tulomsas@tulomsas.com.tr
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 320 ADET PİSTON
Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık
İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale
dokümanında belirtilmiştir.
3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat
Müdürlüğüne 18.04.2014 günü ve 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat
Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat
Müdürlüğünden (KDV Dahil) 110,-TL bedelle temin edilebilir.
5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
2267/1-1
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MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR VE MONİTÖR SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
ihtiyacı olan 250 adet masaüstü bilgisayar ve monitör, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik
şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen
şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartname ile, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale
ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 28/03/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın
Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamelerine
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç
zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif
sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
2225/1-1
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MUHTELİF TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:
1. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın ihtiyacı olan 66 kalem muhtelif temizlik
malzemesi alımı 14 Nisan 2014 Pazartesi günü saat: 14.30’da teklif alma usulüyle ihale
edilecektir.
2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve
saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA)
Genel Evrak Kısmına vereceklerdir.
3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 30,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin
edebilirler.
4. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
Bilgi Tel : (0 312) 303 73 78 – 303 73 79 – 303 73 80
2226/1-1

—————

MUHTELİF KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
1. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın ihtiyacı olan 55 kalem muhtelif kırtasiye
malzemesi alımı 09 Nisan 2014 Çarşamba günü saat: 14.30’da teklif alma usulüyle ihale
edilecektir.
2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve
saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA)
Genel Evrak Kısmına vereceklerdir.
3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 30,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin
edebilirler.
4. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
Bilgi Tel : (0 312) 303 73 78 – 303 73 79 – 303 73 80
2227/1-1

—————

MUHTELİF KARTUŞ VE TONER SATIN ALINACAKTIR
1. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın ihtiyacı olan 22 kalem muhtelif kartuş ve
toner alımı 15 Nisan 2014 Salı günü saat: 14.30’da teklif alma usulüyle ihale edilecektir.
2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve
saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA)
Genel Evrak Kısmına vereceklerdir.
3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 30,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin
edebilirler.
4. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
Bilgi Tel : (0 312) 303 73 78 – 303 73 79 – 303 73 80
2228/1-1

—————

MUHTELİF EBAT VE GRAMAJLARDA MATBAA KÂĞIDI SATIN ALINACAKTIR
1. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın ihtiyacı olan 4 kalem muhtelif ebat ve
gramajlarda matbaa kağıdı alımı 08 Nisan 2014 Salı günü saat: 14.30’da kapalı teklif alma
usulüyle ihale edilecektir.
2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve
saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA)
Genel Evrak Kısmına vereceklerdir.
3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 50,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin
edebilirler.
4. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
Bilgi Tel : (0 312) 303 73 78 – 303 73 79 – 303 73 80
2229/1-1
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MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:
Aşağıda niteliği, türü ve miktarı belirtilen mal alımı ihaleleri açık ihale usulü ile ihale
edilecektir.
1 - İdarenin
a) Adresi
: TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü 43300
TAVŞANLI/KÜTAHYA
b) Telefon No
: 0274 614 10 07
c) Faks No
: 0274 614 59 94 – 95
d) Elektronik Posta Adresi : glisatinalma@gli.gov.tr
2 - İhalenin;
a) Niteliği ve Türü
1 - BANT EKLEME MALZEMESİ

İKN: 2014/28273
D.NO: 101-GLİ/2014-239
2 - EMNİYETLİ TİP BOT
İKN: 2014/28518
D.NO: 62-GLİ/2014-240
3- AÇIK DİŞLİ YAĞI
İKN: 2014/29672
D.NO: 24-GLİ/2014-253
4 – KOMATSU, WABCO VE
EUCLID KAMYON YEDEKLERİ

İKN: 2014/28846
D.NO: 246-GLİ/2014-241
5- İNGERSOLL RAND DELİK
MAKİNASI YEDEKLERİ
İKN: 2014/29023
D.NO: 241-GLİ/2014-244

b) Miktarı

c) Teslim Yeri

d) İşin Süresi

4 KALEMDE

GLİ. MÜESSESE

45 TAKVİM

110 KUTU,

MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK

GÜNÜ

40 ADET

TESELLÜM AMBARI

1 KALEMDE
886 ÇİFT
1 KALEMDE
3780 KG.

GLİ. MÜESSESE
MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK
TESELLÜM AMBARI
GLİ. MÜESSESE
MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK
TESELLÜM AMBARI

