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YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLÎ İSTİHBARAT TEŞKİLATI
KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6532 Kabul Tarihi: 17/4/2014

MADDE 1 ‒ 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî
İstihbarat Teşkilatı Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiş
ve ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Dış güvenlik, terörle mücadele ve millî güvenliğe ilişkin konularda Bakanlar Ku-
rulunca verilen görevleri yerine getirmek.

i) Dış istihbarat, millî savunma, terörle mücadele ve uluslararası suçlar ile siber güvenlik
konularında her türlü teknik istihbarat ve insan istihbaratı usul, araç ve sistemlerini kullanmak
suretiyle bilgi, belge, haber ve veri toplamak, kaydetmek, analiz etmek ve üretilen istihbaratı
gerekli kuruluşlara ulaştırmak.

j) İstihbarat kapasitesini, niteliğini ve etkinliğini artırmak amacıyla çağdaş istihbarat
usul ve yöntemlerini araştırmak, teknolojik gelişmeleri takip etmek ve uygun görülenleri temin
etmek.”

“Millî İstihbarat Teşkilatına bu görevler dışında görev verilemez.”
MADDE 2 ‒ 2937 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan

“bakanlıkların müsteşarları” ibaresi “ilgili bakanlıkların müsteşarları” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3 ‒ 2937 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının altıncı cümlesinde yer alan “Bu işlemler,” ibaresin-
den sonra gelmek üzere “MİT tarafından kurulan merkez veya” ibaresi eklenmiş ve son cüm-
lesinde yer alan “merkez” ibaresi “merkezler” olarak değiştirilmiş, altıncı fıkrasının son cümlesi
yürürlükten kaldırılmış ve onuncu fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Millî İstihbarat Teşkilatı bu Kanun kapsamındaki görevlerini yerine getirirken aşağı-
daki yetkileri kullanır:

a) Yerli ve yabancı her türlü kurum ve kuruluş, tüm örgüt veya oluşumlar ve kişilerle
doğrudan ilişki kurabilir, uygun koordinasyon yöntemlerini uygulayabilir.
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b) Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlar ile di-
ğer tüzel kişiler ve tüzel kişiliği bulunmayan kuruluşlardan bilgi, belge, veri ve kayıtları alabilir,
bunlara ait arşivlerden, elektronik bilgi işlem merkezlerinden ve iletişim alt yapısından yarar-
lanabilir ve bunlarla irtibat kurabilir. Bu kapsamda talepte bulunulanlar, kendi mevzuatlarındaki
hükümleri gerekçe göstermek suretiyle talebin yerine getirilmesinden kaçınamazlar.

c) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım
Dört, Beş, Altı ve Yedinci bölümlerinde yer alan suçlara (318, 319, 324, 325 ve 332 nci mad-
deleri hariç olmak üzere) ilişkin soruşturma ve kovuşturmalarda ifade tutanaklarına, her türlü
bilgi ve belgeye erişebilir, bunlardan örnek alabilir.

d) Görevlerini yerine getirirken gizli çalışma usul, prensip ve tekniklerini kullanabilir.
e) İstihbari faaliyetler için görevlendirilenlerin kimliklerini değiştirebilir, kimliğin giz-

lenmesi için her türlü önlemi alabilir, tüzel kişilikler kurabilir. Kimliğin oluşturulması veya
tüzel kişiliğin kurulması ve devam ettirilmesi için zorunlu olması durumunda gerekli belge,
kayıt ve dokümanlar ile araç ve gereçler hazırlayabilir, değiştirebilir ve kullanabilir.

f) Yabancıların ülkeye giriş ve çıkış ile vize, ikamet, çalışma izni ve sınır dışı edilmesi
gibi konularda, ilgili kurum ve kuruluşlardan talepte bulunabilir.

g) Telekomünikasyon kanallarından geçen dış istihbarat, millî savunma, terörizm ve
uluslararası suçlar ile siber güvenlikle ilgili verileri toplayabilir.

h) Yabancı unsurların ülkenin ve vatandaşların iletişim güvenliğini tehdit eden faali-
yetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar yapabilir, ilgili kurum ve kuruluşlardan talepte
bulunabilir.

i) MİT’te görev alan veya alacak kişilerin güvenilirliklerini ve uygunluklarını belirle-
mek için yalan makinası uygulaması dâhil test teknik ve yöntemlerini kullanabilir.

j) MİT mensupları görevlerini yerine getirirken ceza ve infaz kurumlarındaki tutuklu
ve hükümlülerle önceden bilgi vermek suretiyle görüşebilir, görüşmeler yaptırabilir, görevinin
gereği terör örgütleri dâhil olmak üzere millî güvenliği tehdit eden bütün yapılarla irtibat ku-
rabilir.”

“Yetkili ve görevli hâkim, Ankara ağır ceza mahkemesinin üyesidir.”
“Önleyici istihbarat elde etmek ve analiz yapabilmek amacıyla yukarıdaki hükümlere

ve diğer kanunlardaki düzenlemelere bağlı kalmaksızın; MİT Müsteşarı veya yardımcısının
onayıyla yurt dışında veya yabancılar tarafından gerçekleştirilen iletişim ile ankesörlü telefon-
larla gerçekleştirilen iletişim ve MİT mensuplarının, MİT’te görev almış olanların veya görev
almak üzere başvuranların iletişimi tespit edilebilir, dinlenebilir, sinyal bilgileri değerlendiri-
lebilir, kayda alınabilir.

Bu Kanundaki görevlerin ifası ve yetkilerin kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar yö-
netmelikle düzenlenir.”

MADDE 4 ‒ 2937 sayılı Kanuna mülga 16 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşa-
ğıdaki 16/A maddesi eklenmiştir.

“Madalya
MADDE 16/A ‒ Yurt içinde veya yurt dışında olağanüstü gayret ve fedakârlıkla yaptığı

çalışmalar sonucunda; ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün korunmasında, Devletin
yücelmesinde, millî menfaatlere katkıda ve hizmette üstün başarı ve yararlılık gösteren MİT
personeline madalya verilebilir.
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Birinci fıkra uyarınca verilecek madalyaların ebat, biçim ve özellikleri, kimlere ve nasıl
verileceği ile bunların kaydına, muhafazasına ve taşınmasına ilişkin usul ve esaslar yönetme-
likle düzenlenir.”

MADDE 5 ‒ 2937 sayılı Kanunun 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 25 ‒ MİT mensupları ile emeklileri, demirbaş silahları ve zatî silahlarını

MİT Müsteşarlığı kayıtlarına geçirilmek ve MİT Müsteşarlığınca verilen belgelere işlenmek
kaydıyla, meskûn mahaller dâhil her yerde taşıyabilirler. Bu suretle düzenlenen belgeler taşıma
izni belgesi yerine geçer.”

MADDE 6 ‒ 2937 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin başlığı “Soruşturma izni ve yar-
gılama” olarak değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Cumhuriyet savcıları, MİT görev ve faaliyetleri ile mensuplarına ilişkin herhangi bir
ihbar veya şikâyet aldıklarında veya böyle bir durumu öğrendiklerinde MİT Müsteşarlığına
bildirirler. MİT Müsteşarlığının, konunun görev ve faaliyetlerine ilişkin olduğunu belirtmesi
veya belgelendirmesi hâlinde adli yönden başkaca bir işlem yapılmaz ve herhangi bir koruma
tedbiri uygulanmaz. Ancak birinci fıkra hükümlerine göre işlem yapılabilir.

İsimsiz, imzasız, adressiz yahut takma adla yapıldığı anlaşılan ya da belli bir olayı ve
nedeni içermeyen, delilleri ve dayanakları gösterilmeyen ihbar ve şikâyetler, Cumhuriyet sav-
cılarınca işleme konulmaz.

MİT Müsteşarı hakkındaki soruşturmalarda 25/10/1963 tarihli ve 353 sayılı Askeri
Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 15/A maddesinin üçüncü fıkrasının son
iki cümlesi ile beş, altı ve yedinci fıkralarında yer alan usul ve hükümler uygulanır. MİT Müs-
teşarı hakkındaki yargılama Yargıtay ilgili dairesince yapılır.

Aynı konuya ilişkin yeni ve somut bir delil ortaya çıkmadan yeniden soruşturma yapı-
lamaz.

MİT mensupları ile istihbarat hizmetlerine yardımları tevsik edilenler ve bunların eş,
çocuk, ana, baba ve kardeşleri MİT Müsteşarının onayıyla 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Te-
rörle Mücadele Kanununda yer alan koruma tedbirlerinden yararlandırılabilir.

MİT mensuplarının görevlerini yerine getirirken, görevin niteliği gereği veya görevin
ifası sebebiyle diğer kişilere vermiş oldukları zararlar idare tarafından tazmin edilir. Tazmin,
zararın göreve ilişkin bir husustan doğması ve ilgili personelin kasıt veya ağır kusurunun bu-
lunmaması hâlinde rücu işlemine konu edilmez.

Türk vatandaşları hariç olmak üzere, tutuklu veya hükümlü bulunanlar, millî güvenliğin
veya ülke menfaatlerinin gerektirdiği hâllerde Dışişleri Bakanının talebi üzerine, Adalet Ba-
kanının teklifi ve Başbakanın onayı ile başka bir ülkeye iade edilebilir veya başka bir ülkede
tutuklu ve hükümlü bulunanlar ile takas edilebilir.”

MADDE 7 ‒ 2937 sayılı Kanunun 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 27 ‒ Millî İstihbarat Teşkilatının görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi ve bel-

geleri, yetkisiz olarak alan, temin eden, çalan, sahte olarak üreten, bunlar üzerinde sahtecilik
yapan ve bunları yok eden kişiye dört yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir.

MİT mensupları ve ailelerinin kimliklerini herhangi bir yolla ifşa edenler ile MİT men-
suplarının kimliklerini sahte olarak düzenleyen veya değiştiren ya da bu sahte belgeleri kulla-
nanlara üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası verilir.

Birinci ve ikinci fıkra kapsamındaki bilgi ve belgelerin; radyo, televizyon, internet, sos-
yal medya, gazete, dergi, kitap ve diğer tüm medya araçları ile her türlü yazılı, görsel, işitsel
ve elektronik kitle iletişim araçları vasıtasıyla yayımlanması, yayılması veya açıklanması
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hâlinde; 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanununun 11 inci maddesi ile 4/5/2007 tarihli
ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 4 üncü ve 6 ncı maddeleri hükümlerine
göre sorumlulukları belirlenenler ile bunları yayanlar hakkında üç yıldan dokuz yıla kadar hapis
cezası verilir.

Bu Kanun kapsamındaki görev ve yetkilerin kullanılmasını engelleyenlere üç yıldan
beş yıla kadar, ihmal veya suistimal suretiyle önleyenlerle yükümlülüklerini yerine getirme-
yenlere iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir.

Söz konusu fiillerin MİT mensuplarınca işlenmesi hâlinde verilecek ceza üçte biri ora-
nına kadar artırılır.”

MADDE 8 ‒ 2937 sayılı Kanunun 28 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Taleplerin karşılanması
MADDE 28 ‒ Bu Kanunda MİT’e verilen görev ve yetkiler çerçevesinde yapılan her

türlü talep öncelikli olarak yerine getirilir, bu talepleri yerine getirenlerin hukuki ve cezai so-
rumluluğu doğmaz.

Bu Kanun ile diğer kanunlarda aynı konuyu düzenleyen farklı hükümler bulunması hâ-
linde bu Kanun hükümleri uygulanır.”

MADDE 9 ‒ 2937 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 29 ‒ MİT mensupları ile MİT’te görev yapmış olanlar, MİT’in görev ve faa-

liyetlerine ilişkin hususlarda tanıklık yapamaz. Ancak, Devletin çıkarlarının zorunlu kıldığı
hâllerde MİT mensuplarının tanıklığı MİT Müsteşarının, MİT Müsteşarının tanıklığı ise Baş-
bakanın iznine bağlıdır.”

MADDE 10 ‒ 2937 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yazılı görev-

lerin yerine getirilmesi sırasında ihtiyaç duyulan hâllerde, kullanımlarında bulunan her türlü
malzeme, ekipman, teçhizat ve cihazı, diğer kanunların bu konudaki düzenlemelerine bakıl-
maksızın MİT’e geçici olarak tahsis edebilir veya bedelsiz devredebilirler.”

MADDE 11 ‒ 2937 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 1 ‒ Millî İstihbarat Teşkilatı uhdesindeki istihbari nitelikteki bilgi, belge,

veri ve kayıtlar ile yapılan analizler, Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Ye-
dinci Bölümünde yer alan suçlar hariç olmak üzere, adli mercilerce istenemez.

6 ncı maddenin birinci fıkrasının (e) bendine göre kimlikleri değiştirilenler, MİT’in gö-
rev ve faaliyetlerine yardımcı olanlar veya istihbarat hizmetlerinde istifade edilenler, kamu gö-
revlisi olup olmadıklarına bakılmaksızın; görev, faaliyet ve yardımları sebebiyle sorumlu tu-
tulamaz.

Teşkilat uhdesindeki bilgi ve belgelerin gizlilik derecelerinin ve sürelerinin tespit edil-
mesine, birim ve kısımlara ayrılmasına, kullanıma veya paylaşıma açılmasına ve bunların aka-
demik çalışmalar ile her türlü yayın ve edebî eserde kullanılmasına Müsteşar tarafından oluş-
turulacak bir Komisyonca karar verilir.”

MADDE 12 ‒ 2937 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 2 ‒ Bu maddede belirtilen görevleri yerine getirmek üzere, Türkiye Bü-

yük Millet Meclisi bünyesinde Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu kurulmuştur.
MİT Müsteşarlığı tarafından yürütülen Devlet istihbarat hizmetleri ile Emniyet Genel

Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tara-
fından görevleri gereği yürütülen güvenlik faaliyetlerine ve istihbari nitelikteki faaliyetlere
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ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve MİT Müsteşarlığınca hazırlanacak yıllık
raporlar Başbakanlığa gönderilir. Başbakanlıkça bu raporlar üzerine hazırlanacak yıllık rapor
mart ayı içinde Güvenlik ve İstihbarat Komisyonuna sunulur. Komisyon, incelemelerini ve gö-
rüşmelerini raporun kendisine intikalinden itibaren doksan gün içinde tamamlar ve hazırlaya-
cağı raporu bu süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunar.

Komisyonun üye sayısı on yedidir. Üye dağılımı siyasi parti gruplarının parti grupları
toplam sayısı içindeki yüzde oranlarına göre yapılır.

Komisyonun görevleri şunlardır:
a) Millî güvenliğe ilişkin konularda görüş ve öneriler sunmak
b) Güvenlik ve istihbarat konularında uluslararası alanda kabul gören gelişmeleri izle-

mek
c) Kendi faaliyetlerine ilişkin rapor hazırlamak
d) Güvenlik ve istihbarat hizmetleri sırasında elde edilen kişisel verilerin güvenliğini

ve bireyin hak ve özgürlüklerini koruyucu öneriler geliştirmek
Komisyon görüşmeleri kapalı oturumla yapılır. Kapalı oturumda Komisyon üyeleri, il-

gili bakanlar, görevli hükümet temsilcileri ve Komisyonda görev yapan yasama uzmanları ile
stenograflardan başkası bulunamaz.

Komisyon çalışmalarına ilişkin bilgi ve belgelerin saklanmasında ve korunmasında giz-
lilik esastır. Komisyon görüşmelerine katılanlar ile bu görüşmelere herhangi bir suretle vâkıf
olanlar, Komisyon çalışmaları ve görüşülen konular hakkında hiçbir açıklama yapamaz ve bun-
ları sır olarak saklamakla yükümlüdür.

Komisyon tarafından hazırlanan raporları ve bunların eklerini taşıyan, çoğaltan, teslim
alanlar da dâhil olmak üzere tüm görevliler, bu raporların ve eklerinin korunması için gereken
dikkat ve özeni göstermek zorundadır.

İlgili kurumlar ve Başbakanlıkça hazırlanacak raporlarda, Komisyon raporlarında ve
bunların ekleri ile Komisyon tutanaklarında, Devlet sırrı niteliğindeki bilgi ve belgelere yer
verilmez.

Komisyonun çalışma usul ve esaslarına ilişkin olarak bu maddede hüküm bulunmayan
hâllerde Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü hükümleri uygulanır.

İlgili kurumlar ve Başbakanlıkça hazırlanacak raporların hazırlanmasına ve kapsamına
ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 13 ‒ 7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Savunma Sanayii Müsteşarlığının Ku-
rulması ve 11 Temmuz 1939 Tarih ve 3670 Sayılı Millî Piyango Teşkiline Dair Kanunun İki
Maddesi ile 23 Ekim 1984 Tarih ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Bir Madde-
sinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki
cümleler eklenmiştir.

“Ancak, doğrudan Millî İstihbarat Teşkilatınca tedarik edilmesi uygun görülen istihbarat
ve güvenlik amaçlı ihtiyaçlar için gereken kaynak, MİT Müsteşarının teklifi, Millî Savunma
Bakanının uygun görüşü ve Başbakanın onayıyla, Savunma Sanayii Destekleme Fonundan
Millî İstihbarat Teşkilatı adına açılmış olan hesaplara aktarılır. Aktarılan bu tutarlar, Millî İs-
tihbarat Teşkilatının tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre harcanır.”

MADDE 14 ‒ Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 15 ‒ Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

25/4/2014
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2014/6149

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Mimarlık Fakültesi kurulması; Millî

Eğitim Bakanlığının 24/2/2014 tarihli ve 815005 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve

2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/3/2014 tarihinde

kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                               B. ATALAY                                       E. İŞLER

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                             M. ÇAVUŞOĞLU                                    F. IŞIK

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

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             A. DAVUTOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

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

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                     H. YAZICI

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

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                        T. YILDIZ

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı V.

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2014/6236
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011)

sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal-
varlığının dondurulması hakkındaki 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararının eki (1) sayılı Listede değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması;
Maliye Bakanlığının 8/4/2014 tarihli ve 4931 sayılı yazısı üzerine, 6415 sayılı Terörizmin Fi-
nansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
18/4/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                               B. ATALAY                                      B. ARINÇ
           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı V.

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                             M. ÇAVUŞOĞLU                                    F. IŞIK
                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             A. DAVUTOĞLU                                N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                     H. YAZICI
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2014/6240
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011)

sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal-
varlığının dondurulması hakkındaki 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararının eki (1) sayılı Listede değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması;
Maliye Bakanlığının 17/4/2014 tarihli ve 5577 sayılı yazısı üzerine, 6415 sayılı Terörizmin Fi-
nansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
21/4/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                               B. ATALAY                                       E. İŞLER
           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                             M. ÇAVUŞOĞLU                                    F. IŞIK
                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             A. DAVUTOĞLU                                N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                     H. YAZICI
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                        T.C.

     CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                25 Nisan 2014

        68244839-140.01-6-193

BAŞBAKANLIĞA

26-27 Nisan 2014 tarihlerinde Atçılık Bayramı vesilesiyle Türkmenistan’a ziyarette bu-

lanacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı

maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK vekâlet edecektir.

           Gereğini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                           25 Nisan 2014
       69471265-305-3170

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Papa 23. Jean ve II. Jean Paul’e azizlik unvanı verilmesi ile ilgili törene katılmak üzere;
26 Nisan 2014 tarihinde Vatikan’a gidecek olan Başbakan Yardımcısı Emrullah İŞLER’in
dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın
vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 25 Nisan 2014
      68244839-140.03-91-200

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 25/4/2014 tarihli ve 69471265-305-3170 sayılı yazınız.
Papa 23. Jean ve II. Jean Paul’e azizlik unvanı verilmesi ile ilgili törene katılmak üzere,

26 Nisan 2014 tarihinde Vatikan’a gidecek olan Başbakan Yardımcısı Emrullah İŞLER’in
dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın
vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                           25 Nisan 2014

       69471265-305-3171

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

6. Karayip Devletleri Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesine katılmak üzere;

26 Nisan 2014 tarihinde Meksika’ya gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun

dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun

vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 25 Nisan 2014

      68244839-140.03-92-201

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 25/4/2014 tarihli ve 69471265-305-3171 sayılı yazınız.