60 TAKVİM
GÜNÜ
120 TAKVİM
GÜNÜ

28

GLİ. MÜESSESE

150 TAKVİM

KALEMDE

MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK

GÜNÜ

1486 ADET

TESELLÜM AMBARI

8 KALEMDE

GLİ. MÜESSESE

120 TAKVİM

20 ADET

MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK

GÜNÜ

60 TAKIM

TESELLÜM AMBARI

3 – İhalenin
a) Konusu
1 - BANT EKLEME
MALZEMESİ
2 - EMNİYETLİ TİP BOT
3 - AÇIK DİŞLİ YAĞI
4 - KOMATSU, WABCO VE
EUCLID KAMYON
YEDEKLERİ

b) İhale Tarih
ve Günü
03.04.2014
PERŞEMBE
03.04.2014
PERŞEMBE

c) Son Teklif
Verme Saati

d) İhale
e) İhale
Saati
Doküman Bedeli

14.00

14.00

50,00 TL

15.00

15.00

50,00 TL

03.04.2014
PERŞEMBE

16.00

16.00

50,00 TL

04.04.2014
CUMA

14.00

14.00

50,00 TL
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b) İhale Tarih

c) Son Teklif

d) İhale

e) İhale

ve Günü

Verme Saati

Saati

Doküman Bedeli

15.00

15.00

50,00 TL

5 – İNGERSOLL RAND

04.04.2014

DELİK MAKİNASI

CUMA

YEDEKLERİ
f) Yapılacağı Yer

: Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü İhale

g) Teklif Türü

: İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen Birim Fiyat

h) Sözleşme Türü

: Yükleniciye sipariş mektubu yazılacaktır.

Salonu TAVŞANLI/KÜTAHYA
Teklifi
4 - İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini;
İhale dokümanı aşağıda belirtilen adresde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif
verecek olan isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanını bedelsiz olarak temin etmeleri
zorunludur.
5 - İhale Dokümanının Satın Alınacağı Yer:
TAVŞANLI’da TKİ-GLİ Müessesesi Müdürlüğü Satın Alma Şube Müdürlüğü 43300
TAVŞANLI
6 - İstekliler Tekliflerini;
Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarla çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden teklif birim fiyatı şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan istekliye her
bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden sipariş mektubu düzenlenecektir.
7 - İstekliler teklif edilen bedelin, %3 nispetinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
8 - Verilen teklifin geçerlilik süresi; ihale tarihinden itibaren, İdari Şartnamelerinde
belirtildiği şekli ile 60 takvim günü olmalıdır.
9 - Telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek
gecikmeler kabul edilmeyecektir.
10 - İhale tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.
11 - İhaleye konsorsiyumlar teklif veremez.
12 - İhale konusu iş alt yüklenicilere yaptırılamaz.
13 - Emniyetli tip bot ve açık dişli yağı ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir.
Diğer ihalelerde ise kalem bazında kısmi teklif verilebilir.
14 - Kurumumuz, ihalelerle ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç
4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.
15 - İhale dökümanı bedelinin yatırılabileceği banka hesap numaraları :
T.C. ZİRAAT BANKASI : TR280001000181335975645001
T.HALK BANKASI

: TR820001200952800013000005

VAKIFBANK

: TR390001500158007293619845

İlgilenenlere duyurulur.
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GP-BMA FİLTRE TORBALARI İLE DÖNER FİLTRE, ŞLAM PRES VE MEKANİK FİLTRE
TORBA BEZLERİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt Numarası
: 2014/33093
1 - İdarenin
a) Adı
: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü
b) Adresi
: Mithatpaşa Cad. No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 0 312 458 55 00 Faks: 0 312 458 58 00-458 58 01
2 - İhale konusu malın
GP Filtre Torbası
25.100 Adet
BMA Filtre Torbası
19.100 Adet
Döner Filtre Torba Bezi (En 150 cm)
600 Metre
a) Niteliği, türü ve miktarı
Şlam Pres Filtre Torba Bezi (En 93 cm)
7.500 Metre
Mekanik Filtre Torba Bezi (En 81 cm.)
1.700 Metre
Mekanik Filtre Torba Bezi (En 91 cm.)
400 Metre
b) Teslim Yeri

c) Teslim Tarihi

3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer

: GP ve BMA Filtre Torbaları Ankara Şeker Fabrikası,
Merkez Ambarı Etimesgut/ANKARA adresine teslim
edilecek.
-Döner Filtre, Şlam Pres ve Mekanik Filtre Torba Bezleri
ise ilgili şeker fabrikalarımıza teslim edilecektir.
: GP ve BMA Filtre Torbalarının %50'si en geç 31.07.2014,
bakiye %50'si ise en geç 29.08.2014 tarihine kadar iki eşit
partide Ankara Şeker Fabrikası, Merkez Ambarı
Etimesgut/ANKARA adresine teslim edilecektir
-Döner Filtre, Şlam Pres ve Mekanik Filtre Torba Bezleri
ise en geç 31.07.2014 tarihine kadar ilgili şeker
fabrikalarımıza tek partide teslim edilecektir.