6. Karayip Devletleri Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesine katılmak üzere,

26 Nisan 2014 tarihinde Meksika’ya gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun

dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun

vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                           25 Nisan 2014

       69471265-305-3172

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Atçılık Bayramı’na katılmak üzere; 26 Nisan 2014 tarihinde Türkmenistan’a gidecek

olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in dönüşüne kadar Gıda, Tarım

ve Hayvancılık Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in vekâlet

etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 25 Nisan 2014

      68244839-140.03-93-202

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 25/4/2014 tarihli ve 69471265-305-3172 sayılı yazınız.

Atçılık Bayramı’na katılmak üzere, 26 Nisan 2014 tarihinde Türkmenistan’a gidecek

olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in dönüşüne kadar Gıda, Tarım

ve Hayvancılık Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in vekâlet

etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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ATAMA KARARLARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/314

1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +7600 ek göstergeli Çalışma ve Sosyal

Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığına, Başbakanlık Müşaviri Ahmet ERDEM’in atanması, 657

sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun

görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 

25/4/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                             Faruk ÇELİK

                Başbakan                       Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/309

1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine,

Mekansal Planlama Genel Müdürü Mehmet Ali KAHRAMAN’ın,

Bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu + 6400 ek göstergeli Mekansal Planlama Genel

Müdürlüğüne, Bakanlık Müşaviri Yavuz Erdal KAYAPINAR’ın,

atanmaları, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci

maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür. 

25/4/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                          İdris GÜLLÜCE

                Başbakan                               Çevre ve Şehircilik Bakanı
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/310

1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine,

Ferruh PARMAKSIZ’ın atanması 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı

Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür. 

25/4/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                          İdris GÜLLÜCE

                Başbakan                               Çevre ve Şehircilik Bakanı

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/311

1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine,

Mehmet Latif ÇİÇEK’in atanması 657 sayılı Kanunun 59, 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451

sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür. 

25/4/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                          İdris GÜLLÜCE

                Başbakan                               Çevre ve Şehircilik Bakanı

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/312

1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine,

Cemil YALMAN’ın atanması 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Ka-

nunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür. 

25/4/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                          İdris GÜLLÜCE

                Başbakan                               Çevre ve Şehircilik Bakanı

26 Nisan 2014 – Sayı : 28983                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



YÖNETMELİKLER

Karar Sayısı : 2014/6041

Ekli “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin Yürürlükten

Kaldırılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Sağlık Bakanlığının 11/2/2014 tarihli

ve 5989 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 24/2/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                               B. ATALAY                                       E. İŞLER

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                             M. ÇAVUŞOĞLU                                    F. IŞIK

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

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             A. DAVUTOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

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

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                     H. YAZICI

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

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Sağlık Bakanlığından:
TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık

eğitimi, uzmanlık belgelerinin verilmesi ve Tıpta Uzmanlık Kurulunun çalışma usul ve esas-
larını düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Tıpta Uzmanlık Kurulu ile tıp ve diş hekimliği alanlarında eğitim
vermeye yetkili kurum ve uzmanlık eğitimi ile ilgili programları ve kişileri kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı

San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı
ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 22 nci
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
b) Çekirdek eğitim müfredatı: Uzmanlık eğitimi yapılabilmesi için bir programın uy-

gulaması gereken asgari eğitim ve öğretimi,
c) Çizelgeler: 1219 sayılı Kanunun eki tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık dalları ve

eğitim sürelerine dair ek-1, ek-2 ve ek-3 sayılı çizelgeleri,
ç) Donanım: Programın yatak sayısı, eğitim araç ve gereçleri, tıbbi cihazları gibi fiziki

yapısını,
d) DUS: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
e) Eğitici: Uzmanlık eğitimi verme yetkisine sahip kişileri,
f) Fakülte: Tıp veya diş hekimliği fakültelerini,
g) Genel Müdürlük: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
ğ) Genişletilmiş eğitim müfredatı: Her program için çekirdek eğitim müfredatını da

içeren ve o programa özgü eğitim ve öğretimi,
h) Kurul: Tıpta Uzmanlık Kurulunu,
ı) Kurum: Programların bağlı olduğu kurumları,
i) Kurum yöneticisi: Bakanlığa bağlı hastanelerde başhekimi, fakülte ve birlikte kulla-

nımı olan hastanelerde  dekanı, Adli Tıp Kurumunda Adli Tıp Kurumu Başkanını,
j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
k) Program: Bir ya da birden fazla kurum tarafından ilgili uzmanlık dalının eğitimine

yönelik eğitim standardını da içeren çekirdek eğitim müfredatını karşılayacak şekilde yapılan-
dırılmış fonksiyonel yapıyı,

l) Program standardı: Bir programın uzmanlık eğitimi verebilmesi için sahip olması ge-
reken asgari donanım, eğitici ve portföy düzeyini gösteren müfredat bileşenini,

m) Portföy: Bir programın uzmanlık eğitimi için gereken vaka, ameliyat, tetkik ve diğer
tıbbi iş ve işlem çeşitliliğini,

n) Program yöneticisi: İlgili programdaki eğitimin koordinasyonunda yetkili ve sorumlu
olan eğiticiyi,

o) Rotasyon: Uzmanlık öğrencisinin uzmanlık eğitimi süresi içerisinde, kendi dalı dı-
şında Kurul tarafından belirlenen ve tamamlanması zorunlu olan eğitimi,

ö) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
p) UETS: Uzmanlık Eğitimi Takip Sistemini,
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r) Uzman: Çizelgelerde yer alan dallardan birinde uzmanlık eğitimini tamamlayarak o
dalda sanatını uygulama hakkı ve uzmanlık unvanını kullanma yetkisi kazanmış olanları,

s) Uzmanlık eğitimi: Tıp veya diş hekimliğinde uzman olabilmek için gereken eğitim
ve öğretimi,

ş) Uzmanlık öğrencisi: Kurumlarındaki kadro ve pozisyonları ne olursa olsun bu Yö-
netmelik hükümlerine göre uzmanlık eğitimi gören kişileri,

t) YDUS: Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
u) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Tıpta Uzmanlık Kurulu

Kurulun oluşumu ve çalışma esasları
MADDE 4 – (1) Kurul aşağıda belirtilen üyelerden oluşur:
a) Bakanlık Müsteşarı veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısı, Sağlık Hizmetleri

Genel Müdürü ve I. Hukuk Müşaviri veya görevlendireceği hukuk müşaviri.
b) Biri diş tabibi olmak üzere eğitim hastanelerinden Bakanın seçeceği beş üye.
c) Dört tıp fakültesinden birer ve bir diş hekimliği fakültesinden bir üye olmak üzere

YÖK’ün seçeceği beş üye.
ç) Gülhane Askeri Tıp Fakültesinin seçeceği bir üye.
d) Türk Tabipleri Birliğinin seçeceği bir üye.
e) Türk Diş Hekimleri Birliğinin seçeceği bir üye.
(2) Kurumlar, seçecekleri asıl üye sayısı kadar yedek üye de belirler.
(3) Kurula seçilecek asıl ve yedek üyelerin uzman olmaları, ayrıca en az üç yıllık eğitim

görevlisi ya da profesör unvanına sahip bulunmaları şarttır. Üyelerin görev süreleri iki yıldır.
Süresi bitenler yeniden seçilebilir.

(4) Kurul, Müsteşarın daveti üzerine yılda en az iki kez toplanır; üyelerden en az beşinin
teklifi ile de olağanüstü toplanır. Kurula, Müsteşar veya görevlendirilmiş Müsteşar Yardımcısı
veya yapılacak ilk toplantıda üyeler arasından seçilen başkan vekili başkanlık eder.

(5) Kurul, en az dokuz üyenin katılımı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oyla-
malarda çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu
sağlamış sayılır. Türk Tabipleri Birliği temsilcisi yalnızca tabiplerle ilgili, Türk Diş Hekimleri
Birliği temsilcisi de yalnızca diş tabipleri ile ilgili konuların görüşüleceği toplantılara katılabilir
ve kendi meslek alanları ile ilgili konularda oy kullanır.

(6) Kuruldaki görüşmeler gündemdeki sıraya göre yapılır. Gündemdeki maddelerin sı-
rası Kurul kararı ile değiştirilebilir. Her üye gündem dışı bir konunun müzakere edilmesini
teklif edebilir. Önergeler yazılı olarak Kurul başkanına iletilir. Kurul başkanı, önergeler hak-
kında leh ve aleyhte konuşmak isteyenlere söz verir ve önergenin görüşülmesini Kurulun ona-
yına sunar. Kurul başkanı, aynı konuyu içeren veya benzerlik gösteren önergeleri birleştirerek
görüştürme yetkisine sahiptir.

(7) Kararlar ve varsa karşı oylar, karar tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde gerek-
çeleri ile birlikte yazılarak imzalanır ve sekretaryaya bildirilir.

(8) Kurul toplantılarına üst üste iki kez mazeretsiz olarak katılmayanların üyeliği düşer.
(9) Kurulun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Sekretarya hiz-

metlerini yürütmek üzere yeterli nitelik ve sayıda personel görevlendirilir.
Kurulun görevleri
MADDE 5 – (1) Kurulun görevleri şunlardır:
a) Kurumlara program temelinde uzmanlık eğitimi yetkisi verilmesi ve bu yetkinin kal-

dırılmasına ilişkin teklifleri karara bağlamak.
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b) Uzmanlık dallarının eğitim standardını da içeren çekirdek eğitim müfredatlarını be-
lirlemek ve ilan etmek.

c) İlgili uzmanlık dalının çekirdek ve genişletilmiş eğitim müfredatlarına göre uygulama
alanları ile temel görev ve temel yetkilerinin çerçevesini belirlemek.

ç) Uzmanlık dallarının rotasyonları ve bu rotasyonların süreleri hakkında karar ver-
mek.

d) Uzmanlık dallarının eğitim sürelerinin üçte bir oranına kadar arttırılabilmesi hak-
kında karar vermek.

e) Uzmanlık eğitiminin takip ve değerlendirme esaslarını belirlemek.
f) Programların uzmanlık eğitimi çekirdek ve genişletilmiş müfredat ve eğitim stan-

dartlarına uygunluğunu takip etmek.
g) Yapılan takipler sonucunda, eksiklikleri tespit edilen programlarda yerinde denetim

yapmak veya yaptırmak, denetimler sonucunda düzenlenen raporları karara bağlamak.
ğ) Uzmanlık eğitimini bitirme sınavı jürilerinin seçim ölçütlerini belirlemek.
h) Yurt dışındaki uzmanlık eğitimi veren kurumların tanınmışlık listesini yapmak ve

bu listeyi güncellemek.
ı) Yabancı ülkelerde uzmanlık eğitimi yapanların bilimsel değerlendirmesinin yapıla-

bileceği kurumları belirlemek.
i) Yeni uzmanlık dallarının ihdas edilmesi ile ilgili görüş bildirmek, ihdas edilen dallarda

uzman olacakların başvuru ölçütlerini belirlemek ve bu konudaki başvuruları karara bağlamak.
j) Sertifikaları Bakanlıkça tescil edilecek olan ve uzmanlara yönelik olan sertifikalı eği-

tim programları ile ilgili görüş vermek.
k) Uzmanlık eğitimi ve uzman insan gücü ile ilgili görüş vermek, uzmanlık eğitimine

giriş sınavlarında programlara ait kontenjanları programların eğitim kapasitesi ve imkânlarını
göz önünde bulundurarak ülke ihtiyacına göre belirlemek.

l) Görev alanıyla ilgili konularda çalışmalar yapmak ve görüş hazırlamak üzere, görev
süresini ve üye sayısını belirlediği geçici komisyonlar kurmak.

m) Aynı kurum içinde veya birden fazla kurum arasında yapılacak protokol ile oluştu-
rulacak programlar için protokol oluşturma prensiplerini belirlemek.

Görevi sona eren kurul üyelerinin yenilenmesi
MADDE 6 – (1) Bakanlık, Kurul üyelerinin görev süresinin bitiminden en az üç ay ön-

cesinde 4 üncü maddede belirtilen kurumlardan asıl ve yedek üyelerini tespit etmelerini ister.
Kurumlar, seçecekleri asıl ve yedek üyelerin kimlik ve iletişim bilgilerini kendilerine tebliğ
edilen tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde bildirir.

(2) Herhangi bir sebeple ayrılan veya üyeliği düşen üyenin yerine, geri kalan süreyi ta-
mamlamak üzere aynı kurumun birinci sıradaki yedek üyesi görev yapar. Boşalan yedek üyelik
yerine ilgili kurum en geç bir ay içinde yeni bir üyeyi Bakanlığa bildirir.

(3) Herhangi bir nedenle asıl ve yedek üyeliğin boşaldığı durumlarda, bir ay içerisinde
Bakanlığa bildirim yapmayan kurumun Kuruldaki ilgili üyeliği o dönem için düşer ve çalış-
malarda dikkate alınmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Programlar, Eğiticiler ve Uzmanlık Öğrencileri

Akademik kurullar
MADDE 7 – (1) Kurum; eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin değer-

lendirilmesi ve bilimsel denetimin etkinliğinin sağlanması için tabi olduğu mevzuat çerçeve-
sinde uzmanlık eğitimini düzenleme ve koordine etme görevini kendi akademik kurullarınca
yapar.

Program
MADDE 8 – (1) Programlardaki eğitim, Kurul tarafından ilan edilen ve eğitim stan-

dartlarını da içeren çekirdek müfredatı karşılayacak şekilde olmak zorundadır.
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(2) Program yöneticisi;
a) Üniversitelere ve Gülhane Askeri Tıp Akademisine bağlı uzmanlık ana dallarındaki

programlarda anabilim dalı başkanı, uzmanlık yan dallarındaki programlarda bilim dalı baş-
kanı,

b) Eğitim ve araştırma hastanelerinde ilgili dalın eğitim sorumlusu,
c) Birlikte kullanım protokolü ile çalışan Bakanlık hastanelerinde tıp fakültesi anabi-

lim/bilim dalı başkanları,
ç) Adli Tıp Kurumunda kurum başkanı,
olur. Program yöneticisi ilgili dalda eğitici olmak zorundadır; anabilim veya bilim dalı

başkanı veya eğitim ve araştırma hastanelerindeki eğitim sorumlusu ilgili dalda uzmanlık eği-
ticisi niteliğini haiz değilse, o dalda başka bir eğitici kurum yöneticisi tarafından program yö-
neticisi olarak belirlenir.

(3) Birden fazla kurumun katılımıyla oluşan programlarda program yöneticisi kurumlar
arasında yapılan protokol ile belirlenir.

(4) Kurum tarafından ilgili uzmanlık eğitimine giriş sınavı öncesinde uzmanlık öğren-
cisi talep edilirken her bir program için eğitici, donanım ve portföy bakımından bilgisi, mevcut
uzmanlık öğrencisi sayısı, program yöneticisi ve uygulanmakta olan müfredat Kurula bildiri-
lir.

(5) Birden fazla bağlı ana dalı olan yan dallarda eğitim vermek amacıyla oluşturulacak
programlar için program oluşturma ve uzmanlık öğrencisi talep etme usul ve esasları Kurulca
alınan karar çerçevesinde belirlenir.

Programların denetimi
MADDE 9 – (1) Programlar çekirdek eğitim müfredatları ve standartlarına uygunlukları

yönünden Kurul tarafından ya da 5 inci maddenin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca oluştu-
rulan komisyonlarca, en az beş yılda bir yerinde denetlenir. Bu denetim dışında kurumlar eğitim
verilen programlarıyla ilgili özdeğerlendirmelerini yıllık olarak UETS üzerinden Kurula su-
narlar. Özdeğerlendirme raporunda belirgin eksiklik saptanan programlar Kurul tarafından ön-
celikle denetlenir. Özdeğerlendirme raporunda eksiklik veya yetersizlik tespit edilen programlar
belirlenen eksiklikleri 6 ay içinde tamamlamak zorundadır. Özdeğerlendirmede eksiklik sap-
tanan yerler için uzmanlık öğrencisi kontenjan planlaması o yıl için yapılmaz.

(2) Denetimlerden önce program tarafından 17 nci maddenin ikinci fıkrasının (g) ben-
dinde bahsedilen denetim formu doldurulur ve denetleme sonrasında denetleme komisyonu ta-
rafından hazırlanan rapora eklenir.

(3) Denetimlerde tespit edilen eksiklik ve hataların giderilmesi için Kurul tarafından
programlara uyarı yazısı gönderilir. Bu yazıda; eksiklik ve hatanın tanımı, bunların giderilmesi
için alınması gereken önlemler ile verilen süre belirtilir. Verilen süre içinde eksiklik ve hataların
giderilmemesi halinde programın eğitim yetkisi kaldırılır.

(4) Eğitim yetkisi kaldırılan programlar eksikliklerini gidererek eğitim yetkisini almak
için yeniden başvurabilir.

Eğitici
MADDE 10 – (1) Adlî Tıp Kurumu dışındaki kurumlarda uzmanlık eğitimi, ilgili dalda

uzman olup profesör, doçent, yardımcı doçent unvanına sahip olanlar ile eğitim görevlisi veya
başasistanlar tarafından verilir. Yardımcı doçent ve başasistanların uzmanlık eğitimi verebil-
meleri için bu kadrolarda bir yıl çalışmış olmaları şarttır.

(2) Eğitici olmayan yardımcı doçent ile başasistanlar ve uzmanlar ile ilgili alanda uzman
olmayan öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri, eğiticiler nezaretinde uzmanlık eğitiminde gö-
rev alır.

(3) Adlî Tıp Kurumunda uzmanlık eğitimi, 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı Adlî Tıp
Kurumu Kanununda belirtilen ihtisas kurulu başkanları ile en az üç yıl süreyle ihtisas kurulla-
rında üyelik yapmış adlî tıp uzmanları tarafından verilir.
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Uzmanlık öğrencisi
MADDE 11 – (1) Uzmanlık öğrencisi; kurumlarındaki kadro unvanı ne olursa olsun,

bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde programlarda uzmanlık eğitimi gören,
araştırma ve uygulama yapan kişilerdir.

(2) Programlara yerleştirilen uzmanlık öğrencilerinin istihdam şekli, kurumlarının özel
mevzuat hükümlerine tabidir.

(3) Uzmanlık öğrencisi muayenehane açamaz, uzmanlık eğitiminin gerektirdiği durum-
lar dışında aylıklı veya aylıksız hiçbir işte çalışamaz, bu şekilde çalıştığı tespit edilen uzmanlık
öğrencisinin ilgili eğitim kurumunca ilişiği kesilir.

(4) Uzmanlık öğrencileri, uzmanlık eğitimi uygulamasından sayılmayan işlerde görev-
lendirilemez.

(5) Uzmanlık öğrencilerinin nöbet uygulaması üç günde birden daha sık olmayacak şe-
kilde düzenlenir.

(6) Uzmanlık öğrencisinin programlarda, kurul tarafından belirlenmiş müfredat ve stan-
dartlarda verilmesinin sağlanmasını isteme hakkı vardır. Nöbet, çalışma ve eğitim odaları gibi
eğitsel ve sosyal gereksinimleri karşılayan altyapı ve diğer standartlar kurumca sağlanır.

(7) Uzmanlık öğrencisi, programda bulunan bütün eğiticilerin gözetim ve denetiminde
araştırma ve eğitim çalışmalarında ve sağlık hizmeti sunumunda görev alır, deontolojik ve etik
kurallara uyar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uzmanlık Eğitimi

Uzmanlık eğitimine giriş sınavları
MADDE 12 – (1) TUS yılda en az iki defa, DUS ve YDUS yılda en az bir defa olmak

üzere ÖSYM tarafından yarışma esasına dayanan mesleki bilgi sınavı şeklinde yapılır.
(2) TUS’a tabip, eczacı, kimyager ve veterinerler; DUS’a diş tabipleri başvurabilir. Bu

sınavlara girebilmek için adayın sınavlara başvuru sırasında mesleğini yapmaya yetkili olması
şartı aranır. YDUS’a başvurmak için sınav yapılacak ana dalda uzman unvanını almış olmak
şarttır. Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları için özel mevzuatındaki hükümler saklıdır.

(3) TUS ve DUS sonucuna göre yerleştirilme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil
yeterliliği aranır. Yabancı dil yeterliliği için İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin biri-
sinden Bakanlık tarafından yapılan ya da yaptırılan sınavdan veya ÖSYM tarafından yapılan
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da
ÖSYM tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip
olmak şarttır. Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir.
Beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında mesleki bilgi sınavına başvuru tarihi dikkate
alınır.

(4) Kurumlar, her sınav dönemi için açılmasını istedikleri uzmanlık öğrencisi konten-
janlarını bağlı oldukları üst kurumlar aracılığı ile Bakanlığa bildirir. Bakanlık, Kurulun görü-
şünü alarak kontenjanları kurum ve program adı belirtmek suretiyle ÖSYM’ye bildirir. Birden
fazla bağlı ana dalı olan yan dallarda uzmanlık öğrencisi kontenjanları, hangi bağlı ana dal
veya dallardan uzmanlık öğrencisi alınacağı belirtilerek ilan edilir.

(5) ÖSYM her sınav ve yerleştirme dönemi için işlemleri ayrıntılı olarak açıklayan bir
kılavuz hazırlayıp yayımlar.

(6) Uzmanlık eğitimini kısa süreli olarak yapabilecekleri 1219 sayılı Kanunun ekinde
yer alan tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık dalları ve eğitim sürelerine dair ek-1 sayılı çizelgede
belirtilmiş olan uzmanlar arasından TUS ile veya kontenjan açıldığı takdirde uzman oldukları
alanlarda yapılan YDUS ile ana dalda uzmanlık öğrencisi alınır.
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Uzmanlık eğitimine giriş sınavlarının sonuçları, yerleştirme ve uzmanlık eğitimine
başlama

MADDE 13 – (1) Uzmanlık öğrencisi adayı çizelgelerde belirtilen uzmanlık dallarında
eğitim veren programlara ÖSYM tarafından yerleştirilir.

(2) Eczacı, kimyager ve veterinerler sadece tıbbi biyokimya veya tıbbi mikrobiyoloji
ana dallarında uzmanlık eğitimi veren programlara kendileri için kontenjan açıldığı takdirde
yerleştirilebilirler.

(3) Aşağıdaki hallerde yerleştirmeye esas mesleki bilgi puanı % 2 oranında düşürülür:
a) Uzmanlık eğitimine devam etmekte iken sınava girildiğinde.
b) Uzmanlık eğitimine devam etmekte iken istifa edenlerin istifalarını takip eden ilk

sınavda.
c) Bir uzmanlık programına yerleştirildiği halde eğitime başlamayanların takip eden

ilk sınavda.
(4) Mesleki bilgi sınav puanında eşitlik olması halinde seçimi yapılan uzmanlık dalını

daha üst tercihinde gösterene öncelik verilir, bu durumda da eşitliğin bozulmaması halinde do-
ğum tarihi daha yeni olan adaya öncelik verilir.

(5) Yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından ilan edilir ve ilgili kurumlara bildirilir.
ÖSYM tarafından yapılan ilan kanuni tebligat yerine geçer.

(6) ÖSYM tarafından yerleştirilenler, uzmanlık eğitimine başlatılmak üzere gereken iş-
lemlerin yapılması için sonuçların ilanı tarihinden itibaren on iş günü içerisinde ilgili kuruma
başvurur. Uzmanlık eğitimine atama ve göreve başlama işlemleri kırkbeş gün içinde tamamla-
nır. Uzmanlık eğitimine başlamasına mani ve kabul edilebilir kanuni gerekçeleri olmaksızın
görevine başlamayanların atamaları iptal edilir.

(7) Adayların tercih etmemesi, adayların yerleştirilmesine rağmen durumlarının atan-
maya uygun olmaması veya yerleştirilmesi yapılan adayların başvuru süresi içinde başvurma-
ması nedeniyle boş kalan kontenjanlar, ilgili kurumlar tarafından başvuru süresinin sona er-
mesinden itibaren on iş günü içinde ÖSYM'ye bildirilir. ÖSYM tarafından ilgili sınav döne-
minde bir defaya mahsus olmak üzere otuz gün içinde ek yerleştirme yapılır.

(8) ÖSYM tarafından programlara yerleştirilenlerin ataması kurumların kendi mevzua-
tınca program yöneticisinin bulunduğu birime göre yapılır.

(9) Yerleştirildikleri kurumun atama şartlarını taşımaksızın sınava girip bir programa
yerleştirilmiş olanlar uzmanlık eğitimine başlatılmazlar. Şartlardan herhangi birini taşımadığı
sonradan anlaşılanlar ile uzmanlık eğitimi sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybedenlerin
uzmanlık eğitimine son verilir.

Yabancı uyrukluların uzmanlık eğitimi
MADDE 14 – (1) Yabancı uyruklular;
a) Kurumlarda yabancı uyruklulara ayrılan kontenjan bulunması,
b) Ana dal uzmanlık eğitimi yapmak için Türkiye’deki tıp veya diş hekimliği fakülte-

lerinin birinden mezun olunması veya yabancı ülkelerdeki bu fakültelerin birinden mezun olup
YÖK’ten denklik belgesi alınmış olması; yan dal uzmanlık eğitimi yapmak için Türkiye’deki
uzmanlık eğitimi veren kurumlardan uzmanlık belgesi alınmış olunması veya 23, 24 ve 25 inci
maddeler çerçevesinde Bakanlıkça verilmiş bir denklik belgesine sahip olunması,

c) Türkiye’de uzmanlık eğitimi yapmalarına engel hallerinin bulunmaması,
ç) Türkiye’de ikametlerine izin verilmiş olması,
d) Uzmanlık eğitimi süresince kendilerine burs verileceğini veya Türkiye’deki gider-

lerinin karşılanacağını belirten bir belgenin sunulması,
e) Uzmanlık eğitimine giriş sınavlarında ilgili programa yerleştirilmiş olunması,
kaydıyla uzmanlık eğitimine kabul edilir.
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(2) Yabancı uyruklular ayrıca mesleki konuları izleyebilecek derecede Türkçe bildik-
lerini ölçmek amacıyla Kurulun belirleyeceği bir kuruluş tarafından yapılan Türkçe dil bilgisi
sınavında başarılı olduklarına dair belgeleri, uzmanlık eğitimine başladıkları tarihten itibaren
en geç bir yıl içerisinde sunmak zorundadır. Aksi takdirde bu kişilerin uzmanlık öğrenciliği ile
ilişikleri kesilir. Türkiye’deki tıp ve diş hekimliği fakültelerinin Türkçe bölümlerinden mezun
olanlarda, Türkçe dil bilgisi başarı belgesi aranmaz.

(3) Usulüne göre yürürlüğe konulan uluslararası antlaşmalarla yabancı ülkelere ayrılan
kontenjanlar hariç olmak üzere, uzmanlık eğitimi yapmak isteyen yabancı uyruklulara, uzman-
lık öğrenciliği kontenjanlarının %10’una kadar ilave kontenjan ayrılabilir.

(4) Türkiye’de yabancı uyruklu olarak uzmanlık eğitimi görmekte iken Türk uyruğuna
geçenlerin uzmanlık eğitimi,  eğitime başladıkları statüde devam eder.

Bakanlıkça görevlendirme yoluyla uzmanlık eğitimi yaptırılması
MADDE 15 – (1) Bakanlıkça gerek görülen uzmanlık dallarında, 663 sayılı Kanun

Hükmünde Kararnamenin 56 ncı maddesi çerçevesinde kadroları Bakanlık veya bağlı kuru-
luşlarında kalmak kaydıyla tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi mevzuatına göre diğer
kamu kurum ve kuruluşlarında bu kurum ve kuruluşlarla mutabakat sağlanarak uzmanlık eği-
timine giriş sınavlarında uzmanlık öğrencisi kontenjanı ilan edilip eğitim yaptırılabilir.

Uzmanlık eğitiminde devamlılık, kurum ve dal değiştirme
MADDE 16 – (1) Bu maddede belirtilen haller dışında uzmanlık eğitiminin kesintisiz

sürdürülmesi şarttır.
(2) Askerlik hizmeti, doğum sonrası ücretsiz izin ve diğer mücbir sebepler haricinde

herhangi bir sebeple eğitime ara verenler veya kendi isteği veya fiiline bağlı olarak uzmanlık
eğitimi sona erenler aynı programa devam edemez.

(3) Uzmanlık eğitimine devam ederken yeniden girdikleri uzmanlık eğitimine giriş sı-
navında başarılı olanlar ile uzmanlık eğitimini bitirmeden ayrıldıktan sonra en geç bir yıl içinde
yeniden sınava girerek başarılı olan uzmanlık öğrencilerinden;

a) Uzmanlık eğitim dalı değişenlerin önceki uzmanlık eğitiminde geçen eğitim süreleri,
yeni başlayacakları uzmanlık eğitimi süresinden sayılmaz. Ancak dalları değişen uzmanlık öğ-
rencilerinin, önceki uzmanlık eğitimine ait süreleri ve rotasyonları yeni uzmanlık eğitimi da-
lındaki eğitim müfredatında da yer alıyor ise, yeni başladıkları kurumdaki program yöneticisi
ve akademik kurulca kabul edildiği takdirde ve şekilde uzmanlık eğitiminin süre ve rotasyon-
larından sayılır.

b) Uzmanlık eğitim dalını değiştirmeksizin program değiştirenlerin yeni başlayacakları
kurumdaki program yöneticisi ve akademik kurulca kabul edildiği takdirde ve şekilde, önceki
uzmanlık eğitiminde geçen süreler, uzmanlık eğitiminin süre ve rotasyonlarından sayılır.

(4) Uzmanlık öğrencilerinin uzmanlık eğitimlerini yerleştirildikleri programda tamam-
lamaları esastır. Ancak;

a) Programda hastalık, vefat, istifa, emeklilik veya tayin gibi sebeplerle eğitici kalma-
dığı veya programın sahip olması gereken asgari nitelik ve standartları kaybettiği hallerde,
programdaki uzmanlık öğrencileri uygun bir programda eğitim almak veya rotasyon yapmak
üzere kurumları tarafından altı aya kadar görevlendirilirler. Bu görevlendirmenin yapılmadığı
hallerde Kurul tarafından altı aya kadar re'sen görevlendirme yapılabilir. Bu görevlendirme sü-
resi içerisinde ilgili programda eğitici istihdam edilemediği veya eğitime engel olan durumun
ortadan kaldırılamadığı hallerde programlardaki uzmanlık öğrencisi Kurulun tespit edeceği
programa, programın bağlı olduğu kurumun mevzuatına uygun olarak nakledilir.

b) Uzmanlık eğitimine başlandıktan sonra ortaya çıkan (1) numaralı alt bentte açıklanan
eş durumu ve (2) numaralı alt bentte açıklanan sağlık durumu mazeretlerinden dolayı eğitimlerine
başka bir ilde devam etmek isteyenler, mazeretlerini bildirir belgeleri kurumları aracılığı ile
Kurula gönderir. Kurul doğrudan doğruya veya 5 inci maddenin birinci fıkrasının (l) bendi
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uyarınca oluşturulan komisyonlar marifetiyle mazeretleri geçerli görülenleri tespit eder. Ma-
zereti kabul edilenlerin uzmanlık eğitimine giriş sınavında almış olduğu puanın, geçiş yapılmak
istenen programın aynı dönemindeki sınav taban puanına eşit veya bu puandan fazla olması
şarttır. O dönemde ilgili program için kontenjan açılmamışsa ilgili programın uzmanlık öğren-
cisi aldığı son üç sınav taban puan ortalaması, bu yoksa son iki sınav taban puan ortalaması,
bu da yoksa son sınav taban puanı esas alınır. Geçiş yapılmak istenen programa daha önce hiç
uzmanlık öğrencisi alınmamış ise puan kriteri aranmaz. Bu şartları taşıyanların nakilleri ilgili
mevzuatına göre yapılır.

1) Eş durumu nedeniyle nakil talebinde bulunan uzmanlık öğrencileri; eşinin 8/6/1984
tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük-
münde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) ve (C) fıkraları ile geçici pozisyonlar
hariç olmak üzere memur kadrosunda veya diğer personel kanunlarına tabi olarak çalıştığını
ve eğitim aldığı ilde eşinin kurumunun veya durumuna uygun bir kadronun bulunmadığını bel-
gelemesi halinde, eşinin görevli olduğu ildeki uzmanlık eğitimini alabileceği kuruma, böyle
bir kurum yoksa en yakın ile nakledilebilir. Eşlerden ikisinin de uzmanlık öğrencisi olması ha-
linde kurumların kadro ve eğitim kapasitesi ve eşlerin tercihleri göz önüne alınarak uygun
yerde aile birliği sağlanır.

2) Sağlık durumu nedeniyle nakil talebinde bulunan uzmanlık öğrencileri; kendisinin
veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eş, anne, baba veya çocuklarından birinin ortaya
çıkan hastalığının o ilde tedavisinin mümkün olmadığını veya görev yerinin değişmemesi ha-
linde bu kişilerin hayatının tehlikeye gireceğini sağlık kurulu raporuyla belgelemesi halinde,
tedavinin yapılabileceği bir sağlık kurumunun bulunduğu veya kişinin sağlığının olumsuz et-
kilenmeyeceği bir ildeki ilgili uzmanlık eğitiminin verildiği kuruma nakledilebilir. İlgili kişi-
lerin sağlık kurulu raporlarını Bakanlığın eğitim ve araştırma hastaneleri ya da Devlet üniver-
sitelerinin uygulama ve araştırma merkezlerinden almaları zorunludur. Kurul, sağlık raporlarını
gerekli gördüğü hallerde teyit için hakem hastaneye gönderebilir.

c) 17 nci maddede tarif edilen UETS’de üst üste iki kez olumsuz kanaat notu alan uz-
manlık öğrencisinin programı Kurulca değiştirilir. Yeni eğitim programında da üst üste iki kez
olumsuz kanaat notu alan uzmanlık öğrencisinin hizmet süresi ne olursa olsun uzmanlık öğ-
renciliğiyle ilişkisi kesilir. Tekrar uzmanlık eğitimine giriş sınavına girip uzmanlık eğitimine
başlayanlar hakkında üçüncü fıkra hükümlerine göre işlem yapılır.

ç) Uzmanlık eğitimine başlandıktan sonra herhangi bir mazeret gözetmeksizin eğitim-
lerine başka bir ilde veya kurumda devam etmek isteyenlerin, aşağıdaki şartları haiz ve bir de-
faya mahsus olmak kaydıyla ilgili mevzuat çerçevesinde atamaya yetkili makam tarafından
geçişleri yapılır:

1) Geçiş yapılmak istenen kurumun kabulünü gösterir belge alınmış olması.
2) Halen eğitim görülen kurumun onayının alınmış olması.
3) Geçiş yapılmak istenilen kurumun kadro durumunun uygun olması.
4) İlgili uzmanlık öğrencisinin uzmanlık eğitimine giriş sınavında almış olduğu puanın,

geçiş yapmak istediği programın aynı dönemindeki sınav taban puanına eşit veya bu puandan
fazla olması. O dönemde ilgili program için kadro açılmamışsa ilgili programın uzmanlık öğ-
rencisi aldığı son üç sınav puan ortalaması, bu yoksa son iki sınav puan ortalaması bu da yoksa
son sınav taban puanı esas alınır. Geçiş yapılmak istenen programa daha önce hiç uzmanlık
öğrencisi alınmamış ise geçiş işlemi yapılmaz.

Uzmanlık eğitiminin takibi ve değerlendirilmesi
MADDE 17 – (1) Eğitim kurumları, program yöneticisi koordinasyonunda yeni başla-

yan uzmanlık öğrencisine, kuruma adaptasyon için kurumu tanıtıcı bilgiler verir, kanuni so-
rumlulukları, mesleki gelişimi, iletişim ve deontoloji ile ilgili uyum programları düzenler.
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(2) Uzmanlık eğitiminin takibi ve değerlendirilmesi Bakanlık tarafından elektronik ağ
ortamı kullanılarak kurulan UETS çerçevesinde yapılır. UETS aşağıdaki unsurlardan oluşur:

a) Çekirdek eğitim müfredatı: Uzmanlık eğitimi ihtiyaçlarının değerlendirme sonuçla-
rına dayanır. Belirlenen ihtiyaçları karşılayacak amaç ve hedefler ile bunları gerçekleştirecek
asgari bilgi, beceri ve tutum kazandırmaya yönelik eğitim etkinliklerini içerir. Kurul tarafından
hazırlanır ya da hazırlattırılır ve ihtiyaç duyulduğunda güncellenerek UETS’de ilan edilir.

b) Genişletilmiş eğitim müfredatı: Programlar tarafından çekirdek eğitim müfredatını
da kapsayacak şekilde hazırlanır, yıllık olarak güncellenir, Kurula bildirilir ve UETS’de ilan
edilir.

c) Uzmanlık eğitimi karnesi: Program, eğitime başlayan her uzmanlık öğrencisi için
UETS içinde genişletilmiş eğitim müfredatına uygun bir karne oluşturur. Karne içeriğindeki
eğitim ve uygulamaların çekirdek eğitim müfredatına ait olan kısmının uzmanlık eğitimi süresi
içerisinde tamamlanması zorunludur. Bu karneye uzmanlık öğrencisinin eğitim sürecinde ulaş-
tığı yetkinlik düzeyleri eğiticiler tarafından işlenir. Eğitim karnesi program yöneticisi tarafından
altı ayda bir kontrol edilir varsa eksiklikler süresi içinde tamamlattırılır. Uzmanlık eğitimini
tamamlayanlara kurum tarafından eğitim karnesinin onaylı bir örneği verilir. Karneler UETS
içinde uzmanlık eğitimini tamamlayanlara ayrılan arşiv kısmında saklanmaya devam edilir.

ç) Program yöneticisi kanaati: Program yöneticisi altı aylık dönemler halinde uzmanlık
öğrencisinin göreve bağlılık, çalışma, araştırma ve yönetme yeteneği ile meslek ahlakı hak-
kındaki görüş ve kanaatini UETS’ye kaydeder ve kurum yöneticisi tarafından onaylanır. Uz-
manlık eğitiminin altı aylık değerlendirme döneminin birden fazla program yöneticisi yanında
geçmesi halinde, bu kaydı yanında en fazla süre geçirilen programın yöneticisi yapar. Bu de-
ğerlendirme sonucunda olumsuz görüş ve kanaat notu alanlar kurum yöneticisi tarafından yazılı
olarak uyarılır. Üst üste iki kez olumsuz kanaat notu alan uzmanlık öğrencisinin bu durumu
Kurula bildirilir.

d) Tez çalışmasının takibi: Tez çalışması, tez danışmanı tarafından üç ayda bir değer-
lendirilir ve UETS’de ilgili kısma işlenir.

e) Uzmanlık öğrencisi kanaati: Uzmanlık öğrencileri verilen eğitimi ve eğiticileri yıllık
olarak nitelik ve nicelik açısından değerlendirir ve UETS’ye kaydeder. Bu değerlendirme, eği-
timin niteliğini ve eğiticilerin bilgi, beceri ve davranışlarını kapsar. Kurum yöneticileri, bu de-
ğerlendirmelerin akademik kurulda görüşülmesini sağlar.

f) Uzmanlık eğitimi süre takibi: Uzmanlık eğitiminden sayılmayan sürelerin takip edi-
lebilmesi amacıyla kurum yöneticisi uzmanlık öğrencisinin bu sürelerinin UETS’deki ilgili
alana işlenmesini sağlar.

g) Denetim formu: Kurum ve programların denetiminde kullanılan formlar Kurul tara-
fından hazırlanır ve uzmanlık eğitimi takip sistemi içinde ayrılmış yerde yayımlanır.