: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü
Mithatpaşa Cad. No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA
b) Tarih ve saati
: 09.04.2014 Çarşamba günü, saat 11:00
4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5 - İhale dokümanları Mithatpaşa Caddesi No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA
adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve
dokümanlar (KDV Dahil) TL/Tk. 100,00 (Yüz Türk Lirası), karşılığında aynı adresten temin
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.
6 - Teklifler, 09.04.2014 Çarşamba günü, saat 11.00'e kadar Mithatpaşa Caddesi No.14
(06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv
Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim
günü olmalıdır.
10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.
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ŞİRKETİMİZ İHTİYACI OKSİJEN, ASETİLEN, KARBONDİOKSİT, ARGON VE AZOT
GAZLARININ DOLUMU VE TESLİMİ İŞİ YAPILACAKTIR
SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
Oksijen, Asetilen, Karbondioksit, Argon ve Azot Gazlarının Dolumu ve Teslimi işi açık
ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın alınacaktır.
1 - İdarenin
a) Adresi
: SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
SOMA/MANİSA
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 236 613 19 83--612 84 49-613 26 27
c) Elektronik Posta Adresi
: ticaret@seas.gov.tr
2 - İhale Konusu İşin:
a) Niteliği, Türü ve Miktarı
: Teknik şartnamedeki özelliklerine göre 5 Kalemde
24730 m3
b) Yapılacağı Yer
: SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
c) İşin Süresi
: Sözleşme imza tarihi itibariyle 365 takvim günüdür.
d) Dos. No
: 28 SEAS 14/16
2014/29538
3 - İhalenin
a) Yapılacağı Yer
: SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
Toplantı Salonu
b) Tarihi ve Saati
: 10.04.2014 Perşembe günü saat 15:00
c) Teslim Yeri
: SEAŞ Bakım veya işletme servislerinin atölye ve koltuk
ambarı.
4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde
görülebilir ve ¨50,00 Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların
İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı
hariç ¨50,00 doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600
hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale
doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de
belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı
olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi
halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
5 - Teklifler 10.04.2014 Perşembe günü saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve
Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz.
6 - İstekliler Tekliflerini birim bedel TL. üzerinden vereceklerdir. (TL./m3). İhale sonucu
üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.
7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 90 takvim günü
olmalıdır.
8.1. Bu ihaleye kısmi teklif verilemez.
8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez.
8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez.
9 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın alma ve İhale Yönetmeliğine Göre
yapılacaktır.
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GP VE ÇAMUR KOYULAŞTIRMA FİLTRELERİ İÇİN POLİPROPİLEN MONOFLAMENT
FİLTRE TORBASI, PRES FİLTRELER İÇİN POLİPROPİLEN MONOFLAMENT
FİLTRE BEZİ VE MULTİFLAMENT DESTEK BEZİ ALIMI İŞİ AÇIK
İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2014/33140
1 - İdarenin
a) Adı, adresi
: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü
Mithatpaşa Cad. No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 0312-458 55 00 Faks: 0312-458 58 00-458 58 01
c) Elektronik posta adresi
: 2 - İhale konusu malların
a) Niteliği, türü ve miktarı :
1. Kademe Çamur Koyulaştırma Filtre Torbası
(Monoflament) Putsch

1400 Adet

(PKF 100-86)
2. Membran Plaka Bezi (7D 52/66 Q 10)

1900 Adet

3. Basınç Plaka Bezi (7D 52 Q 10)

1800 Adet

4. Membran ve Basınç Plaka Destek
Bezi (7 UQ 15)
5. Baş Plaka Bezi (Destek Bezi İle Birlikte)
(7 K Q 15 Q 10)
6. Son Plaka Bezi (Destek Bezi İle Birlikte)
(7 E Q 15 Q 10) Choquenet (FP 1000x1000)
7. Membran ve Basınç Plaka Destek Bezi
(3 U 001066.0) AES (FP1200)

b) Teslim yeri
c) Teslim tarihi
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer

2000 Adet
65 Adet
65 Adet
500 Adet

8. Membran Plaka Bezi (AMB 1200)

50 Adet

9. Chamber (Ara) Plaka Bezi (ACB 1200)

20 Adet

10. Plaka Destek Bezi

50 Adet

11. Baş Plaka Bezi (ABB 1200)

2 Adet

12. Son Plaka Bezi (ASB 1200)

2 Adet

: Ankara
Şeker
Fabrikası
(Merkez
Ambarı)
Etimesgut/ANKARA
: Malzemelerin tamamı, 15.08.2014 tarihine kadar teslim
edilmiş olacaktır.

: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü
Mithatpaşa Cad. No: 14 06100 Yenişehir/ANKARA
b) Tarihi ve saati
: 09.04.2014 Çarşamba günü saat 14.00
4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır,
5 - İhale dokümanı Mithatpaşa Caddesi No: 14 06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve KDV dahil
TL. 75,00 (Yetmişbeş Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

Sayfa : 74

RESMÎ GAZETE

21 Mart 2014 – Sayı : 28948

6 - Teklifler 09.04.2014 Çarşamba günü, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No. 14
06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv
Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim
günü olmalıdır.
10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.
2185/1-1