ğ) Uzmanlık eğitimi yeterlilik sistemi: Eğitim yeterliliği ve kapasitesinin hesaplanabil-
mesi için her kurum programlarının eğitici ve portföy ile ilgili bilgilerinin girilmesini ve her
program için uzmanlık öğrencisi kontenjan talebinin oluşturulmasını sağlar.

Uzmanlık ana ve yan dalları ile eğitim süreleri ve rotasyonlar
MADDE 18 – (1) Uzmanlık ana ve yan dalları ile eğitim süreleri 1219 sayılı Kanunun

ekinde yer alan tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık dalları ve eğitim sürelerine dair ek-1, ek-2
ve ek-3 sayılı çizelgelerde belirtildiği şekildedir. Eğitim süreleri Bakanlıkça Kurul kararı üze-
rine üçte bir oranına kadar arttırılabilir.

(2) Senelik izin ve bilimsel içerikli toplantılar için verilen izin süreleri hariç olmak üze-
re, uzmanlık eğitiminde fiilen geçmeyen süreler uzmanlık eğitimi süresinden sayılmaz.

(3) Eğitim süreleri ve rotasyonların uzmanlık öğrencisinin yerleştirildiği programın bu-
lunduğu kurumda tamamlattırılması esastır. Eğitime kabul belgesi sağlayan uzmanlık öğren-
cilerine program yöneticisinin ve yetkili kılınan akademik kurulların uygun görüşü alınarak
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yurt içinde veya yurt dışında başka kurumlarda uzmanlık eğitimi alması için tabi oldukları
mevzuata göre bir yıla kadar izin verilebilir. Kurum içerisinde yapılamayan rotasyonlar bu sü-
reden sayılmaz. Eğitimin yurt dışında yapılması sebebiyle müfredatın ve rotasyonların tamam-
lanamadığı durumlarda akademik kurullarca yurt dışında geçen süreyi aşmamak üzere uygun
görülen süre uzmanlık eğitimi süresine eklenir.

(4) Kurul tarafından belirlenip ilan edilen tamamlanması zorunlu rotasyon eğitimleri
süreleri tamamlandığında o rotasyon ile ulaşılması istenilen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı yö-
nünden rotasyon eğitimini veren eğiticiler tarafından UETS üzerinden değerlendirilir. İstenilen
hedeflere ulaşıldığı hallerde rotasyon eğitiminde yeterlilik elde edilmiş olur; aksi durumda ye-
tersizlik nedeniyle rotasyon eğitimi tekrarlanır ve bu süre uzmanlık eğitimi süresine eklenir.
Tekrarlanan rotasyon eğitiminde de yetersizlik durumunda ilk iki kurum dışında bir kurumda
rotasyon eğitimi son kez tekrarlanır ve süresi uzmanlık eğitimi süresine eklenir. Bunda da ye-
tersizlik alan uzmanlık öğrencisinin uzmanlık öğrenciliği ile ilişiği kesilir. Bunlardan tekrar
uzmanlık eğitimine giriş sınavına girip uzmanlık eğitimine başlayanlar hakkında 16 ncı madde
hükümlerine göre işlem yapılır.

(5) 16 ncı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri çerçevesinde olumsuz kanaat notu al-
dığı için programı Kurulca değiştirilen uzmanlık öğrencisinin eğitim süresine bir yıl eklenir.

(6) Uzmanlık öğrencileri, uzmanlık eğitimlerinde yapmak zorunda oldukları rotasyon
alanlarının uzmanı iseler o rotasyonları yapmış sayılırlar.

Uzmanlık öğrencilerinin uzmanlık tezi ve değerlendirilmesi
MADDE 19 – (1) Uzmanlık öğrencisinin ana dalda uzmanlık eğitimi bitirme sınavına

girebilmesi için tez hazırlaması zorunludur.
(2) Uzmanlık eğitimi süresinin ilk yarısı içinde uzmanlık öğrencisine bir tez konusu ve

tez danışmanı belirlenir.
(3) Tez, en geç uzmanlık eğitimi süresinin bitiminden üç ay öncesinde asıl üyelerinden

en az biri kurum dışından belirlenen ve en az üç asıl iki yedek üyeden oluşan jüriye sunulmak
üzere program yöneticisine teslim edilir.

(4) Jüri en geç bir ay içerisinde uzmanlık öğrencisinin tez savunmasını da alarak tezi
inceler ve sonucunu yazılı ve gerekçeli olarak uzmanlık öğrencisi ile program yöneticisine bil-
dirir.

(5) Jüri tez çalışmasını yeterli bulmazsa, eksikliklerin tamamlanması ve gerekli düzelt-
melerin yapılması için uzmanlık öğrencisine altı aylık ek bir süre verir. Bu sürenin uzmanlık
eğitimini aşan kısmı uzmanlık eğitimi süresine eklenir.

(6) Tezin ikinci defa kabul edilmemesi halinde, uzmanlık öğrencisinin uzmanlık öğ-
renciliği ile ilişiği kesilir. İlişiği kesilen uzmanlık öğrencisi iki yıl içinde uzman adayı olarak
aynı kurumda tezini ya da uygun görülen yeni bir tezi tamamlayabilir. Bu süre içinde de tezini
sunmayan veya tezi kabul edilmeyen uzman adayının uzmanlık eğitimi ile ilişiği kesilir. Bu
şekilde ilişiği kesilenlerden daha sonra girdikleri uzmanlık eğitimi giriş sınavına göre uzmanlık
eğitimine başlayanlar hakkında 16 ncı madde hükümlerine göre işlem yapılır.

(7) Tez jürisinin teşkili, danışman tayini, tez sürecinin izlenmesi ve tezin değerlendir-
mesine yönelik prensipler Kurulca karara bağlanır.

Uzmanlık eğitimini bitirme sınavı
MADDE 20 – (1) Tezi kabul edilen, uzmanlık eğitimi süresini ve rotasyonlarını başa-

rıyla tamamlayan, uzmanlık eğitimi karnesinin çekirdek eğitim müfredatını belirleyen kısmının
tamamlandığı ilgili program yöneticisi tarafından onaylanan uzmanlık öğrencisi, uzmanlık eği-
timini bitirme sınavına girmeye hak kazanır. Bu durum onbeş gün içerisinde sınav jürileri,
sınav yeri ve tarihi belirlenmek üzere fakültelerde ve Bakanlığa bağlı sağlık tesisleri ve üni-
versitelere ait ilgili birimlerin birlikte kullanıldığı durumlarda dekanlığa, Adli Tıp Kurumunda
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kurum başkanlığına, eğitim ve araştırma hastanelerinde Bakanlığa veya Bakanlığın yetki devri
yaptığı birime, UETS’ye kaydedilmek suretiyle bildirilir ve işlemleri tamam olanlar sınava alı-
nır. Uzmanlık eğitimini bitirme sınavları UETS’de ilan edilen yer ve tarihte sınav jürilerince
yapılır.

(2) Jüriler, en az üç üyesi sınav yapılan daldan olmak üzere, uzmanlık dalının rotasyon
alanlarının veya Kurulun uygun gördüğü dalların eğiticilerinden oluşmak üzere beş kişiden
oluşur. Jürinin tamamı sınav yapılan dalın eğiticilerinden oluşturulabilir. Ayrıca iki kişi yedek
üye olarak seçilir. Jüri üyeleri kendi aralarından bir başkan ve kâtip üye seçer.

(3) Uzmanlık sınavı, aşağıda belirtilen biri mesleki bilgi, diğeri uygulama ve beceri sı-
navı olmak üzere iki aşamada yapılır.

a) Mesleki bilgi sınavında aday, jüri tarafından seçilen vakanın anamnezini alarak mua-
yenesini yapar, teşhis ve tedavisi hakkında yorumlarını sunar. Laboratuvar dallarında jürinin
seçtiği konular üzerinde adayın yorumları alınır. Gerektiğinde materyal verilerek uygulamalar
izlenir. Mesleki bilgi sınavı tek oturum halinde yapılır. Her üye adaya sorular sormakla yü-
kümlüdür. Sorular içerik açısından adayın uzmanlık dalındaki bilgisini değerlendirmek ama-
cıyla ilgili dalın çekirdek eğitim müfredatı çerçevesinde yöneltilir.

b) Uygulama ve beceri sınavı, uzmanlık dalının özelliğine göre teşhis ve tedavi için ge-
rekli olan müdahale ve ameliyatlar, laboratuvar, görüntüleme ve teknik uygulama ve becerileri
ölçmeyi amaçlar.

(4) Her bir jüri üyesi mesleki bilgi ile uygulama ve beceri sınavında ayrı ayrı yüz üze-
rinden puan verir. Sorulan sorular ve alınan cevaplar kâtip üye tarafından kaydedilerek jüri
üyeleri tarafından imzalanır ve ek-1’de yer alan sınav tutanağına eklenir.

(5) Mesleki bilgi sınavı ile uygulama ve beceri sınavında jüri üyelerinin verdiği puan-
ların ortalamaları alınır ve ek-1’de yer alan sınav tutanağında belirtilerek üyelerce imzalanır.
Ortalamaları her iki sınav için de ayrı ayrı altmış ve üzeri ise aday başarılı kabul edilir. Sınav
sonucu jüri başkanı tarafından ilgili kurum vasıtasıyla Bakanlığa iletilir.

(6) Girdikleri uzmanlık eğitimini bitirme sınavında başarı gösteremeyenler veya sınava
girmeyenler altı ay içerisinde tekrar sınava alınır. Bu süre içerisinde uzmanlık öğrencilerinin
kadrolarıyla ilişikleri kesilmez. Girdikleri ikinci sınavda da başarılı olamayanların veya bu sı-
nava girmeyenlerin, uzmanlık öğrenciliği ile ilişikleri kesilir. Bu suretle uzmanlık öğrenciliği
ile ilişiği kesilenlere, takip eden altı ay içerisinde jüri üyelerini ve yapılacağı kurumu Kurulun
belirleyeceği iki sınav için başvuru hakkı verilir. Bu sınavlarda da başarılı olamayanlar veya
sınavlara girmeyenlerin bu eğitimlerine bağlı hakları sona erer. Bunlardan tekrar uzmanlık eği-
timine giriş sınavlarına girip uzmanlık eğitimine başlayanlar hakkında 16 ncı madde hüküm-
lerine göre işlem yapılır.

Uzmanlık eğitiminin tamamlanması
MADDE 21 – (1) Uzmanlık eğitiminin tamamlanması için;
a) Ana dal uzmanlık öğrencileri için tezin kabul edilmiş olması,
b) Çizelgelerde belirtilen uzmanlık dalı ile ilgili uzmanlık eğitimi süresinin ve rotas-

yonların tamamlanmış bulunması,
c) Uzmanlık eğitimi karnesinin çekirdek eğitim müfredatını belirleyen kısmının ilgili

program yöneticisi tarafından onaylanmış bulunması,
ç) Uzmanlık eğitimini bitirme sınavında başarılı olunması,
şarttır.
Uzmanlık belgelerinin düzenlenmesi ve tescili
MADDE 22 – (1) Uzmanlık eğitimini bitirme sınavı sonuçları, uzmanlığın tescili için

gerekli olan belgelerle birlikte en geç onbeş gün içinde, programın bağlı olduğu kurum yöne-
ticisi tarafından Bakanlığa gönderilir.
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(2) Uzmanlık eğitimini başarıyla tamamlayanların uzmanlık belgeleri Bakanlıkça dü-
zenlenir ve tescil edilir.

(3) Uzmanlık eğitiminin bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılmadığının tespiti halinde
Bakanlıkça tescil işlemi yapılmaz, yapılmış ise iptal edilir.

(4) Bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen uzmanlık belgesinin şekli ve içeriği Ba-
kanlıkça tespit edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yurt Dışında Yapılan Uzmanlık Eğitiminin Denklik İşlemleri

Uzmanlık eğitiminin ve belgelerin incelenmesi
MADDE 23 – (1) Yurt dışında uzmanlık eğitimi vermeye yetkili olan bir sağlık kuru-

munda uzmanlık eğitimi veya uzmanlık belgesi almış olanların talepleri halinde, yabancı ül-
kedeki Türk misyon şefliklerince veya ilgili yabancı ülkenin Türkiye’deki misyon şefliğince
onaylanmış uzmanlık eğitimine ilişkin belgeleri Bakanlıkça incelenir.

(2) Bakanlık, yabancı ülkelerde yapılan uzmanlık eğitiminin o ülkenin usul ve esaslarına
uygun olarak yapılıp yapılmadığını araştırır, kanıtlayıcı her türlü belge ve dokümanın veril-
mesini isteyebilir.

(3) Uzmanlık eğitiminin bir yıldan fazlasını Türkiye'de yapmış olan Türk vatandaşla-
rının denklik işlemi yapılmaz.

Uzmanlık belgesi almamış olanlar hakkında yapılacak işlemler
MADDE 24 – (1) Yabancı ülkelerden uzmanlık belgesi almamış olanların uzmanlık

eğitiminde geçen süreleri çizelgelerde öngörülen süreden az ise bu kişiler TUS, DUS veya
YDUS'a girerler. Sınavda başarılı olanlar, yurt dışında geçirdikleri eğitim sürelerinin uzmanlık
eğitimi süresinden sayılmasını isterlerse, eğitim aldıkları dilden 12 nci maddenin üçüncü fık-
rasında yer alan sınavlardan birinde veya bu dilden sınav yapılmıyorsa o ülkenin dili için ya-
pılan başka bir sınavda başarılı olanların, eğitim gördükleri ülkeden aldıkları belgeler değer-
lendirilerek, ilgili kurumun akademik kurulu tarafından uygun görülen süreler Türkiye'de ya-
pacakları uzmanlık eğitimi süresinden düşülür. Ancak, yurt dışında geçen uzmanlık eğitimi sü-
relerinin geçerli sayılabilmesi için, yukarıda belirtilen şartlar yanında ilgililerin uzmanlık eği-
timinden ayrıldıktan sonra en geç bir yıl içinde müracaatları ve açılacak ilk iki uzmanlık eğitimi
giriş sınavından birinde başarılı olmaları şarttır.

(2) Yabancı ülkelerde uzmanlık eğitiminde geçirdikleri eğitim süresi çizelgelerde be-
lirtilen sürelere uygun bulunanlar Kurul tarafından belirlenen fakülte veya eğitim hastanesinde
üçüncü fıkra hükümlerine göre denklik sınavına alınırlar.

(3) Yurt dışında yapılan uzmanlık eğitiminin denklik işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır:
a) Bilimsel yeterlik sınavı 20 nci maddenin ikinci fıkrasına göre oluşturulacak jüriler

tarafından aynı maddenin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları çerçevesinde yapılır ve sonuç-
landırılır. Jüri tarafından gerekli görülür ise denklik başvurusunda bulunan tabibin en çok üç
aya kadar bir eğitim kurumunda gözlemci statüsünde görevlendirilmesi Bakanlığa teklif edi-
lebilir. Bakanlık tarafından teklifin uygun görülmesi halinde tabibin gözlemci olarak görev-
lendirilmesi yapılır. Görevlendirme süresi sonunda bilimsel yeterlik sınavı yapılır.

b) Başarısız olanlara başka eğitim kurumlarında da kullanılabilecek iki sınav hakkı
daha verilir.

c) Bilimsel yeterlik sınavında başarılı olanların uzmanlık belgeleri Bakanlıkça düzen-
lenir ve tescil edilir.

Uzmanlık belgesi almış olanlar hakkında yapılacak işlemler
MADDE 25 – (1) Yurt dışında uzmanlık eğitimi veren ve Kurulun yayımlayıp güncel-

lediği tanınmışlık listesinde yer alan kurumlardan, o ülkede ilgili dalda uzmanlık yapma yetkisi
veren bir belge almış olanların uzmanlık belgeleri fakülte veya eğitim hastanelerince tasdik
edilmesinden sonra Bakanlıkça tescil edilir.
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(2) Tanınmışlık listesinde olmayan bir kurumdan uzmanlık belgesi almış olanların al-
dıkları eğitimin süresi, çizelgelerde öngörülen sürenin beşte üçünden fazla ise denklik işlemleri
24 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre yapılır.

(3) Yurt dışında yaptığı eğitimin süresi çizelgelerde öngörülen sürelerin beşte üçünden
az olanlar hakkında 24 üncü maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanır.

Türkiye’de başlanılan uzmanlık eğitiminin yurt dışında sürdürülmesi
MADDE 26 – (1) Türkiye’de başladıkları uzmanlık eğitimini yurt dışında sürdürenle-

rin, uzmanlık eğitimi görülen yabancı ülkelerin usullerine göre aynı dalın uzmanlık eğitiminde
geçirdikleri süreler, Türkiye’de uzmanlık eğitiminden ayrılış ve yurt dışında uzmanlık eğitimine
başlayış tarihleri arasındaki sürenin altı aydan fazla olmaması koşuluyla, yurt içinde uzmanlık
eğitiminde geçen önceki süreleri ile birleştirilerek denklik işlemine tabi tutulur. Süre veya müf-
redat yönünden tespit edilen eksiklikler yeniden uzmanlık eğitimi giriş sınavına girmeksizin
ve kadroya atanmaksızın tamamlattırılır.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Uzmanlık yetkisinin kullanılması
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre uzmanlık belgesi almayanlar, hiçbir

yerde ve şekilde uzmanlık unvan ve yetkisini kullanamazlar. Bu Yönetmelikten önceki mev-
zuata göre kazanılmış bulunan uzmanlık yetkisi ile ilgili haklar saklıdır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 28 – (1) 28/4/2007 tarihli ve 26506 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yan

Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Kazanılmış eğitici yetkisi
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) İlgili dalda uzman olmadığı halde 18/7/2009 tarihinden önce

4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre profesör ve doçent unvanını
almış olup ilgili dalda eğitim vermeye başlamış olanların eğitici hakları saklıdır.

UETS’ye geçilmesi
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bakanlık tarafından bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği ta-

rihten itibaren üç yıl içerisinde, 17 nci maddenin ikinci fıkrasında yer alan UETS’ye işlerlik
kazandırılır. Bu süre içerisinde 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin ilgili hü-
kümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Çekirdek eğitim müfredatının belirlenmesi
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Uzmanlık dallarının çekirdek eğitim müfredatları belirle-

ninceye kadar uzmanlık eğitimi bitirme sınavlarında 21 inci maddede istenen uzmanlık eğitimi
karnesinin çekirdek eğitim müfredatını belirleyen kısmının onaylanma şartı aranmaz.

TUS ile yerleştirilmeden uzmanlık eğitimine başlayan yabancı uyruklular
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Türkiye Cumhuriyeti kurum ve kuruluşları ile yabancı dev-

letler arasında imzalanan protokoller ve şartnameler ile YÖK kararlarına istinaden 1/7/2011
tarihine kadar TUS ile yerleştirilmeden tıpta uzmanlık eğitimlerine başlayan yabancı uyruklu
tabiplerin uzmanlık belgeleri Bakanlıkça yabancı uyruklu olarak tescil edilir.

Sözleşmeli aile hekimi olarak çalışanların uzmanlık eğitimi
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun

geçici 9 uncu maddesi hükümlerine göre icra edilen aile hekimliği uzmanlık eğitimine giriş,
eğitimin şekli, müfredat ve rotasyonların uygulama esasları Kurulca belirlenir.