—— • ——

2000 ADET MAKİNALI RAY ALIN KAYNAK YAPILMASI HİZMET ALIMI
AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR
TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğünden:
1 - İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğü MALATYA
b) Telefon Numarası
: 0 422 2124800/4118
c) Faks Numarası
: 0 422 2124816
d) Elektronik Posta Adresi : 5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr
2 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: TCDD 5. Bölge Müdürlüğüne bağlı; VanKapıköy istasyonları arasında Yol Yenilemesi yapılacak bölgede 2000 Adet makinalı Ray alın
Kaynağı hizmet alımı işi,
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
4 - Tekliflerin; TCDD. 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyon Şefliği
Bürosuna 02.04.2014 tarih, saat: 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu
olup TCDD İşletmesi 5. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 150,00 TL bedelle
temin edilebilir.
6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
2041/1-1

—— • ——

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA
TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
Satışa esas bedeli en az 58,17 TL ile en çok 30.000,00 TL arasında değişen; 31/03/2014
günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,82 TL ile en çok 3.000,00 TL
arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı
ayrı şartname eki listede gösterilen Binek Otomobil, Kamyonet (Açık Kasa), Minibüs, Dorse
1 - (Frigorofık), Kamyonet (Kapalı Kasa), Motorsiklet, Kamyonet ve Jeep cinsi 25 adet
araç; açık artırma suretiyle Gündüz Caddesi Antakya/HATAY adresindeki Antakya Belediye
Parkı içinde bulunan Nikah ve Oda Tiyatrosu Salonunda 01/04/2014 tarihinde saat: 09.30'da
satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye
www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0) (326) (285 60 44) numaralı telefondan ulaşılabilir.
2. Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve
ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği,
Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3. Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartnamesi ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Araç Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı
Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.
İlan olunur.
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LİNYİT KÖMÜRÜ ARAMA AMAÇLI SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:
Linyit Kömürü Arama Amaçlı Sondaj hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale
usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası
: 2014/31947
1 - İdarenin
a) Adresi
: MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi
Başkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139
Çankaya/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası
: 0 312 201 20 41 – 0 312 285 58 14
c) Elektronik posta adresi
:
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
:
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Hizmet Alımı,
9.000 m Muş - Merkez - Ziyaret - Eralan’da Karotlu Linyit Sondajı,
6.000 m Muş - Merkez - Ziyaret - Eralan’da Kırıntılı Linyit Sondajı,
(Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir) olmak üzere toplam 15.000 Metre.
b) Yapılacağı yer
: (a) bendinde belirtilen bölgede yapılacaktır.
c) İşin süresi
: Sözleşmenin imzalandığı tarihten (yüklenicinin
kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese
tebliğinden) itibaren 10 (on) takvim günü içinde,
en az 3 (üç) adet Wire-Line sistemli çalışan sondaj
makinası ile işyeri teslimi yapılarak işe
başlanacaktır. (işe başlama tarihinde üç adet
makinenin de aynı anda işe başlamış ve faal
olması zorunludur). İşin süresi işe başlama (işe
başlama tarihi bölge kapsamında ilk sondajın fiili
olarak dönme tarihi) tarihinden itibaren 270
(ikiyüzyetmiş) takvim günü.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: MTA Genel Müdürlüğü İhsan KETİN Toplantı
Salonu
b) Tarihi ve saati
: 03/04/2014 - 10:30
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da
ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
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4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif
mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma
uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali
Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun
belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili
deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye
ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Her türlü Karotlu ve Kırıntılı Linyit Sondajı veya Karotlu ve Kırıntılı Maden
Sondaj işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında
fiyat avantajı uygulanacaktır.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.- Türk Lirası karşılığı aynı
adresten (Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 213 Nolu Oda) satın
alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube
Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla
da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede
işin tamamı için teklif verilecektir.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı
Kanunlara tabi değildir.
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Mevlana Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri
uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Profesör ve Doçent alınacaktır. İlgililerin,
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
b) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 25. Ve 26. maddelerinde belirtilen şartları
taşımaları,
Gerekmektedir.
PROFESÖRLÜK kadrosuna başvuracak adayların;
1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliğinde belirtilmiş olan Profesör olarak atanma şartlarını sağlamaları,
2. Başvuru dilekçeleri ile birlikte özgeçmişlerini,
3. Birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere, gösterecekleri bilimsel yayınlarını, doçentlik
belgesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini,
yönetimlerinde devam eden ya da tamamlanan doktora ve yüksek lisans tezlerini, üniversite veya
yüksek teknoloji enstitülerine katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6
(altı) takım dosya ile birlikte Mevlana Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen başvurmaları
gerekmektedir.
DOÇENTLİK kadrosuna başvuracak adayların;
1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliğinde belirtilmiş olan Doçent olarak atanma şartlarını sağlamaları,
2. Başvuru dilekçeleri ile birlikte özgeçmişlerini,
3. Bilimsel yayınlarını, doçentlik belgesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara
yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ya da tamamlanan
doktora ve yüksek lisans tezlerini, 4 (altı) takım dosya ile birlikte Mevlana Üniversitesi
Rektörlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Birim
İşletme Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Tıp Fakültesi
Sağlık Hizmetleri
Yüksekokulu

Bölüm
Uluslararası
Ticaret
İlköğretim
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Hemşirelik

Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

Uluslararası Ticaret

Prof. Dr.

1

Okul Öncesi Öğretmenliği

Doçent

1

Genel Cerrahi

Doçent

1

Doçent

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Hemşireliği
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :
KURUL KARARI
Karar No : 4927
Karar Tarihi : 20/03/2014
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/03/2014 tarihli toplantısında; 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca petrol piyasasında iki ay süreyle uygulanacak
akaryakıt fiyatının tespitine ilişkin aşağıdaki Karar alınmıştır:
Madde 1 - Vergiler dahil ilgili gün geçerli olacak TL/Lt cinsinden akaryakıt rafineri çıkış
fiyatı, akaryakıt dağıtım tavan fiyatı ve akaryakıt bayi tavan fiyatı aşağıda belirtilen şekilde
hesaplanır:
RF = ((PF * 1,01 * Yoğunluk/1000) + ÖTV+GP)*1,18
ADF = RF + (M/2)*1,18
ABF = ADF + ((M/2 + Nakliye)*1,18)
Burada;
RF
ADF
ABF
PF
M
GP
ÖTV
Yoğunluk

: İlgili Gün Akaryakıt Rafineri Çıkış Tavan Fiyatını,
: İlgili Gün Akaryakıt Dağıtım Tavan Fiyatını,
: İlgili Gün Akaryakıt Bayi Tavan Fiyatını,
: Parite Fiyatı,
: Üst Sınır Marjını,
: Gelir Payını,
: Özel Tüketim Vergisini,
: Kurşunsuz benzin 95 Oktan için 0,775 ton/m3,
Motorin için 0,845 Ton/m3 (15ºC’ta),
Nakliye
: Her bir il için ek tabloda belirlenen TL/Litre farklarını gösterir.
Parite Fiyatı, bir önceki gün Platts European Market Scan de CIF MED (Genova/Lavera)
başlığı altında yayımlanan günlük fiyatların ortalamasının yine bir önceki gün TCMB tarafından
15.30’dan sonra belirlenen gösterge niteliğindeki ABD doları döviz satış kuru ile çarpılması ile
bulunan fiyattır. Hesaplama sonunda virgülden sonraki üçüncü hane 5 ve daha büyük ise ikinci
hane yukarı, aksi halde aşağı yuvarlanır.
Söz konusu bültende benzin türleri için Premium Unl 10ppm, motorin için 10ppm ULSD,
fiyatları dikkate alınır.
Üst sınır marj, benzin için 37 Kr/Lt, motorin için 37 Kr/Lt’dir.
RF, ADF ve ABF Salı ve Cuma günleri hesaplanır ve ertesi gün için uygulamaya başlanır.
Madde 2 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
Motorin
İL ADI
ADANA
ADIYAMAN
AFYON
AĞRI
AKSARAY

Benzin
Nakliye Farkı
TL/LT
0,00
0,04
0,03
0,08
0,02

İL ADI
ADANA
ADIYAMAN
AFYON
AĞRI
AKSARAY

Nakliye Farkı
TL/LT
0,01
0,04
0,05
0,09
0,03
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Motorin
İL ADI
AMASYA
ANKARA
ANTALYA
ARDAHAN
ARTVİN
AYDIN
BALIKESİR
BARTIN
BATMAN
BAYBURT
BİLECİK
BİNGÖL
BİTLİS
BOLU
BURDUR
BURSA
ÇANAKKALE
ÇANKIRI
ÇORUM
DENİZLİ
DİYARBAKIR
DÜZCE
EDİRNE
ELAZIĞ
ERZİNCAN
ERZURUM
ESKİŞEHİR
GAZİANTEP
GİRESUN
GÜMÜŞHANE
HAKKARİ
HATAY
İÇEL
IĞDIR
ISPARTA
İSTANBUL
(ANADOLU)
İSTANBUL
(AVRUPA)
İZMİR

Benzin
Nakliye Farkı
TL/LT
0,04
0,01
-0,01
0,06
0,04
0,01
0,01
0,04
0,11
0,04
0,02
0,14
0,13
0,02
0,00
0,02
0,02
0,02
0,03
0,02
0,13
0,02
0,03
0,06
0,05
0,05
0,03
0,02
0,03
0,03
0,23
0,01
-0,01
0,10
0,01
0,01
0,00
-0,01

İL ADI
AMASYA
ANKARA
ANTALYA
ARDAHAN
ARTVİN
AYDIN
BALIKESİR
BARTIN
BATMAN
BAYBURT
BİLECİK
BİNGÖL
BİTLİS
BOLU
BURDUR
BURSA
ÇANAKKALE
ÇANKIRI
ÇORUM
DENİZLİ
DİYARBAKIR
DÜZCE
EDİRNE
ELAZIĞ
ERZİNCAN
ERZURUM
ESKİŞEHİR
GAZİANTEP
GİRESUN
GÜMÜŞHANE
HAKKARİ
HATAY
İÇEL
IĞDIR
ISPARTA
İSTANBUL (ANADOLU)