Yürürlük
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/8)

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler

Mevcut önlem ve soruşturma
MADDE 1 – (1) 8/5/2002 tarihli ve 24749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2002/4) ile Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC)
menşeli tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları ve ateşleme sistemi elektrikli doldurula-
bilen gazlı cep çakmakları ile plastikten gaz haznesi (gaz içersin içermesin) ithalinde dampinge
karşı kesin önlemler yürürlüğe konulmuştur.

(2) Bahse konu önlemler, 1/5/2008 tarihli ve 26863 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2008/16) ile tamamlanan nihai
gözden geçirme soruşturması (NGGS) sonucunda değiştirilerek uygulamaya devam ettirilmiştir.

(3) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 35 inci
maddesinin ikinci fıkrası hükmünce, 16/5/2012 tarihli ve 28294 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/12) ile mevcut ön-
lemlerin yürürlükte kalma sürelerinin sona ereceği ve bu kapsamda önlemlerin aynen veya de-
ğiştirilerek devamı için ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli
delillerle desteklenmiş bir başvuru ile bir NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyu-
rulmuştur.

(4) Öte yandan, 28/4/2008 tarihli ve 26860 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/17) neticesinde ÇHC’ye karşı
yürürlükte olan önlemleri etkisiz kılmaya yönelik eylem ve işlemlerin tespiti yapılmış ve bu
ülke menşeli şikayet konusu ürünler için uygulanan dampinge karşı kesin önlemlerin Vietnam
menşeli ve/veya çıkışlı ürünler için de uygulanmasına karar verilmiştir.

(5) Dampinge karşı önlemlerin sona ermesinin dampingin ve zararın devamına veya
yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla yerli üretici Azmüsebat Çakmak ve Tıraş
Bıçağı San. Tic. A.Ş. tarafından yapılan başvuru üzerine, 26/4/2013 tarihli ve 28629 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/6) ile
başlatılan NGGS, T.C. Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Mü-
dürlük) tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

Kapsam
MADDE 2 – (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 oluşan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çer-
çevesinde yürütülen NGGS sonucunda alınan karara esas teşkil eden bilgi ve bulguları içer-
mektedir.

Gözden geçirme dönemi
MADDE 3 – (1) Önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın

devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının tespiti için 1/1/2009-
31/12/2012 arasındaki dönem gözden geçirme dönemi olarak alınmıştır. 1/1/2012-31/12/2012
arasındaki dönem ise dampingin devamı belirlemesine ilişkin dönem olarak alınmıştır.
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Yerli üretim dalının temsil niteliği
MADDE 4 – (1) Soruşturma sırasında yapılan incelemede, başvuru sahibi Azmüsebat

Çakmak ve Tıraş Bıçağı San. Tic. A.Ş. firmasının dampingin devamı belirlemesine ilişkin dö-
nemde soruşturma konusu ürünlerde Türkiye toplam üretiminin tamamını gerçekleştirdiği bu
nedenle Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını (YÜD) temsil niteliğini
haiz olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, adı geçen firmanın söz konusu soruşturmada YÜD’yi
oluşturduğu kabul edilmiştir.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve toplanan bilgilerin değerlendirilmesi
MADDE 5 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün Bakanlık

tarafından bilinen ÇHC’deki üreticilerine/ihracatçılarına, Türkiye’de yerleşik ithalatçılarına ve
ayrıca soruşturmaya konu ülkede yerleşik diğer üreticilere/ihracatçılara iletilebilmesini teminen
anılan ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulu-
nulmuştur.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan metnine ve soru
formlarına nereden erişileceği hususunda bilgi verilmiştir.

(3) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmıştır.
Tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.

(4) YÜD, soruşturma süresi boyunca Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde
talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.

(5) Dampingin devamı belirlemesine ilişkin dönemde ithalat gerçekleştirdiği tespit edi-
len 14 ithalatçı firmaya soru formu gönderilmiş ve bu firmaların 3’ünden cevap alınmıştır.

(6) Üretici/İhracatçı soru formuna ilişkin olarak ise ÇHC’de yerleşik Liaoning Kaija
Hardware Plastic Co., Ltd. ihracatçı firmasından cevap alınmıştır.

(7) Soruşturmaya ilişkin bilgi ve bulguların tamamlanması akabinde, soruşturma so-
nucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren nihai
bildirim, soruşturma konusu ülkenin Ankara Büyükelçiliği ile soruşturma sırasında görüş bil-
diren üretici/ihracatçılar, ithalatçılar ve YÜD’e iletilmiştir.

(8) Kendisine bildirim yapılmış olan MGM Sportif Ltd. Şti. ve İlhan Birlik Mimar
(İ.B.M.) firması nihai bildirime ilişkin görüş bildirmiştir.

(9) Tarafların soruşturma boyunca ve nihai bildirim sonrası ortaya koyduğu tüm bilgi,
belge ve görüşler incelenmiş, bu görüşlerin mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olan-
larına bu Tebliğin ilgili bölümlerinde değinilmiştir. Ayrıca, ilgili taraflardan alınan bilgi ve bel-
gelerin gizli olmayan nüshaları, talep eden bütün ilgili tarafların bilgisine sunulmak üzere hazır
tutulmuştur.

Yerinde doğrulama soruşturması
MADDE 6 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üretici Azmüsebat

Çakmak ve Tıraş Bıçağı San. Tic. A.Ş.’nin İstanbul’da bulunan üretim tesisi ile idari merke-
zinde yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün
MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu ürün, ÇHC menşeli 9613.10.00.00.00 gümrük ta-

rife istatistik pozisyonu (GTİP) altında yer alan “tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları”,
9613.20.00.00.11 GTİP altında yer alan “ateşleme sistemi elektrikli olanlar” ve 9613.90.00.00.11
GTİP altında yer alan “plastikten gaz haznesi (gaz içersin içermesin)” dir.

(2) Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları, genellikle plastik gövdeli, metal bir
çarkın çakmak taşına sürtünmesi ile ateşlenen ve gazı tükeninceye kadar kullanılıp atılan türde
çakmaklardır. Bu tür çakmaklar sigara boyunda ya da daha küçük boyda, gövdesi muhtelif
renklerde saydam ya da mat plastikten olabilmektedir. Söz konusu çakmaklar, bu Tebliğ’de
bundan sonra “tekrar doldurulamayan cep çakmakları” olarak anılacaktır.
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(3) Ateşleme sistemi elektrikli olanlar ise bir manyeto vasıtası ile elektrik arkı üreterek
ateşlenen, gazı tükenince supap marifetiyle gaz doldurularak tekrar kullanılabilen türde çak-
maklardır. Bu tür çakmakların gövdesi plastikten veya metalden muhtelif şekil ve ebatlarda
olabilmektedir. Söz konusu çakmaklar, bu Tebliğ’de bundan sonra “doldurulabilen cep çak-
makları” olarak anılacaktır.

(4) Plastik gaz haznesi, gazlı çakmakların imalatında kullanılan plastikten boş veya
dolu ya da doluma hazır gaz tanklarıdır. Söz konusu ürün bu Tebliğ’de bundan sonra “plastikten
gaz hazneleri” olarak anılacaktır.

(5) YÜD tarafından üretilen cep çakmakları ve plastikten gaz hazneleri ile soruşturma
konusu ülke menşeli cep çakmakları ve plastikten gaz haznelerinin benzer ürün olduğu tespiti
önleme esas soruşturmada (esas soruşturma) ve yürütülen ilk NGGS’de yapılmıştır. Bu soruş-
turmada ise, gerek YÜD tarafından, gerekse soruşturma konusu ülkeden ithal edilen önleme
konu cep çakmakları ve plastikten gaz haznelerinin işlevsel özellikleri, fiziksel özellikleri, kul-
lanım alanları, dağıtım kanalları, kullanıcıların ürünü algılaması ve ürünlerin birbirini ikame
edebilmeleri açısından benzer ürün olma durumlarını ortadan kaldıracak bir değişiklik olduğuna
dair bir tespitte bulunulmamıştır. Bu nedenle, söz konusu ürünlerin benzer ürün olduğu tespiti
geçerliliğini korumaktadır.

(6) İ.B.M. firması nihai bildirime ilişkin görüşünde İthalatta Haksız Rekabetin Önlen-
mesine İlişkin Tebliğ (No: 2001/6) ile ÇHC menşeli diğer eşyalar ile birlikte 9613.90.00.00.00
GTİP altında yer alan çakmak aksam ve parçalarına yönelik olarak başlatılan soruşturmanın
aynı GTİP altında yer alan plastikten gaz haznelerine yönelik önlem alınarak kapatıldığını, so-
ruşturma açılan ürün ile önlem alınan ürünün aynı olmadığını iddia etmiştir. Ancak, bir soruş-
turma başlatıldıktan sonra soruşturma esnasında edinilen bilgilere göre gerekli görülmesi ha-
linde önlem alınacak ürünün kapsamının daraltılması mümkündür. Nitekim, söz konusu Tebliğ
ile başlatılan soruşturma esnasında, ateşleme sistemi ve dolu veya doluma hazır gaz tankı (göv-
de) olmak üzere iki ana parçadan oluşan çakmak aksam ve parçalarının ihmal edilebilir bir iş-
çilik ile birleştirilebileceği ve mamûl ithal çakmak ile aynı kapsamda değerlendirilebileceğin-
den sadece plastikten gaz haznelerine önlem alınması yeterli görülmüştür.

(7) Aynı firma, plastikten gaz hazneleri için gerçekleşen GTİP değişikliği nedeniyle söz
konusu ürün için gerekli inceleme yapılmadan NGGS yürütüldüğünü iddia etmiştir. Ancak,
yürütülen soruşturmalar belirli ülke menşeli belirli ürünlere yönelik olup, ürünlerin ait olduğu
GTİP’ler sadece bilgi amaçlı verilmektedir. Nitekim, yürütülen NGGS ÇHC menşeli diğer eş-
yalar ile birlikte plastikten gaz haznelerine yönelik olarak yürütülmüştür.

(8) Aynı firma İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2008/17)
ile tamamlanan önlemlerin etkisiz kılınması (ÖEK) soruşturmasına konu olmuş Vietnam’da
mukim Hoa Hung Company Ltd. firmasının ürettiği plastikten gaz haznelerinin yürütülen so-
ruşturma için benzer ürün olarak alınmasını talep etmiştir. Ancak yürütülen NGGS ile ÖEK
soruşturmasının kapsamı ve amacı birbirlerinden tamamen farklı olup, benzer ürün karşılaştı-
rılması yürütülen soruşturmada YÜD tarafından üretilen plastikten gaz hazneleri ile önlem ko-
nusu ülke menşeli plastikten gaz hazneleri arasında yapılmıştır. Bu çerçevede, söz konusu ça-
lışma ile ürünlerin benzer ürün olduğu tespiti geçerliliğini korumaktadır.

(9) Önlem konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas olan
GTİP’ler ve karşılığı eşya tanımıdır. Bununla beraber, soruşturma konusu eşyanın Türk Gümrük
Tarife Cetveli’nde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu
Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dampingin Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

Genel açıklamalar
MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin yürürlükten

kalkması halinde dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel
olup olmadığı incelenmiştir.

26 Nisan 2014 – Sayı : 28983                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33



(2) Yönetmeliğin 41 inci maddesi çerçevesinde soruşturma sırasında yeni damping mar-
jı hesaplanmamış, esas soruşturmada ve ilk nihai gözden geçirme soruşturmasında hesaplanmış
olan damping marjları gösterge olarak dikkate alınmıştır.

(3) İ.B.M. firması nihai bildirime ilişkin görüşünde yürütülen NGGS kapsamında plas-
tikten gaz hazneleri için ÇHC’de yerleşik Liaoning Kaijia Hardware Plastic Co. Ltd. firması
için damping marjının yeniden hesaplanmasını talep etmiştir. Aynı kapsamda, normal değer
olarak Vietnam’da mukim Hoa Hung Company Ltd. firmasının ihraç fiyatının normal değer
olarak alınmasını talep etmiştir. Ancak, NGGS’de idarenin yeni damping marjı hesaplama yü-
kümlülüğü bulunmamaktadır.

Önleme tabi ülkedeki yerleşik kapasite ve ihracat potansiyeli
MADDE 9 – (1) Soruşturma konusu ürünün küresel piyasasındaki gelişmeler ve önleme

konu ülkedeki yerleşik kapasiteye ilişkin inceleme, Uluslararası Ticaret Merkezi (UTM) verileri
kullanılarak yapılmıştır. Analizde, UTM verileri gözden geçirme dönemi olan 2009-2012 yılları
arasında ton bazında değerlendirilmiştir.

(2) Buna göre, dünya toplam tekrar doldurulamayan cep çakmakları ihracatının 2009
yılında %26’sını, 2010 yılında %27’sini, 2011 yılında %22’sini ve 2012 yılında %72’sini
ÇHC’nin gerçekleştirdiği, bu itibarla ÇHC’nin ilgili üründe ihracatçı ülkeler arasında ilk sırada
yer aldığı tespit edilmiştir.

(3) Benzer şekilde, dünya toplam doldurulabilen cep çakmakları ihracatının 2009 yı-
lında %62’sini, 2010 yılında %95’ini, 2011 yılında %64’ünü ve 2012 yılında %95’ini ÇHC’nin
gerçekleştirdiği; bu itibarla ÇHC’nin ilgili üründe ihracatçı ülkeler arasında ilk sırada yer aldığı
tespit edilmiştir.

(4) Diğer taraftan, ÇHC plastikten gaz haznelerinin de dahil olduğu çakmak aksam par-
çalarının dünya ihracatından 2009 yılında %53, 2010 yılında %49, 2011 yılında %53 ve 2012
yılında %60 oranında pay alarak ihracatçı ülkeler arasında ilk sırada yer almıştır.

(5) Sonuç olarak, ÇHC’nin halihazırda önemli bir ihracat potansiyeli ve kapasitesi ol-
duğu, yürürlükte olan önlemlerin kalkması durumunda söz konusu potansiyelin Türkiye’ye yö-
nelebileceği değerlendirilmiştir.

Türkiye pazarının önemi
MADDE 10 – (1) Önlem konusu ürünlere yönelik olarak Türkiye’nin iç pazar büyük-

lüğünün ve büyüme potansiyelinin önlem konusu ülke için cazip bir seviyede olduğu ve Tür-
kiye’nin tekrar doldurulamayan cep çakmaklarında tüketiminin 2009-2012 yılları arasında %30
oranında, doldurulabilen cep çakmaklarında ise %135 oranında arttığı görülmüştür.

(2) İlgi ürünlerde tüketimin artmasının başlıca nedeni söz konusu ürünlerin kullanım
alanlarının geniş olmasıdır. Bununla birlikte söz konusu sektörde faaliyet gösteren ithalatçı-
lardan alınan bilgilere göre talebi etkileyen en önemli unsurların fiyat ve çeşitlilik olduğu bilgisi
edinilmiştir.

(3) Diğer taraftan plastikten gaz haznelerinin ihmal edilebilir bir işçilik ile diğer parça-
larla montajlanarak cep çakmağı imal edilmesi ve plastikten cep çakmaklarının düşük kıymetli
nihai ürün olması nedeniyle, piyasada tüketimi etkileyen en önemli unsurun fiyat olduğu tespiti
esas soruşturmada ve ilk nihai gözden geçirme soruşturmasında yapılmıştır. Bu tespitin geçer-
liliğini koruduğu değerlendirilmiştir.

Önceki soruşturmalarda tespit edilen damping marjları
MADDE 11 – (1) Esas soruşturma esnasında tespit edilen damping marjları, ihracatçı

firmaların önlemlerin yürürlükten kalkması halindeki muhtemel fiyat politikalarını yansıtacak
önemli bir gösterge niteliği taşıdığından yürütülen soruşturmada dikkate alınmıştır. Esas so-
ruşturma sırasında söz konusu üretici/ihracatçı firmalar için damping marjı tekrar doldurula-
mayan cep çakmakları için CIF değerin %175’i oranında, doldurulabilen cep çakmakları için
CIF değerin %91’i oranında, plastikten gaz hazneleri için ise yine CIF değerin %146’sı ora-
nında tespit edilmiştir. 
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(2) Diğer taraftan, 2008 yılında tamamlanan ilk NGGS çerçevesinde söz konusu ürün-
lerin ithalatında 2006 yılı için tekrar doldurulamayan cep çakmaklarında CIF değerin %169’u,
doldurulabilen cep çakmaklarında CIF değerin %72’si ve plastikten gaz haznelerinde CIF de-
ğerin %75’i oranlarında damping marjları hesaplanmıştır. 

Değerlendirme
MADDE 12 – (1) Yukarıdaki bilgiler ışığında, önleme tabi ülkenin Türkiye’ye yönlen-

direbileceği önemli üretim kapasitesinin ve ihracat kabiliyetinin bulunduğu, ÇHC menşeli
ithalata olan talebin temel nedeninin düşük fiyat olduğu, üretici/ihracatçı firmaların önlemlerin
yokluğundaki davranışlarını yansıtacak olan esas soruşturmada ve ilk NGGS’de tespit edilen
damping marjlarının önemli oranlarda olduğu da dikkate alındığında, önlemlerin yürürlükten
kalkması halinde dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel
olduğu değerlendirilmiştir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

Genel açıklamalar
MADDE 13 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin yürürlükte

olduğu dönemde, YÜD’deki zarar durumu ve önlemlerin yürürlükten kalkması halinde zarara
etki edebilecek muhtemel gelişmeler incelenmiştir. Bu çerçevede, ithalatın miktarı ve muhtemel
gelişimi, fiyatlarının gelişimi, fiyat baskısı ve kırılması ile YÜD’nin ekonomik göstergeleri in-
celenmiştir. İthalat verileri incelenirken, önlemlerin etkisini ve önlem sonrası duruma ilişkin
eğilimleri görebilmek amacıyla gözden geçirme dönemi olan 2009-2012 dönemi dikkate alın-
mıştır.

(2) Önlem konusu ürünlerin genel ithalatı ve önleme konu ülkeden yapılan ithalatının
incelenmesinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri kullanılmıştır.

Ürünün genel ithalatı
MADDE 14 – (1) Bahse konu ürünlerin ilk NGGS sonrası soruşturma konusu ülkeden

ithalatına ilişkin değerlendirmeler üç ayrı GTİP için aşağıda yer almaktadır.
(2) Söz konusu istatistiklerin doldurulabilen gazlı cep çakmakları ile plastikten gaz haz-

neleri için bazı yıllarda kg bazında tutulması nedeniyle, kg bazındaki istatistikler 1 kg plastikten
gaz haznesi 123 adete ve 1 kg doldurulabilen gazlı cep çakmağı 47 adete karşılık gelecek şe-
kilde adet birimine dönüşüm gerçekleştirilmiştir.

a) Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları
1) Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmaklarının ithalatına dair verilere göre, söz ko-

nusu ithalat 2009 yılında 17,2 milyon adet, 2010 yılında 12,6 milyon adet, 2011 yılında 13,1
milyon adet ve 2012 yılında 18,8 milyon adet olmuştur.

2) Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmaklarının ithalatı değer bazında, 2009 yılında
3.240.413 ABD Doları, 2010 yılında 2.213.164 ABD Doları, 2011 yılında 2.237.385 ABD
Doları ve 2012 yılında 3.807.013 ABD Doları olmuştur.

3) Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmaklarının ithalatının birim fiyatı 2009-2012
yılları arasında sırasıyla 0,19 ABD Doları/adet, 0,18 ABD Doları/adet, 0,17 ABD Doları/adet
ve 0,2 ABD Doları/adet olarak gerçekleşmiştir.

b) Doldurulabilen gazlı cep çakmakları
1) Doldurulabilen gazlı cep çakmaklarının ithalatına dair verilere göre, söz konusu ithalat

2009 yılında 7,1 milyon adet, 2010 yılında 16,1 milyon adet, 2011 yılında 30,6 milyon adet ve
2012 yılında 24,8 milyon adet olmuştur.