Nakliye Farkı
TL/LT
0,03
0,01
0,01
0,07
0,06
0,03
0,03
0,03
0,08
0,05
0,01
0,11
0,10
0,01
0,02
0,01
0,04
0,02
0,02
0,04
0,10
0,01
0,02
0,12
0,06
0,07
0,02
0,02
0,05
0,04
0,14
0,01
0,00
0,10
0,03
0,00

İSTANBUL (AVRUPA)

0,00

İZMİR

0,02
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Motorin
İL ADI
KAHRAMANMARAŞ
KARABÜK
KARAMAN
KARS
KASTAMONU
KAYSERİ
KİLİS
KIRIKKALE
KIRKLARELİ
KIRŞEHİR
KOCAELİ
KONYA
KÜTAHYA
MALATYA
MANİSA
MARDİN
MUĞLA
MUŞ
NEVŞEHİR
NİĞDE
ORDU
OSMANİYE
RİZE
SAKARYA
SAMSUN
SİİRT
SİNOP
SİVAS
ŞANLIURFA
ŞIRNAK
TEKİRDAĞ
TOKAT
TRABZON
TUNCELİ
UŞAK
VAN
YALOVA
YOZGAT
ZONGULDAK
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Benzin

Nakliye Farkı
TL/LT
0,02
0,04
0,02
0,07
0,06
0,03
0,02
0,00
0,03
0,01
0,00
0,04
0,04
0,05
-0,01
0,13
0,02
0,14
0,03
0,02
0,03
0,01
0,02
0,01
0,01
0,12
0,03
0,05
0,04
0,14
0,01
0,05
0,02
0,13
0,02
0,15
0,01
0,02
0,03

İL ADI
KAHRAMANMARAŞ
KARABÜK
KARAMAN
KARS
KASTAMONU
KAYSERİ
KİLİS
KIRIKKALE
KIRKLARELİ
KIRŞEHİR
KOCAELİ
KONYA
KÜTAHYA
MALATYA
MANİSA
MARDİN
MUĞLA
MUŞ
NEVŞEHİR
NİĞDE
ORDU
OSMANİYE
RİZE
SAKARYA
SAMSUN
SİİRT
SİNOP
SİVAS
ŞANLIURFA
ŞIRNAK
TEKİRDAĞ
TOKAT
TRABZON
TUNCELİ
UŞAK
VAN
YALOVA
YOZGAT
ZONGULDAK

Nakliye Farkı
TL/LT
0,02
0,03
0,03
0,08
0,04
0,04
0,02
0,00
0,02
0,01
-0,01
0,04
0,02
0,05
0,02
0,10
0,04
0,11
0,03
0,03
0,04
0,01
0,04
0,00
0,02
0,09
0,04
0,05
0,04
0,10
0,01
0,04
0,03
0,13
0,04
0,12
0,00
0,02
0,02
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Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ve
Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre
öğretim üyesi alınacaktır.
Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları
gerekmektedir.
Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir,
MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ :
1 - PROFESÖR KADROLARI İÇİN:
-Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe ile birlikte özgeçmiş,
yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya
uzmanlık belgeleri ile birlikte nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte 6 takım
dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin
17. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.
3 - YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN:
- 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, Dilekçe
(Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi,
öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4
takım dosya halinde yayınları ile birlikte ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.
SON BAŞVURU TARİHİ:
İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15.gündür.
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı

Kadro
Ünvanı

Adedi Der

Gıda Mühendisliği

Profesör

1

1

Tarımsal Yapılar ve
Sulama

Profesör

1

1

Süt Bilimi ve Teknolojisi alanında uzman
olmak.
Tarımsal yapılar, su yöntemi ve sulama
konularında çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı
İç Hastalıkları

Kulak, Burun Boğaz
Hastalıkları

Kadro
Ünvanı
Profesör

Yrd.Doç.

Adedi Der
1

2

1

Endokrinoloji uzmanı olmak.

3

Radyofrekans termal ablasyon tedavisinin
nazal siklus üzerine etkisi veya OSAS
(Obstruktif uyku apne sendromu) hastalarında
uyku nazofarengaskopik tetkik sonuçlarının
analizi konusunda çalışmış olmak.

FEN FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı
Aktüerya Bilimleri
Bölümü

Kadro
Ünvanı
Profesör

Adedi Der
1

1

İstatistik alanında eseri bulunmak.
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MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Kadro

Anabilim Dalı
Yapı Malzemesi

Ünvanı

Adedi Der

Yrd.Doç.

1

1

Yüksek mukavemetli betonların otojen rötresi
üzerine çalışmış olmak.

KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ
Kadro

Anabilim Dalı

Ünvanı

Adedi Der
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında

Rehberlik ve
Psikolojik

Yrd.Doç.

1

1

Danışmanlık

ve üniversite öğrencilerinin psikolojik yardım
gereksinimleri konusunda doktora yapmış
olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Kadro

Anabilim Dalı
İktisadi Gelişme ve
Uluslararası İkt.

Ünvanı

Adedi Der

Profesör

1

1

Enerjiye dayalı büyüme üzerine çalışma
yapmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Kadro

Anabilim Dalı

Ünvanı

Adedi Der

Arap Dili ve Belagatı Profesör

1

1

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Kadro

Anabilim Dalı
Heykel

Ünvanı
Profesör

Adedi Der
1

1

İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Kadro

Anabilim Dalı
Radyo-TV Sinema
Bölümü

Ünvanı
Profesör

Adedi Der
1

1

TURİZM FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı
Gastronomi ve
Mutfak Sanatları B.

Kadro
Ünvanı

Adedi Der

Yrd.Doç.

1

2

Yrd.Doç.

1

1

Gıdalarda kromatografi teknikleri ile HMF ve
akrilamid konusunda çalışmış olmak.
Finansal Planlama, nakit bütçelerinin kredi

Turizm İşletmeciliği

değerlendirmesinde

kullanımı

konusunda

çalışmış olmak.
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Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR
Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı
olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuru süresi ilanın
yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan başvurular geçersizdir.
Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, adayların anabilim dalını belirten
dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, öğrenim belgeleri örnekleri ve “Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddelerinde yazılı olan bilgi ve belgeleri
kapsayan dosyaları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
Yurtdışında alınan diploma veya ünvanların Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliğinin
yapılmış olması gerekmektedir.
İlgililere duyurulur.
TIP FAKÜLTESİ
Bölüm

Dahili Tıp Bil.

Temel Tıp Bil.

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derece

Adet

Radyasyon Onk.

Profesör

1

1

Radyoloji

Profesör

1

1

Çocuk Sağ.Hast.

Profesör

1

1

Çocuk Sağ. Hast.

Doçent

3

2

Tıbbi Farmakoloji

Doçent

3

1

Çocuk Ruh Sağ.

Doçent

3

1

Fiziksel Tıp Reh.

Doçent

3

1

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör

1

1

Histoloji ve Embriyoloji

Doçent

3

1

Ünvanı

Derece

Adet

Çevre Teknolojisi

Profesör

1

1

Mak. Teo. Sis. Din.

Profesör

1

1

Mak. Mal. İm. Tek.

Doçent

3

1

Mekatronik

Profesör

1

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm
Çevre Müh.
Makina Müh.
Mekatronik Müh.

Anabilim Dalı

EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm
İlköğretim

Anabilim Dalı
Fen Bilgisi Eğitimi

Ünvanı

Derece

Adet

Doçent

3

1

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Bölüm
Biyomedikal Müh.
Enerji Sis. Müh.

Ünvanı

Derece

Adet

Biyomekanik

Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Termal En.Sis.

Profesör

1

1

Elektrik En.Otom.

Doçent

3

1
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İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derece

Adet

Siy.Bil.ve Kam.Yön.

Yönetim Bil.

Profesör

1

1

İktisat

İktisat Politikası

Doçent

3

1

Ünvanı

Derece

Adet

Doçent

3

1

Ünvanı

Derece

Adet

Doçent

3

1

Ünvanı

Derece

Adet

Doçent

3

1

KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Bölüm

Anabilim Dalı

Hemşirelik

Hemşirelik Esasları

İZMİT MYO
Bölüm

Anabilim Dalı

Muh.ve Vergi

Muh.ve Vergi Uyg.

KOCAELİ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO
Bölüm

Anabilim Dalı

Tıbbi Hiz.Tek.

Tıbbi Dök.Sekr.

2209/1-1

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden:
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 27.02.2014-93
KARAR TARİHİ VE NO

TOPLANTI YERİ

: 27.02.2014-3349

ADANA

Kahramanmaraş ili, Afşin ilçesi, Deveboynu köyü 132 ada, 13-14 parsel ve Kargabükü
köyü 242 parselde bulunan Deveboynu höyüğünün tesciline ilişkin, Kahramanmaraş Valiliği İl
Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 16.01.2014 gün ve 174 sayılı yazısı,

Müze Müdürlüğü

uzmanlarınca hazırlanmış 13.01.2014 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası
incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
Kahramanmaraş ili, Afşin ilçesi, Deveboynu köyü 132 ada, 13-14 parsel ve Kargabükü
köyü 242 parselde bulunan Deveboynu höyüğünün 2863 sayılı yasa kapsamında korunması
gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı
olarak tesciline, Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış olan ve kararımız eki haritada
gösterilen sit alanı sınırının uygun olduğuna karar verildi.
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Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2013/142858
Milli Eğitim Bakanlığı

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü
Adı

Genel Sekreterlik Satın Alma

İl/İlçe

Diyarbakır/Sur

Tel-Faks

(0412) 248 80 30 – (0412) 248 80 74

E-Mail

gensat@dicle.edu.tr

Müdürlüğü
D.Ü. Rektörlük Binası Genel
Adresi

Sekreterlik Satın Alma Müdürlüğü
Zemin Kat Kampüs

Posta Kodu

21280

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Mehmet Beşir Türkan

Pınar Petrol İnş. Tur. ve Tic Ltd. Şti.
Alipınar Köprüsü Bitişiği

Adresi

Bağlar/Diyarbakır

T.C. Kimlik No.