2) Doldurulabilen gazlı cep çakmaklarının ithalatı değer bazında, 2009 yılında
1.767.104 ABD Doları, 2010 yılında 4.298.306 ABD Doları, 2011 yılında 4.932.403 ABD
Doları ve 2012 yılında 4.169.627 ABD Doları olmuştur.
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3) Doldurulabilen gazlı cep çakmaklarının ithalatının birim fiyatı 2009-2012 yılları ara-
sında sırasıyla 0,25 ABD Doları/adet, 0,27 ABD Doları/adet, 0,16 ABD Doları/adet ve 0,17
ABD Doları/adet olarak gerçekleşmiştir.

c) Plastikten gaz hazneleri
1) Plastikten gaz haznelerinin ithalatına dair verilere göre, söz konusu ithalat 2009 yı-

lında 12,9 milyon adet, 2010 yılında 16,3 milyon adet, 2011 yılında 7,6 milyon adet ve 2012
yılında 8,5 milyon adet olmuştur.

2) Plastikten gaz haznelerinin ithalatı değer bazında, 2009 yılında 452.318 ABD Doları,
2010 yılında 571.742 ABD Doları, 2011 yılında 264.634 ABD Doları ve 2012 yılında 406.211
ABD Doları olmuştur.

3) Plastikten gaz haznelerinin ithalatının birim fiyatı 2009-2012 yılları arasında sırasıyla
0,03 ABD Doları/adet, 0,04 ABD Doları/adet, 0,04 ABD Doları/adet, ve 0,05 ABD Doları/adet
olarak gerçekleşmiştir.

Ürünün önleme konu ülkeden ithalatı
MADDE 15 – (1) Bahse konu ürünlerin önleme konu ülkeden ithalatına ilişkin değer-

lendirmeler aşağıda yer almaktadır.
a) Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları
1) Gözden geçirme döneminde önleme konu ülkeden yapılan tekrar doldurulamayan

gazlı cep çakmakları ithalatının 2009 yılında 0,01 milyon adet olduğu ve 2010-2012 yılları
arasında ise durduğu görülmüştür.

2) Bahse konu ürünün önleme konu ülkeden yapılan ithalatının birim fiyatı 2009 yılında
0,77 ABD Doları/adet iken, 2010-2012 yılları arasında ithalat durduğu için söz konusu yıllarda
birim fiyat hesabı yapılamamıştır.

3) Gözden geçirme döneminde ÇHC menşeli ithalat alınan damping önleminin etkisiyle
zamanla azalarak durmuştur.

b) Doldurulabilen gazlı cep çakmakları
1) Doldurulabilen cep çakmaklarının önleme konu ülkeden yapılan miktar bazındaki

ithalatı 2009-2012 yılları arasında sırasıyla 5,2 milyon adet, 13 milyon adet, 29 milyon adet
ve 23,2 milyon adet olmuştur.

2) Doldurulabilen cep çakmaklarının önleme konu ülkeden yapılan ithalatının birim fi-
yatları 2009-2012 yılları arasında sırasıyla 0,26 ABD Doları/adet, 0,29 ABD Doları/adet, 0,16
ABD Doları/adet ve 0,16 ABD Doları/adet olarak gerçekleşmiştir.

3) Dampinge karşı önlem yürürlükte olmasına rağmen ÇHC’den yapılan ithalat gözden
geçirme döneminde artmaya devam etmiştir.

c) Plastikten gaz hazneleri
1) Plastikten gaz haznelerinin önleme konu ülkeden yapılan miktar bazındaki ithalatı

2009-2012 yılları arasında sırasıyla 7,0 milyon adet, 3,5 milyon adet, 6,4 milyon adet ve 6,2
milyon adet olmuştur.

2) Plastikten gaz haznelerinin önleme konu ülkeden yapılan ithalatının birim fiyatları
2009-2012 yılları arasında sırasıyla 0,03 ABD Doları/adet, 0,04 ABD Doları/adet, 0,04 ABD
Doları/adet ve 0,05 ABD Doları/adet olarak gerçekleşmiştir.

Önlem konusu ithalatın pazar payı
MADDE 16 – (1) Önlem konusu ithalatın nispi olarak değişimini görebilmek için, söz

konusu ithalatın toplam Türkiye benzer mal tüketimi içindeki payı incelenmiştir. Bu bağlamda,
öncelikle YÜD’nin yurt içi satış miktarı ile genel ithalat miktarı toplanarak ilgili yıldaki Türkiye
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benzer mal tüketimi elde edilmiştir. Önlem konusu ürünlerin Türkiye toplam tüketimi içindeki
payının incelenmesinde TÜİK verileri kullanılmıştır. Söz konusu inceleme 2009-2012 dönemi
için yapılmış olup, veriler 2009 yılı verileri 100 birim kabul edilerek endekslenmiştir.

a) Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları
1) Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmaklarında Türkiye benzer mal tüketimi 2009

yılında 100 iken, 2010 yılında 77, 2011 yılında 98 ve 2012 yılında 130 birim seviyesinde ger-
çekleşmiştir. 2009 yılında ÇHC menşeli söz konusu ürün ithalatı çok düşük olarak gerçekleş-
miş, ilerleyen dönemde durmuştur.

2) Aynı dönemde diğer ülkelerden yapılan ithalatın pazar payı endeksi 2009 yılında 100
iken, 2010 yılında 95, 2011 yılında 78 ve 2012 yılında 84 birim seviyesinde gerçekleşmiştir.
YÜD’nin pazar payı ise 2009 yılında 100 iken, 2010 yılında 104, 2011 yılında 121 ve 2012 yı-
lında 115 olarak gerçekleşmiştir. YÜD’nin söz konusu dönemde önlemin etkisiyle birlikte yurt
içi satış miktarını yükselttiği ve buna bağlı olarak pazar payında iyileşme olduğu belirlenmiş-
tir.

b) Doldurulabilen gazlı cep çakmakları
1) Doldurulabilen gazlı cep çakmaklarında Türkiye benzer mal tüketimi 2009 yılında

100 iken, 2010 yılında 173, 2011 yılında 261 ve 2012 yılında 235 birim seviyesinde gerçek-
leşmiştir. Söz konusu ürün ithalatı önleme rağmen 2009-2012 yılları arasında en çok ÇHC’den
gerçekleşmiştir. Bu çerçevede, ÇHC menşeli ithalatın pazar payı endeksi 2009 yılında 100
iken, 2010 yılında 144, 2011 yılında 213 ve 2012 yılında 189 birim seviyesinde gerçekleşmiştir.

2) Aynı dönemde, diğer ülkelerden yapılan ithalatın pazar payı endeksi 2009 yılında
100 iken, 2010 yılında 99, 2011 yılında 33 ve 2012 yılında 35 birim seviyesinde gerçekleşmiştir.
YÜD’nin pazar payı ise 2009 yılında 100 iken, 2010 yılında 81, 2011 yılında 60 ve 2012 yılında
70 olarak gerçekleşmiştir. YÜD’nin söz konusu dönemde önlemin etkisine ve yurt içi satış
miktarını artırmasına rağmen büyüyen pazardan pay alamadığı aksine pazar payını kaybettiği
gözlenmiştir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Önlem Konusu İthalatın Yerli Üretim Dalı İç Piyasa

Satış Fiyatları Üzerindeki Etkisi

Fiyat kırılması ve baskısı
MADDE 17 – (1) Fiyat kırılması ve baskısı hesabı gözden geçirme döneminin son yılı

olan 2012 yılı için yapılmıştır. Fiyat kırılması hesabında, önlem konusu ülkeden gerçekleştirilen
ithalatın CIF bedeline %2,7 oranında gümrük vergisi ile %2 oranında gümrükleme masrafı ek-
lenerek önleme konu ürünlerin Türkiye piyasasına giriş fiyatı bulunmuştur. Dampinge karşı
önlemin yürürlükte olmadığı durumda ÇHC menşeli ürünün Türkiye pazarına giriş fiyatının
hangi düzeyde olacağına ilişkin değerlendirmeyi mümkün kılmak amacıyla anılan fiyata dam-
pinge karşı önlem eklenmemiştir. Bu şekilde elde edilen fiyat, YÜD’nin ağırlıklı ortalama yurt
içi satış fiyatı ile karşılaştırılarak önleme konu ülkenin ihraç fiyatının YÜD’nin ağırlıklı iç satış
fiyatını hangi oranda kırdığı tespit edilmiştir.

(2) Fiyat baskısı hesabında ise önleme konu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın CIF be-
deline %2,7 oranında gümrük vergisi ile %2 oranında gümrükleme masrafı eklenerek soruş-
turma konusu ürünlerin Türkiye piyasasına giriş fiyatı bulunmuştur. Dampinge karşı önlemlerin
söz konusu olmadığı durumda ÇHC menşeli ürünlerin Türkiye pazarına giriş fiyatının hangi
düzeyde olacağına ilişkin değerlendirmeyi mümkün kılmak amacıyla anılan fiyata dampinge
karşı önlem eklenmemiştir. Bu şekilde elde edilen fiyat, YÜD’nin ticari maliyetine %10 ora-
nındaki makul kâr eklenerek hesaplanan satış fiyatı ile karşılaştırılarak önleme konu ülkenin
ihraç fiyatının YÜD’nin ağırlıklı yurt içi satış fiyatlarını hangi oranda baskıladığı tespit edil-
miştir.
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(3) ÇHC menşeli tekrar doldurulamayan cep çakmakları ithalatı gözden geçirme döne-
minde durduğundan fiyat kırılması ve baskısı hesabı yapılamamıştır.

(4) Diğer taraftan, ÇHC menşeli doldurulabilen cep çakmakları ithalatının YÜD yurt
içi satış fiyatlarını adet bazında 2012 yılında %29 oranında kırdığı ve %130 oranında baskıla-
dığı tespit edilmiştir.

ALTINCI BÖLÜM
Yerli Üretim Dalının Durumu

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri
MADDE 18 – (1) ÇHC menşeli ithalatın YÜD üzerindeki etkisinin belirlenmesinde,

önlem konusu üründe tek yerli üretici olan Azmüsebat Çakmak ve Tıraş Bıçağı San. Tic. A.Ş.
firmasının gözden geçirme döneminde gerçekleşen verileri esas alınmıştır. İlgili firma çakmak
üretiminin yanı sıra tıraş bıçağı da üretmekte olup, tüm faaliyetlere ilişkin veriler söz konusu
ürünü de içermektedir.

(2) Öte yandan, YÜD’nin ekonomik göstergelerindeki eğilimin sağlıklı bir şekilde in-
celenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki değerler TÜİK istatistiklerinden alınan yıllık orta-
lama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kullanılarak enflasyondan arındırılmış ve elde edilen reel
değerler 2009 yılı 100 birime eşit olacak şekilde endekslenmiştir.

a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)
1) YÜD’nin tekrar doldurulamayan cep çakmaklarında 2009 yılında 100 olan adet bazlı

üretim miktar endeksi, 2010 yılında 84’e düşmüş, 2011 yılında 117’ye ve 2012 yılında 155’e
çıkmıştır. Söz konusu üründe YÜD’nin kapasitesi 2009-2012 yılları arasında sabit kalmış olup,
KKO endeksi üretim miktar endeksi ile aynı yönde seyretmiştir.

2) YÜD’nin doldurulabilen cep çakmaklarında 2009 yılında 100 olan üretim miktar en-
deksi, 2010 yılında 136’ya, 2011 yılında 155’e ve 2012 yılında 164’e çıkmıştır. Söz konusu
üründe YÜD’nin kapasitesi 2009-2012 yılları arasında sabit kalmış olup, KKO endeksi üretim
miktar endeksi ile aynı yönde seyretmiştir.

b) Yurt içi satışlar
1) YÜD’nin tekrar doldurulamayan cep çakmaklarında 2009 yılında 100 olan yurt içi

satış miktar endeksi, 2010 yılında 80’e düşmüş, 2011 yılında 118’e ve 2012 yılında 149’a yük-
selmiştir. 2009 yılında 100 olan yurt içi satış hasılası ise 2010 yılında 75’e, 2011 yılında 94’e,
2012 yılında 109’a yükselmiştir.

2) YÜD’nin doldurulabilen cep çakmaklarında 2009 yılında 100 olan yurt içi satış mik-
tar endeksi, 2010 yılında 139’a, 2011 yılında 157’ye ve 2012 yılında 166’ya yükselmiştir. 2009
yılında 100 olan yurt içi satış hasılası ise 2010 yılında 120’ye yükselmiş, 2011 yılında 113’e
gerilemiş ve 2012 yılında 110 olmuştur.

c) İhracat
1) YÜD’nin tekrar doldurulamayan cep çakmaklarında 2009 yılında 100 olan yurt dışı

satış miktar endeksi, 2010 yılında 161’e, 2011 yılında 217’ye yükselmiş, 2012 yılında 177 ol-
muştur. 2009 yılında 100 olan yurt dışı satış hasılası ise 2010 yılında 157’ye ve 2010 yılında
224’e yükselmiş ve 2012 yılında 165 olmuştur.

2) YÜD’nin doldurulabilen cep çakmaklarında 2009 yılında 100 olan yurt dışı satış
miktar endeksi, 2010 yılında 159’a, 2011 yılında 228’e yükselmiş olup, 2012 yılında 80’e ge-
rilemiştir. 2009 yılında 100 olan yurt dışı satış hasılası ise 2010 yılında 149’a, 2010 yılında
209’a yükselmiş ve 2012 yılında 73’e gerilemiştir.

ç) Fiyatlar
1) YÜD’nin tekrar doldurulamayan cep çakmaklarında adet bazındaki ağırlıklı ortalama

yurt içi satış fiyatı 2009 yılında 100 iken, 2010 yılında 94’e, 2011 yılında 80’e ve 2012 yılında
73’e düşmüştür.
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2) YÜD’nin doldurulabilen cep çakmaklarında adet bazındaki ağırlıklı ortalama yurt
içi satış fiyatı 2009 yılında 100 iken, 2010 yılında 87’ye, 2011 yılında 72’ye ve 2012 yılında
67’ye gerilemiştir.

3) YÜD’nin tekrar doldurulamayan cep çakmaklarında adet bazındaki ağırlıklı ortalama
yurt dışı satış fiyatı 2009 yılında 100 iken, 2010 yılında 98’e düşmüş, 2011 yılında 103’e yük-
selmiş ve 2012 yılında 93 olmuştur.

4) YÜD’nin doldurulabilen cep çakmaklarında adet bazındaki ağırlıklı ortalama yurt
dışı satış fiyatı 2009 yılında 100 iken, 2010 yılında 94’e, 2011 yılında 91’e ve 2012 yılında
92’ye gerilemiştir.

d) Pazar payı
1) YÜD’nin tekrar doldurulamayan cep çakmaklarında pazar payı 2009 yılında 100

iken, 2010 yılında 104’e ve 2011 yılında 121’e yükselmiş, 2012 yılında ise 115’e gerilemiştir.
e) Maliyetler
1) YÜD’nin tekrar doldurulamayan cep çakmaklarında 2009 yılında 100 olan ağırlıklı

ortalama birim ticari maliyeti 2010 yılında 89’a, 2011 yılında 80’e ve 2012 yılında 69’a geri-
lemiştir.

2) YÜD’nin doldurulabilen cep çakmaklarında 2009 yılında 100 olan ağırlıklı ortalama
birim ticari maliyeti 2010 yılında 113’e, 2011 yılında 126’ya yükselmiş ve 2012 yılında 101
olmuştur.

f) Kârlılık
1) YÜD’nin tekrar doldurulamayan cep çakmaklarında 2009 yılında (-)100 olan yurtiçi

satış birim kârlılığı 2010 yılında (-)77, 2011 yılında (-)80 ve 2012 yılında (-)59 olarak gerçek-
leşmiştir. YÜD, 2009-2012 yılları arasında önleme rağmen zarar etmeye devam etmiştir.

2) YÜD’nin doldurulabilen cep çakmaklarında 2009 yılında (-)100 olan yurt içi birim
satış kârlılığı 2010 yılında (-)1.001, 2011 yılında (-)2.131 ve 2012 yılında (-) 1.328 olarak ger-
çekleşmiştir. YÜD, 2009-2012 yılları arasında önleme rağmen ticari maliyetlerindeki artışı
satış fiyatlarına yansıtamamış ve zararını artırarak faaliyetlerine devam etmiştir.

g) Stoklar
1) YÜD’nin tekrar doldurulamayan cep çakmaklarında 2009 yılında 100 olan stok mik-

tar endeksi, 2010 yılında 209’a yükselmiş, 2011 yılında 7’ye gerilemiş ve 2012 yılında 199 ol-
muştur.

2) YÜD’nin doldurulabilen cep çakmaklarında 2009 yılında 100 olan stok miktar en-
deksi, 2010 yılında 16’ya, 2011 yılında 7’ye ve 2012 yılında 55’e gerilemiştir.

ğ) İstihdam
1) YÜD’nin tekrar doldurulamayan ve doldurulabilen cep çakmaklarında 2009 yılında

100 olan işçi sayısı endeksi, 2010 yılında 126’ya, 2011 yılında 125’e ve 2012 yılında 134’e
yükselmiştir.

h) Ücretler
1) YÜD’nin önleme tabi ürünlerde 2009 yılında 100 olan üretimde çalışan işçilerinin

aylık ücret endeksi 2010 yılında 98’e gerilemiş, 2011 yılında 102’ye ve 2012 yılında 106’ya
yükselmiştir.

ı) Verimlilik
1) YÜD’nin tekrar doldurulamayan cep çakmaklarında işçi başına verimlilik endeksi

2009 yılında 100 iken, 2010 yılında 67’ye ve 2011 yılında 94’e gerilemiş, 2012 yılında 155’e
yükselmiştir.

2) YÜD’nin doldurulabilen cep çakmaklarında işçi başına verimlilik endeksi 2009 yı-
lında 100 iken, 2010 yılında 108’e, 2011 yılında 124’e ve 2012 yılında 122’ye yükselmiştir.
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i) Nakit akışı
1) YÜD’nin tekrar doldurulamayan cep çakmaklarında elde ettiği nakit akışı endeksi

(kâr+amortisman) 2009 yılında (-)100 iken, 2010 yılında (-)47’ye yükselmiş, 2011 yılında (-)
109’a gerilemiş ve 2012 yılında biraz toparlayarak (-)90 olarak gerçekleşmiştir.

2) YÜD’nin doldurulabilen cep çakmaklarından elde ettiği nakit akışı endeksi
(kar+amortisman) 2009 yılında 100 iken, 2010 yılında (-)180’e, 2011 yılında (-)584’e ve 2012
yılında (-)365’e gerilemiştir.

j) Büyüme
1) YÜD’nin bütün faaliyetlerine ilişkin aktif büyüklüğü reel olarak 2009 yılında 100

iken, 2010 yılında 90’a, 2011 yılında 84’e ve 2012 yılında 82’ye gerilemiştir.
k) Sermaye ve yatırımları arttırma yeteneği
1) YÜD’nin bütün faaliyetlerine ilişkin öz sermayesi 2009 yılında 100 iken, 2010 yı-

lında 95’e, 2011 yılında 80’e ve 2012 yılında 84’e gerilemiştir.
2) YÜD 2009-2012 yılları arasında bütün faaliyetlerine ilişkin yenileme yatırım yap-

mamış, buna karşılık tevsi yatırımlarda bulunmuştur. Buna göre, YÜD’nin 2009 yılında 100
olan tevsi yatırım endeksi 2010 yılında 5’e, 2011 yılında 12’ye ve 2012 yılında 45’e gerile-
miştir.

l) Yatırımların geri dönüş oranı
1) YÜD’nin bütün faaliyetlerine ilişkin (Kâr/Özkaynak) oranı 2009-2012 yılları ara-

sında YÜD’nin zararda olmasına bağlı olarak negatif değerdedir.
Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi
MADDE 19 – (1) YÜD’den temin edilen veriler ışığında, tekrar doldurulamayan cep

çakmakları üretim, yurt içi ve yurt dışı satış miktarları mevcut önlemin etkisiyle gözden geçirme
döneminde olumlu yönde seyretmiş ancak pazar payını kaybetmemek için üretim maliyeti al-
tında satış yapan YÜD, söz konusu dönemde bahse konu üründe birim ve toplam kârlılıkta za-
rarla karşılaşmıştır. Aynı dönemde tekrar doldurulmayan cep çakmakları stok miktarı artmış
ve buna bağlı olarak stok çevrim hızı olumsuz yönde seyretmiştir.

(2) Doldurulabilen cep çakmaklarında ise, YÜD’nin mevcut önlemin etkisiyle üretim,
yurt içi satış miktarı ile dönem sonu stokları olumlu seyretmiş, ancak artan üretim ve ticari ma-
liyetlerini satış fiyatlarına yansıtamadığından ürünün birim ve toplam kârlılığında zarar oluş-
muştur.

(3) 2009-2012 yılları arasında aktif toplamı azalan YÜD’nin, tevsi yatırımlarının azal-
dığı ve öz kaynak kârlılığında bozulmalar yaşadığı tespit edilmiştir.

(4) 2009-2012 yılları arasında tekrar doldurulamayan cep çakmaklarında önlemin et-
kisiyle YÜD’nin pazar payının yükseldiği ve ÇHC menşeli ithalatın pazar payının düştüğü gö-
rülmüştür.

(5) Diğer taraftan, 2009-2012 yılları arasında doldurulabilen cep çakmaklarında önle-
min etkisine rağmen YÜD’nin pazar payının düştüğü ve ÇHC menşeli ithalatın pazar payının
yükseldiği gözlenmiştir.

(6) İ.B.M. firması nihai bildirime ilişkin olarak, YÜD’yi temsil eden firmanın gaz haz-
nelerinin temel parçası olan kapak ve valf setini üretmeyip ithal ettiğini iddia etmiştir. 2008
yılında tamamlanan ilk NGGS’de de değinildiği üzere YÜD nezdinde gerçekleştirilen yerinde
doğrulama soruşturması kapsamında söz konusu firmanın cep çakmaklarının tüm plastik par-
çalarını ürettiği, diğer bazı parçaları gerek yurtdışından gerekse yurtiçinden temin ederek bütün
parçaların montajını, kalite ve güvenlik testlerini gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. 

(7) Aynı firma YÜD’yi temsil eden firmanın kendisinin de aksam ve parça ithalatçısı
olduğunu ve bu nedenle yerli üretici vasfını taşımadığını iddia etmiştir. Ancak Yönetmeliğin
18 inci maddesi gereğince, YÜD benzer malın Türkiye’deki tüm üreticilerini veya bu malın önem-
li bir bölümünü gerçekleştiren üreticileri ifade eder. Anılan maddenin incelenmesinden, yerli üre-
ticilerin kendilerinin de ithalat yapmaları halinde mutlak olarak YÜD dışında tutulacağına ilişkin
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bir hüküm mevcut değildir. Bir ürünün üreticisinin o ürüne ilişkin bütün ürün tiplerini üretmesi
veya o ürünün ithalatını yapmaması gibi bir yükümlülüğü hukuken söz konusu değildir. Yerli
üreticilerin de ürünün yalnızca belirli tiplerini üretmeleri ve ürün gamını genişletmek ve sair
sebeplerle ithalat yapmaları mümkündür.

YEDİNCİ BÖLÜM
Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

Genel açıklamalar
MADDE 20 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi hükümleri gereğince, önlemlerin yü-

rürlükten kalkması halinde YÜD’de önleme konu ülke menşeli dampingli ithalattan kaynakla-
nan zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı de-
ğerlendirilmiştir.

Soruşturmaya konu ithalatın değerlendirilmesi
MADDE 21 – (1) Yapılan inceleme neticesinde ÇHC menşeli doldurulamayan cep çak-

makları ithalatının önlemden sonraki dönemde azalarak gözden geçirme dönemi boyunca dur-
duğu tespit edilmiştir. Buna karşılık doldurulabilen cep çakmakları genel ithalatı %251 artarken,
önleme tabi ÇHC menşeli ithalat aynı dönemde önleme rağmen %344 artmıştır.

(2) Bu kapsamda, önlem konusu ÇHC menşeli doldurulamayan cep çakmakları tüketi-
minin gözden geçirme döneminde %30 arttığı gözlenirken, YÜD’nin aynı dönemde pazar pa-
yını önleme rağmen %15 artırabildiği belirlenmiştir. Benzer şekilde, önlem konusu doldurula-
bilen cep çakmaklarında tüketim gözden geçirme döneminde %135 artarken, YÜD’nin aynı
dönemde pazar payını %30 oranında düşürdüğü ve ÇHC menşeli ithalatın ise pazar payını %89
oranında arttırdığı belirlenmiştir.

Önleme konu ülkede sektörün durumu ve kapasite fazlası
MADDE 22 – (1) UTM verilerine göre, dampingin devamı veya yeniden meydana gel-

me ihtimali bölümünde de belirtildiği üzere ÇHC’de soruşturma konusu ürünlere ilişkin önemli
miktarda kapasite bulunduğu ve ÇHC’nin soruşturma konusu ürünlerde dünyanın en büyük
ihracatçısı olduğu görülmektedir.

(2) ÇHC, 2012 yılında dünya toplam tekrar doldurulamayan cep çakmakları ihracat pa-
zarından %72, doldurulabilen cep çakmakları ihracat pazarından %95 ve plastikten gaz haz-
nelerinin ihracat pazarından %60 oranlarında pay alarak ihracatçı ülkeler arasında ilk sırada
yer almıştır.

(3) Bu bilgiler ışığında, önleme tabi ülkede Türkiye’ye yönlendirebilecek ciddi üretim
kapasitesinin ve ihracat kabiliyetinin bulunduğu, önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda
bu kapasitenin Türkiye pazarına yönlendirilmesinin ve bunun sonucunda YÜD’de zararın de-
vamının veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmiştir.

Değerlendirme
MADDE 23 – (1) Uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin sona ermesi halinde

damping ve zararın devam edip etmeyeceği veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup
olmadığı konusu incelenmiştir. Bu itibarla, önleme tabi ülkenin büyük üretim kapasitesine ve
kapasite fazlasına sahip olduğu, mevcut önlemlerin ortadan kalkması durumunda dampingli
ithalatın artarak devam etmesinin ve zararın devamının veya yeniden meydana gelmesinin
muhtemel olduğu değerlendirilmiştir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Diğer Hususlar

Üçüncü ülkelerden ithalat
MADDE 24 – (1) Tekrar doldurulamayan cep çakmaklarındaki ithalatın nerdeyse ta-

mamı 2009-2012 dönemi boyunca soruşturma konusu ülke haricindeki ülkelerden gerçekleş-
tirilmiştir. Bu itibarla, önlemlerin etkisi ile beraber ithalatın kompozisyonunun değiştiği ve ithalat
talebinin daha çok doldurulabilen cep çakmaklarına kaydığı değerlendirilmiştir.
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(2) Doldurulabilen cep çakmakları ithalatının ise gözden geçirme döneminde sırasıyla
%25,8, %19,4, %5,1 ve %6,1 oranlarında soruşturma konusu olmayan ülkelerden gerçekleştiği
görülmektedir. Bu itibarla, önleme rağmen söz konusu üründe ÇHC menşeli ithalatın payının
azalmadığı, aksine giderek arttığı ve önlemin yürürlükten kaldırılması halinde dampingin ve
zararın tekrar meydana gelebileceğine ilişkin tespitleri destekler nitelikte olduğu değerlendi-
rilmiştir.

(3) Soruşturma konusu ürünlerden plastikten gaz hazneleri ithalatının gözden geçirme
döneminde sırasıyla %46,3, %78,3, %15,5 ve %27,7 oranlarında soruşturma konusu olmayan
ülkelerden gerçekleşerek dalgalı bir seyir izlediği gözlenmiştir.

(4) Diğer taraftan, söz konusu mevcut önlemler yürütülen önlemlerin etkisiz kılınması
soruşturması sonucunda yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/17
sayılı Tebliğ ile Vietnam’a teşmil edilmiştir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Sonuç

Karar
MADDE 25 – (1) Soruşturma sonucunda, yürürlükteki önlemin ortadan kalkması du-

rumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel
olduğu tespit edildiğinden, ÇHC menşeli tekrar doldurulamayan cep çakmakları, doldurulabilen
cep çakmakları ve plastikten gaz hazneleri için İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin
Tebliğ (No: 2002/4) ile yürürlüğe konulan ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin
Tebliğ (No: 2008/16) ile değiştirilerek devam etmesi uygun görülen dampinge karşı önlemlerin
İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararı ve Ekonomi Bakanı’nın onayı ile
aşağıda belirtilen şekilde değiştirilerek uygulanmaya devam edilmesi uygun görülmüştür.

Uygulama
MADDE 26 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife pozisyon numarası,

tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla,
serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oranda dampinge
karşı kesin önlemi tahsil ederler.

Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR

İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 28/6/2012 tarihli ve 28337 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca

Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında

Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin

özet bilgi” tablosu ile “Özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler” ve “Konsolide özkaynak kalem-

lerine ilişkin bilgiler” tabloları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya Konsolide Öz-

kaynak kalemlerine ilişkin bilgiler tablosundan sonra gelmek üzere aşağıda yer alan “Özkaynak

hesaplamasında geçici uygulamaya tabi unsurlara ilişkin bilgiler” tablosu ile “Özkaynak he-

saplamasına dahil edilecek borçlanma araçlarına ilişkin bilgiler” tablosu eklenmiştir.
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MADDE 2 – Aynı Tebliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“b) Mali bünyeye ilişkin olarak 7 nci maddenin ikinci fıkrasında yer alan ilgili dönemin

konsolide ve konsolide olmayan sermaye yeterliliği standart oranına ve özkaynak kalemlerine

ilişkin bilgiler, özkaynak hesaplamasında geçici uygulamaya tabi unsurlara ilişkin bilgiler ve

özkaynak hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçlarına ilişkin bilgiler ile 9 uncu mad-

denin birinci fıkrasında yer alan piyasa riskine ilişkin açıklama ve (a) bendinde yer alan tablo,

11 inci maddede yer alan kur riski, 12 nci maddede yer alan faiz oranı riskine, 12/A maddesinde

yer alan bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riskine, 12/B maddesinde yer alan

bankacılık hesaplarından kaynaklanan hisse senedi pozisyon riskine, 13 üncü maddede yer alan

likidite riskine, 13/A maddesinde yer alan menkul kıymetleştirme pozisyonlarına, 13/B mad-

desinde yer alan kredi riski azaltım tekniklerine ve 13/C maddesinde yer alan risk yönetim he-

def ve politikalarına ilişkin bilgiler,”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

28/6/2012 28337
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2014 Nisan Günsüzleri             HARUN 

1200-24 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

26 Nisan 2014 

CUMARTESİ 
Sayı : 28983 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/1479 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Ali ve Hilba oğlu 1989 D.lu Halep/SURİYE 

nüf. kayıtlı olan MOHAMAD ALİ hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu davasında 

mahkememizin 05/03/2014 tarih ve 2013/1479 esas, 2014/329 karar sayılı ilamı ile sanığın 2 yıl 6 

ay hapis ve 80,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan kaçak 

mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3143 

————— 
Esas No : 2013/1482 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Abdo ve Adile oğlu 1977 D.lu Halep/SURİYE 

nüf. kayıtlı olan MUHAMMED SAİDALİ hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu 

davasında mahkememizin 05/03/2014 tarih ve 2013/1482 esas, 2014/330 karar sayılı ilamı ile 

sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan 

kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK’un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3144 
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Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2012/133 

Karar No. : 2014/77 

Sanık : OMAR ABDULHALEK, Abdulrahman ve Fatıma oğlu, 1980 

Aleppo doğumlu Suriye Halep nüfusuna kayıtlı olup, Ardı 

Sabbo Mahallesi Selahattin Sokak Halep Suriye adresinde oturur. 

Suç : Kaçakçılık 

Suç yeri : Hatay/Merkez 

Suç Tarihi : 01/01/2012 

Karar Tarihi : 22/01/2014 

Kanun maddesi : 5607 S.Y. 3/l, TCK. 62, 52/2, 50/l, 54 

Verilen ceza : 80,00 TL. ve 6,000,00 TL. Adli para cezası, eşyanın 

müsaderesine 

Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen gıyabi karar tüm aramalara 

rağmen tebliğ edilememiştir. 

Yukarıda karar özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri 

gereğince Resmi Gazete’de ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 

tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer mahkemesine 

verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak 

suretiyle Yargıtay nezdinde temyiz edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın 

kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur. 3164 

————— 

Esas No : 2012/773 

Karar No. : 2014/40 

Sanık : IBRAHIM IBRAHIM, Soubhı ve Samıha oğlu, 1983 Aleppo 

doğumlu Suriye Halep nüfusuna kayıtlı olup, Attavami Mah. 

Mahmud Ömer Nasif Okulu yanı Halep Suriye adresinde oturur. 

Suç : Kaçakçılık 

Suç yeri : Hatay/Merkez 

Suç Tarihi : 15/12/2011 

Karar Tarihi : 15/01/2014 

Kanun maddesi : 5607 S.Y. 3/3, TCK. 62, 52/2, 50/l, 54 

Verilen ceza : 17,056,00 TL. ve 12,300,00 TL. adli para cezası, eşyanın 

müsaderesine. 

Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen gıyabi karar tüm aramalara 

rağmen tebliğ edilememiştir. 

Yukarıda karar özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri 

gereğince Resmi Gazete’de ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 

tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer mahkemesine 

verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak 

suretiyle Yargıtay nezdinde temyiz edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın 

kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur. 3165 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

AĞ GÜVENLİĞİ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı İç Ticaret 

Müdürlüğü ihtiyacı olan ağ güvenliği sistemi, 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 (100.-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, 05/05/2014 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 ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin 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. 

 3496/1-1 
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BORU VE DİRSEK TEMİN EDİLECEKTİR 

Burdur Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız ihtiyacı olan boru ve dirsek temini ihalesi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal 

ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası : 2014/46247 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü-Şekerevleri 

Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No: 2  15220 

BURDUR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35 - 0 248 233 12 67 

2 - İhale konusu malın 

a) Adı : Fabrikamız ihtiyacı olan boru ve dirsek 

temini  

b) Niteliği ve miktarı :  Aşağıda yazılı malzemeler şartname ve 

sözleşmede belirtilen şartlar dahilinde 

Fabrikamıza teslim edilmek üzere satın 

alınacaktır. 

 

ADI EVSAFI ÖLÇÜSÜ MİKTARI 

BORU Ø114,3x2,9 TS EN 10217-7 OCAK 2006 X 2 Cr Ni 19-11 Metre 40 

BORU Ø88,9,3x2,9 TS EN 10217-7 OCAK 2006 X 2 Cr Ni 19-11 Metre 80 

SPİRAL KAYNAKLI BORU Ø609,6x7,1 TS EN 10217-1 NİSAN 

2003 P 235 
Metre 

6 

SPİRAL KAYNAKLI BORU Ø508,1x7,1 TS EN 10217-1 NİSAN 

2003 P 235 
Metre 

60 

SPİRAL KAYNAKLI BORU Ø219,1x4,5 TS EN 10217-1 NİSAN 

2003 P 235 
Metre 

48 

SPİRAL VEYA BOYUNA KAYNAKLI BORU Ø168,3x4,0 TS EN 

10217-1 NİSAN 2003 P 235 
Metre 

30 

SPİRAL VEYA BOYUNA KAYNAKLI BORU Ø114,3x3,4 TS EN 

10217-1 NİSAN 2003 P 235 
Metre 

200 

90º PATENT DİRSEK (ÇELİK) 508,0 X 8,8 DIN 2605-PAHLI Adet 8 

90º PATENT DİRSEK (ÇELİK) 329,9 X 8,0 DIN 2605-PAHLI Adet 4 

90º PATENT DİRSEK (ÇELİK) 219,1 X 7,1 DIN 2605-PAHLI Adet 4 

90º PATENT DİRSEK (DİKİŞLİ) 114,3 X 3,6 DIN 2605-PAHLI Adet 70 

90º PATENT DİRSEK (CrNİ)219,1 X 3,76 DIN 2605-PAHLI Adet 6 

90º PATENT DİRSEK (CrNi) 168,3 X 3,4 DIN 2605-PAHLI Adet 10 

90º PATENT DİRSEK (CrNi) 114,3 X 3,0 DIN 2605-PAHLI Adet 15 

90º PATENT DİRSEK (CrNi) 88,9 X 3,0 DIN 2605-PAHLI Adet 25 
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3 - İhale Konusu malın teslim yeri : Burdur Şeker Fabrikası 

4 - İhale dokümanın görülmesi ve temini: 

a) İhale dokümanının görüleceği yer : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 

c) İhale dokümanının satış bedeli 

   (KDV dahil) : 100,00 TL 

5 - İhaleye ilişkin bilgiler ile 

     son teklif verme tarih ve saati  

a) Tekliflerin sunulacağı adres : Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği  

b) İhalenin yapılacağı adres : Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

c) İhale (son teklif verme) tarihi : 12/05/2014  

d) İhale (son teklif verme) saati : Saat 14.30 

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Bu ihalede malzemenin tamamı için teklif verilecektir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Mezkur mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 

ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp 

yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 3482/1-1 

—— • —— 

AFYON MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN İHTİYACI OLAN 

1 YILLIK PERSONEL TAŞIMA HİZMET KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINMAK 

SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Afyon Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 1 yıllık 

Personel Taşıma hizmet alımı kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ 

ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 100,00 TL karşılığında temin 

edilebilir.  

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr ve www.kizilaymadensuyu.com.tr 

adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 23 MAYIS 2014 saat 12:00’a kadar Faaliyet Alanı 

Koordinatörlüğümüz Lojistik Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - İhale Zarfı 23 MAYIS 2014 saat 14:00’da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz 

Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 3497/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Kabahatler Bürosundan: 

Sayı: 2014/3060 Muh. 

7201 Sayılı Yasanın 28. Maddesine göre kabahat işleyenin adresinin belli olmaması 

halinde ilanen tebliğ yapılacağına dair amir bulunmaması sebebiyle kabahat suçundan kabahat 

işleyen hakkında Savcılığımızca verilmiş bulunan idari yaptırım kararında açık adresine usulüne 

uygun tebligat yapılamaması, karşısında belirtilen para cezası ile cezalandırıldığına dair karar ve 

hüküm fıkraları aşağıya çıkartılmış olup, ilanen tebliğ olunur. 

 

SIRA 

NO 

KAB. 

NO 

KARAR 

NO 

KABAHAT 

NEVİ 

KARAR 

TARİHİ 
ADI SOYADI 

P. CZ. 

MİKT. 

1 - 2014/14 2014/10 
4458 S.K. 

238 Md. 
09/04/2014 

ISMAIL EMIN 

MEHMED 
748,25 TL. 

 3398/1-1 

—— • —— 

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 

Müşavirler Odaları Birliğinden:  

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI 

1 - Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir Bülent ÜRKEK’e “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası 

verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 22.03.2014 tarihinde başlanmış olup, ceza 22.03.2015 

tarihinde son bulacaktır.  

2 - Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesi Yeminli Mali Müşavir Muzaffer 

MAĞDEN’e “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın 

uygulanmasına 05.04.2014 tarihinde başlanmış olup, 05.10.2014 tarihinde son bulacaktır. 

3 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Ayhan 

KARAGÜLLE’ye “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. 

Cezanın uygulanmasına 07.03.2014 tarihinde başlanmış olup, ceza 07.03.2015 tarihinde son 

bulacaktır. 

4 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulu’nun 28.03.2013 

gün ve 2013/22-110-1 sayılı kararı ile Serbest Muhasebeci Faruk ŞAHİNER’e “12 Ay Geçici 

Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza 

kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 08.04.2014 tarihinde başlanmış olup, ceza 

08.04.2015 tarihinde son bulacaktır. 