36346264790

Vergi Kimlik/

7290039733

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası
11344
( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KİK

(X)

b-4735
KİSK

(X)

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden ( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
2219/1-1
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Milli Eğitim Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2013/147519

2. Yasaklama Kararı Veren

Milli Eğitim Bakanlığı

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

Necmettin Erbakan Üniversitesi
Meram Tıp Fakültesi Hastanesi

İl/İlçe

Meram/Konya

Tel-Faks

0 332 223 60 10 – 0 332 223 63 84

E-Mail

meramtipsatinalma@hotmail.com

Yunus Emre Mah. Beyşehir Cad.
Adresi

No: - Akyokuş Mevkii
Meram/Konya

Posta Kodu

42080

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Konya - Mini - Tur Turizm Taşımacılık

Adı/Unvanı

ve Temizlik Sanayi Ticaret Limited Aysel Tınkır
Şirketi
Melikşah Mah. Sivaslı Ali Kemali Havzan Mah. Temizci Sok. Yasemin

Adresi

Cad. No: 12/A Meram/Konya

T.C. Kimlik No.

12272360774

Vergi Kimlik/

577 043 29 71 Mevlana V.D.

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi

Sit. No: 1/6 Meram/Konya

Ay

Konya Ticaret Odası

29660

( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın

a-4734

b-4735
(X)

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

( )
KİSK

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )
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Milli Eğitim Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2013/147528

2. Yasaklama Kararı Veren

Milli Eğitim Bakanlığı

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

Necmettin Erbakan Üniversitesi
Meram Tıp Fakültesi Hastanesi

İl/İlçe

Meram/Konya

Tel-Faks

0 332 223 60 10 – 0 332 223 63 84

E-Mail

meramtipsatinalma@hotmail.com

Yunus Emre Mah. Beyşehir Cad.
Adresi

No: - Akyokuş Mevkii
Meram/Konya

Posta Kodu

42080

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Mek-Grup Temizlik Yemekçilik Bilgisayar

Adı/Unvanı

İnşaat Tarım Limited Şirketi
Topraksarnıç Mah. Erentepe Sok. No:4

Adresi

Meram/Konya

Havzan Mah. Eski Meram Cad.
Beyzade 2 Sit. 14. Blok No: 5/12

25082251768

Vergi Kimlik/

614 044 79 36 Mevlana V.D.

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.

Süresi

Zayit Akoğlan

Meram/Konya

T.C. Kimlik No.

6. Yasaklama

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Ay

Konya Ticaret Odası

36666

( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın

a-4734

b-4735
(X)

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

( )
KİSK

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )
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Milli Eğitim Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2013/147528

2. Yasaklama Kararı Veren

Milli Eğitim Bakanlığı

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

Necmettin Erbakan Üniversitesi
Meram Tıp Fakültesi Hastanesi

İl/İlçe

Meram/Konya

Tel-Faks

0 332 223 60 10 – 0 332 223 63 84

E-Mail

meramtipsatinalma@hotmail.com

Yunus Emre Mah. Beyşehir Cad.
Adresi

No: - Akyokuş Mevkii
Meram/Konya

Posta Kodu

42080

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Konya-Mini-Tur Turizm Taşımacılık
Adı/Unvanı

ve Temizlik Sanayi Ticaret Limited Aysel Tınkır
Şirketi

Adresi

Melikşah Mah. Sivaslı Ali Kemali

Havzan Mah. Temizci Sok. Yasemin

Cad. No: 12/A Meram/Konya

Sit. No: 1/6 Meram/Konya

T.C. Kimlik No.

12272360744

Vergi Kimlik/

577 043 27 71 Mevlana V.D.

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

Konya Ticaret Odası

29660

( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın

a-4734

b-4735
(X)

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

( )
KİSK

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
— Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve
Atama Yönetmeliği
— Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
— Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında
Görevli Devlet Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Terörle Mücadelede Görev Alan Personelin, Bu Görevlerinin İfasından Doğduğu
İddia Edilen Suçlardan Dolayı Yapılan Soruşturma ve Kovuşturmalarda Müdafi
Olarak Belirlediği Avukat veya Avukatların Ücretlerinin Ödenme Usul ve
Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelik
— Bankaların Kaldıraç Düzeyinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak Standart Oranının Bankalarca
Konsolide ve Konsolide Olmayan Bazda Hesaplanması ve Uygulanması
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
— Basınçlı Ekipmanlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ
(No: SGM/2014/3)
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/20)
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/21)
— Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Avrupa Teknik
Değerlendirme Kuruluşlarının Görevlendirilmesine ve Denetlenmesine Dair
Tebliğ (No: MHG/2014-12)
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/6)
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NOT: 20/3/2014 tarihli ve 28947 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Ulusal Meslek
Standartlarına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.
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
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr
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Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 40 Kr