5 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulu’nun 25.04.2013 

gün ve 2013/04-113-12 sayılı kararı ile Serbest Muhasebeci Durmuş KİBAROĞLU’na 

“Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden 

kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 08.04.2014 tarihinde başlanmıştır.  

6 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulu’nun 17.01.2013 

gün ve 2013/27-102-06 sayılı kararı ile, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İbrahim POYRAZ’a 

“Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden 

kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 08.04.2014 tarihinde başlanmıştır. 
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İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz ilgili Birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla Öğretim 

Üyeleri alınacaktır. 

İlanımız Üniversitemiz web sayfasının (www.inonu.edu.tr) duyurular kısmında 

mevcuttur. 

Başvuru süresi ilanın Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 

İlan olunur. 

MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR: 

DOÇENTLER: 

1 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar dilekçe ve ekindeki bütün dosyalarına; 

doçentlik belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, 

özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek dört 

takım dosya ve 2 adet fotoğraf teslim edeceklerdir. 

2 - 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları 

değerlendirmeye alınmayacaktır.  

YARDIMCI DOÇENTLER: 

1 - Adaylar dilekçe (yabancı dil belirtilecek) ve ekindeki bütün dosyalarına; öğrenim 

belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, 

nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek dört takım dosya ve 6 adet 

fotoğraf teslim edeceklerdir. 

2 - 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları 

değerlendirmeye alınmayacaktır.  

3 - Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvurularda Üniversitelerin akademik kadrolara 

atama için aranan kriterler kapsamında Yükseköğretim Kurulunun belirlediği kıstaslar 

çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alma şartı getirilse bile söz 

konusu kadrolara atamalarda herhangi bir ayrım yapılmaksızın 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca dil 

sınavı yapılacaktır.  

NOT:  

1 - Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmış olması gerekmektedir. 

2 - Adaylar sadece bir Anabilim Dalına müracaat edebilirler. 

3 - Tıp Fakültesi için başvuracak adayların ders verebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri 

şarttır. 

İlan şartlarımızı taşıyan adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün 

içerisinde; Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Dairesi 

Başkanlığı’na, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili birimlere bizzat 

başvurmaları gerekmektedir. 

 

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI UNVANI DERECE ADET 

TIP 

FAKÜLTESİ 

DAHİLİ TIP 

BİLİMLERİ 

TIBBİ 

FARMAKOLOJİ 
DOÇENT 1 1 

TIP 

FAKÜLTESİ 

CERRAHİ TIP 

BİLİMLERİ 
ÜROLOJİ 

YARDIMCI 

DOÇENT 
1 1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

12.06.2008 tarihli ve 1768 sayılı Makam Oluru ile denetim faaliyeti durdurulan ve 8 nolu 

Yapı Denetim İzin Belgesi iptal edilmiş olan 3 H Yapı Denetimi Tic. Ltd. Şti. tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 19.09.2008 tarihli ve 

E.2008/1418 sayılı “dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması” kararına istinaden 

12.06.2008 tarihli ve 1768 sayılı Makam Oluru ile 3 H Yapı Denetimi Tic. Ltd. Şti. hakkında tesis 

edilmiş olan işlemlerin yürütmesi durdurulmuş ve 13.01.2009 tarihli ve 27109 sayılı Resmi 

Gazetede ilan edilmiştir. 

Ankara 4. İdare Mahkemesinin 12.02.2009 tarihli ve E.2008/1418-K.2009/228 sayılı 

“dava konusu işlemin iptali” kararı doğrultusunda, 12.06.2008 tarihli ve 1768 sayılı Makam Oluru 

ile tesis edilen işlemler iptal edilmiş ve 02.04.2009 tarihli ve 27188 sayılı Resmi Gazetede ilan 

edilmiştir. 

Bakanlığımızın temyiz talebi neticesinde Danıştay 6. Dairenin 18.11.2011 tarihli ve 

E.2010/5014-K.2011/4532 sayılı kararı ile Ankara 4. İdare Mahkemesinin 12.06.2008 tarihli ve 

1768 sayılı Makam Oluru ile tesis edilen işlemlerin iptaline dair kararının bozulmasına 

hükmedilmiştir. 

Bozma kararına müteakip Ankara 4. İdare Mahkemesince yeniden yapılan yargılama 

neticesinde bozma kararına uyularak, Bakanlığımız lehine 12.12.2013 tarihli ve E.2013/1706-

K.2013/1582 sayılı karar ile “davanın reddine” hükmedilmiş olup, anılan bu karar ile evvelce 

verilen Mahkeme Kararlarının uygulanma gereği ve davacı 3 H Yapı Denetimi Tic. Ltd. Şti. 

lehine olan neticeler ortadan kalkmıştır. 

 Bu nedenle, 8 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 3 H Yapı Denetimi Tic. Ltd. 

Şti.’nin davaya konu edilen 12.06.2008 tarihli ve 1768 sayılı işlemde yer alan geçici faaliyet 

durdurma cezaları dışında, 28.10.2004 tarihli ve 25627 sayılı, 28.10.2010 tarihli ve 27743 sayılı 

Resmi Gazetelerde ilan edilen 2 (iki) adet geçici faaliyet durdurma cezası da bulunduğundan 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesindeki “Faaliyeti üç defa durdurulan yapı 

denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” 

hükmü gereğince 3 H Yapı Denetimi Tic. Ltd. Şti.’nin 8 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin iptal 

edilmesi, Bakanlık Makamının 15.04.2014 tarihli ve 3190 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.  

İlgililere duyurulur. 3481/1/1-1 

————— 

Özel Girişim Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Doğan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim 

sorumluluğunda bulunan; 

Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi, Kapaklı Beldesi, F19B20B3D pafta, 1376 ada, 11 parsel 

üzerindeki 156785 YİBF nolu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. 

maddesinin (d) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 266751-165837 

Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 167 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 

Özel Girişim Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mustafa Kemal EMÜL 

(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:779, Oda Sicil No:29571) ve 

Devrim Rıfat KAYA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:64209) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması 
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Söz konusu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (d) 

fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 574814-522396 Ticaret Sicil No ile 

İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 504 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Doğan Yapı 

Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanı Ahmet Atay KARAKAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6672, Oda Sicil No:5838) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 

8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşların Yapı Denetim 

İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan 

tarihinden itibaren başlatılması, 

Özel Girişim Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 10.07.2013 tarihli ve 

28703 sayılı Resmi Gazete ilanı ile, Doğan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 

06.04.2014 tarihli ve 28964 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan 

geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim 

kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin 

uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas 

sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. 

fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, 

belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 15.04.2014 tarihli ve 3191 sayılı Oluru ile 

uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 3481/2/1-1 

————— 

Grup Yapıgüçler Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, Kapaklı Beldesi, 31KIIIA pafta, 338 ada, 1 parsel 

üzerindeki 172902 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. 

maddesinin (d) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 8525 Ticaret Sicil No 

ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 476 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Grup Yapıgüçler 

Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Fahri KURTULUŞ (İnşaat Mühendisi, 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7231, Oda Sicil No:15931), sorumlu denetim elemanları Zafer 

ALPONAT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6261, Oda Sicil No:19381) ve 

Sadık ARSLAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:60652) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak 

durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve 

durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

 Grup Yapıgüçler Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 03.04.2013 tarihli 

ve 28607 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 15.04.2014 tarihli ve 3192 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 3481/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

M.T.M. Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

İstanbul İli, Pendik İlçesi, 238EF-IVC pafta, 4520 ada, 20 parsel üzerindeki 135342 YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) 

fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 448672-396254 Ticaret Sicil No ile 

İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 190 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip M.T.M. Yapı 

Denetim Hiz. Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mehmet Cevat PAMUK (İnşaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6268, Oda Sicil No:11713), Mehmet Ali Kibar 

TURAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4667, Oda Sicil No: 6525) ve 

Selami İlker ASYALI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:57442) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak 

durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve 

durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

 M.T.M. Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 23.05.2012 tarihli ve 

28301 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 15.04.2014 tarihli ve 3193 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 3481/4/1-1 

————— 

Gonca Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Denizli İli, Merkez İlçesi, 5774 ada, 16 parsel üzerindeki 706053 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara 

göre denetlemediği anlaşılan 26206 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 803 nolu 

Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gonca Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları 

Şafak CANKORUR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18582, Oda Sicil 

No:22263), Sinan GÜRCAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:458, 

Oda Sicil No:33252) ve Zeynep ÖZTÜRK’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 

No:61864) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici 

olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade 

edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili 

mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 16.03.2013 tarih ve 28589 sayılı, 

27.02.2014 tarih ve 28926 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti iki defa geçici olarak 

durdurulan, 803 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gonca Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin aynı 

Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer 

alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve 

izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 803 nolu Yapı 

Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 15.04.2014 tarihli 

ve 3194 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür 

İlgililere duyurulur. 3481/5/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Ölçü Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, 231 pafta, 2124 ada, 2 parsel üzerindeki 247449 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 596658-544240 Ticaret Sicil No ile İstanbul 

Ticaret Odasına kayıtlı 618 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ölçü Teknik Yapı Denetim 

Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Kenan GEDİKOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:9965, Oda Sicil No:25292), Çiğdem DARICI (Mimar, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:9721, Oda Sicil No:16999), Ayla ERGİN (Mimar, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:4577, Oda Sicil No:4802) ve Hulusi TATAR’ın (İnşaat Mühendisi, 

Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:25531) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi 

gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin 

Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden 

itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 15.04.2014 tarihli ve 3195 sayılı Oluru ile uygun 

görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 3481/6/1-1 

————— 

Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 3. maddesinin 

5.fıkrasındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan 27322 Ticaret Sicil No ile Denizli 

Ticaret Odasına kayıtlı 1498 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sarı Yıldız Yapı Denetim 

Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Turgay ÜÇYILDIZ (Mimar, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:21856, Oda Sicil No:13626), sorumlu denetim elemanı Tahsin 

SARIKAYA’nın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21778, Oda Sicil 

No:33289) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici 

olarak durdurulması, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin 

Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 15.04.2014 tarihli ve 

3196 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 3481/7/1-1 

————— 

08.01.2012 tarihli 28167 sayılı ve 22.03.2012 tarihli 28241 Resmi Gazete ilanları ile İzmir 

ili, Tire ilçesi, Karateke Köyü, Yolüstü Mevkii, 30 pafta, 651 parsel üzerindeki yapı ile ilgili 

denetim faaliyetleri 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulan Mustafa MUTLU (İnşaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7841, Oda Sicil No:8825), Mehmet Cumhur 

CENGİZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13690, Oda Sicil No:17054), Celal 

GÜMÜŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:63124) ve Mustafa Kemal HIZAL’ın 

(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2389, Oda Sicil No:6109) Bakanlığımız 

aleyhine açtıkları davalarda, ilgili idare mahkemelerince “dava konusu işlemin yürütmesinin 

durdurulmasına hükmedildiğinden” 24.10.2012 tarihli 28451 sayılı, 24.11.2012 tarihli 28477 

sayılı, 29.12.2012 tarihli 28512 sayılı ve 03.07.2013 tarihli 28696 sayılı Resmi Gazete ilanları ile 

dava konusu işlemin dava açan kişilerle ilgili kısmının yürütmesi durdurulmuştur. Anılan 

yürütmeyi durdurma kararlarına gerekçe gösterilen işlem eksikliği il yapı denetim komisyonunca 

giderildiğinden, geçici faaliyet durdurma cezaları kesintiye uğrayan Mustafa MUTLU’nun (İnşaat 
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Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7841, Oda Sicil No:8825) ceza süresinden 

yürütmeyi durdurma ilanına kadar çekilen 290 günlük ceza süresinin düşülerek 75 (yetmişbeş) 

gün süre ile, Mehmet Cumhur CENGİZ’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:13690, Oda Sicil No:17054) ceza süresinden yürütmeyi durdurma ilanına kadar çekilen 321 

günlük ceza süresinin düşülerek 44 (kırkdört) gün süre ile, Celal GÜMÜŞ’ün (İnşaat Mühendisi, 

Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:63124) ceza süresinden yürütmeyi durdurma ilanına kadar çekilen 

282 günlük ceza süresinin düşülerek 83 (seksenüç) gün süre ile denetim faaliyetlerinin geçici 

olarak durdurulması, durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Mustafa Kemal HIZAL’ın İdare Mahkemesince hükmedilen yürütmeyi durdurma kararının ilan 

edildiği tarihte ceza süresini tamamlamış olması nedeniyle denetim faaliyetinin geçici olarak 

durdurulması işleminin Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi Bakanlık 

Makamının 15.04.2014 tarihli ve 3197 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 3481/8/1-1 

————— 

29.06.2011 tarihli ve 27979 sayılı Resmi Gazete ilanı ile İstanbul ili, Bahçelievler ilçesi, 

24 pafta, 5057 parsel üzerindeki yapı ile ilgili denetim faaliyetleri 3 (üç) ay süre ile geçici olarak 

durdurulan Adnan TÜRKEN’in (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:6417, Oda Sicil No:5434) Bakanlığımız aleyhine açtığı dava sonucunda verilen “iptal kararı” 

doğrultusunda, 28.01.2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmi Gazete ilanı ile dava konusu işlem iptal 

edilmiştir. Anılan iptal kararına gerekçe gösterilen şekil eksikliği il yapı denetim komisyonunca 

verilen karar üzerine ortadan kaldırıldığından Adnan TÜRKEN (Elektrik Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6417, Oda Sicil No:5434) hakkında verilen Ankara 4. İdare 

Mahkemesinin 30.11.2012 tarihli ve E.2012/305-K.2012/1575 sayılı “dava konusu işlemin iptali” 

kararının uygulanması ile geri alınan geçici faaliyet durdurma işleminin yeniden uygulamaya 

konulması, ancak söz konusu mahkeme kararının ilan edildiği tarihte ceza süresini tamamlamış 

olması nedeniyle denetim faaliyetinin geçici olarak durdurulması işleminin Bakanlık nezdinde 

tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi Bakanlık Makamının 15.04.2014 tarihli ve 3198 sayılı 

Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 3481/9/1-1 

—— • —— 
Gemlik Gümrük Müdürlüğünden: 

İLANEN TEBLİGAT 

DİLMESAN DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Adına Gemlik Gümrük 

Müdürlüğünce onaylı 18/08/2011 tarih ve IM045532 sayılı Serbest Dolaşıma Giriş 

Beyannamesinden kaynaklanan amme alacağı tutarı (para cezası) toplamı: 5.061,21 TL.nin tahsili 

için anılan firmanın Müdürlüğümüzde mevcut adresinde firmaya ve firma adına evrak teslim 

almaya yetkili muhataba ulaşılamamıştır. 

Bu nedenle; anılan firma ve firma yetkilisine ulaşılamadığından Müdürlüğümüzce tanzim 

edilen 25/02/2014 tarihli, 2014/633 sayılı PARA CEZA KARARI, yükümlüsüne tebliğ 

edilememiş olup, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28. ve 29. Maddeleri gereğince ilanen 

tebliğine ve aynı Kanunun 31. Maddesi ve Tebligat Tüzüğü’nün 46. ve 47. Maddeleri ile 49. 

Maddesi uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra Tebligat Kanunu gereğince tebliğ 

edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur. 3479/1-1 
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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. 

 3501/1-1 
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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. 

 3503/1-1 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

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. 

 3500/1-1 
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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. 

 3502/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

Toplantı Tarihi ve No : 26.03.2014-84 Toplantı Yeri  

Karar Tarihi ve No : 26.03.2014- 1401 SİVAS 

Dosya No : 58.06.84 

 

Sivas İli, Kangal İlçesi, Bektaş Köyü, Sırakaya Mevkiinde bulunan, tapunun 132 ada, 177 

parselinde kayıtlı taşınmazda yer alan Hoyuk Tepesi I ve II Nolu Tümülüslerinin 2863 sayılı 

Kanun’un 6. maddesinde belirtilen yerlerden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak 

tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/5.000 ölçekli haritada 

işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 

05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda bu alanlarda, kesinlikle hiçbir 

yapılaşmaya izin verilmemesine, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak 

belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve 

özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 

varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine, yeni tarımsal 

alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, 

koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebileceğine, toprağın 

sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, ağaçlandırmaya 

gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, taş, toprak, kum vb. 

alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, curuf, 

çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine 

tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma 

(ifraz) yapılabileceğine; hazırlanan sit fişinin onaylanmasına, karar verildi 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

Toplantı Tarihi ve No : 13.03.2014     73 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 13.03.2014     1348   ANKARA 

 

TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. tarafından yapılması planlanan “ Trans Anadolu Doğalgaz 

Boru Hattı (TANAP) Projesini konu alan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 

01.10.2012 gün ve 209113 sayılı yazısı ve ekleri, 11.02.2013 gün ve 29361 sayılı yazısı ve ekleri, 

22.10.2013 gün ve 201722 sayılı yazısı ve ekleri, 27.12.2013 gün ve 251741 sayılı yazısı ve ekleri 

ile konuya ilişkin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüş yazıları doğrultusunda Ankara I 

Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 

İnceleme Değerlendirme ve Karar Tutanağı okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler 

sonunda;  

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) Projesi güzergahı üzerinde yeralan Ankara 

İli, Polatlı İlçesi, Gündoğan Köyü sınırları içerisinde yapılan incelemelerde; boru hattı ve koruma 

bandı dışında kalan bölgede 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 

kapsamında kalan korunması gerekli höyük ve tümülüs olduğu anlaşıldığından kararımız eki 

haritada koordinatları verilen alanların I. Derece ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 

tescillenmesine, höyük üzerinde kaçak kazı yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasına, 

bu alanlarda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 

sayılı ilke kararının Koruma ve Kullanma Koşullarına ilişkin hükümlerinin Geçiş Dönemi 

Yapılaşma Koşulları olarak belirlenmesine, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 27.03.2014-96  TOPLANTI YERİ 

KARAR TARİHİ VE NO : 27.03.2014-3470 ADANA 

 

Hatay İli, İskenderun İlçesi, Kurtbağı köyü, 686 parselde bulunan kaya mezarının 1. 

Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine ilişkin, Hatay Valiliği İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğünün 05.03.2014 gün ve 970 sayılı yazısı, eki Müze Müdürlüğü uzmanlarınca 

hazırlanmış 28.02.2014 gün ve 697 sayılı rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası 

incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;  

Hatay İli, İskenderun İlçesi, Kurtbağı köyü, 686 parselde bulunan kaya mezarının 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 sınırlarının ve kararımız eki Geçiş Dönemi Koruma 

Esasları ve Kullanma Şartlarının uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 26.03.2014-95  TOPLANTI YERİ 

KARAR TARİHİ VE NO : 26.03.2014-3415 ADANA 

 

Mersin İli, Silifke İlçesi, Keşlitürkmenli Köyü sınırları içinde tespit edilen Keşlitürkmenli 

Örenyerinin 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamında olduğunun anlaşıldığına; Bu bağlamda, 

2863 sayılı yasanın 7.maddesi kapsamında Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, Müze Müdürlüğü 

uzmanlarınca önerilen ve kararımız eki 1/2000 ölçekli kadastral ve 1/10000 ölçekli topoğrafik 

haritada belirlenmiş olan 1. ve 3.derece arkeolojik sit alanı sınırlarının uygun olduğuna karar 

verildi. 
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BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   1.30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
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YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN
6532 Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2014/6149 Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Mimarlık Fakültesi Kurulması

Hakkında Karar
2014/6236 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989

(2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların
Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013
Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2014/6240 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989
(2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların
Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013
Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Emrullah İŞLER’e, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri

IŞIK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Avrupa Birliği Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
— Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk

ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI
— Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER
2014/6041 Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin Yürürlükten

Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/8)
— Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği
— Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve

Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

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




