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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:
SİGORTA VE REASÜRANS İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN MALİ

BÜNYELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/8/2007 tarihli ve 26606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta ve
Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin
birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve  aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“e) Müsteşarlıkça belirlenebilecek diğer kalemler”
“(4) Müsteşarlık, belirleyeceği esaslar çerçevesinde bu Yönetmelikte geçen oran ve tu-

tarları %50’sine kadar (%50 dâhil) artırabilir veya azaltabilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 15 – (1) Şirketin, bir sonraki yıl uygulanacak reasürans stratejileri aşağıda

yer alan hususları da içerecek şekilde şirket yönetim kurulu veya müdürler kurulu tarafından
onaylanır;

a) Branşlar bazında yapılacak reasürans anlaşmalarının türlerinin belirlenmesi usulleri,
b) Şirketin her bir branş bazında üzerinde tutacağı tahmini net risk tutarı,
c) Reasürörlerin nasıl belirleneceği ve hangi usullerde teklif alınacağının tespiti,
ç) Her bir reasürörden alınacak maksimum koruma tutarı ile bu reasürörlerin mali ye-

terliliklerinin ne şekilde takip edileceğinin belirlenmesi,
d) Reasürans programının nasıl izleneceği, yeterli reasürans teminatının devamlılığının

ne şekilde denetleneceği.
(2) Şirket aşağıda yer alan bilgileri içeren reasürans raporunu, reasürans anlaşmalarının

imzalanmasını takip eden bir ay içerisinde Müsteşarlığa göndermek zorundadır.
a) Şirketin her bir branş itibariyle sağladığı korumanın; reasürans türleri, sağlanan ko-

rumaların tutarları veya oranları, tahmini devredilecek prim tutarlarına ve ödenecek komisyona
ilişkin bilgiler,
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b) Yapılan reasürans anlaşmalarının veya reasürans sliplerinin birer örneği,
c) Reasürans plasmanına ilişkin olarak plasmanın topluluk şirketlerine yapılan kısmının;

fiyat, komisyon ve diğer giderler ile koşullar bakımından piyasa şartlarına uygun olduğunu
gösteren bilgi ve belgeler,

ç) Varsa kullanılmakta olan modellemeler ve sonuçları ile şirketin kullanmakta olduğu
muhtemel en yüksek hasar oranları,

d) Reasürörlerin mali ve teknik yeterliliklerine, ana sermayedarına, faaliyet merkezine,
şirket ile doğrudan ya da dolaylı bir ortaklığının olup olmadığına ilişkin ilave bilgiler.

(3) Şirket, bir sigorta sözleşmesi kapsamında üzerinde tutmuş olduğu riskin özserma-
yesinin %5’ini aşması halinde bir ay içerisinde; reasüröre devredilen ve şirket üstünde kalan
kısımlar dâhil toplam teminat tutarı, prim devri yapılan reasürörleri ve bu reasürörlerin mali
ve teknik yeterliliğine ilişkin bilgiler dâhil içeriği Müsteşarlıkça belirlenecek tabloyu Müste-
şarlığa göndermek zorundadır. Özsermayenin %10’unun aşılması halinde yukarıdaki bilgilere
ilave olarak, bu riskin alınma gerekçelerinin de bildirilmesi gerekmektedir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesi 1/1/2016 tarihinde, diğer hükümleri ya-
yımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu
Bakan yürütür.

—— • ——
Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

SİGORTA VE REASÜRANS İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN SERMAYE
YETERLİLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE

İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik

şirketlerinin mevcut yükümlülükleri ile potansiyel riskleri nedeniyle oluşabilecek zararlarına
karşı yeterli miktarda özsermaye bulundurmalarının sağlanmasıdır.

(2) Bu Yönetmelik, Türkiye’de kurulu sigorta ve reasürans şirketleri, yabancı sigorta
ve reasürans şirketlerinin Türkiye’deki şubeleri ile Türkiye’de faaliyet gösteren emeklilik şir-
ketlerini kapsar.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/8/2007 26606

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 9/7/2008 26931
2- 1/3/2009 27156
3- 17/3/2011 27877
4- 27/7/2013 28720
5- 29/3/2014 28956
6- 28/2/2015 29281
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Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun

17 nci maddesi ile 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sis-
temi Kanununun 26 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanım ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Brüt: Reasüröre isabet eden kısmın dâhil olduğu tutarı,
b) Kanun: 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf

ve Yatırım Sistemi Kanununu,
c) Muallak tazminat karşılığı: Tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş ancak daha

önceki hesap dönemlerinde veya cari hesap döneminde fiilen ödenmemiş tazminat bedelleri
veya bu bedel hesaplanamamış ise tahmini bedelleri ve gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş
tazminat bedelleri ile gider paylarını,

ç) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,
d) Net: Reasüröre isabet eden kısmın düşülmesi sonucu kalan tutarı,
e) Şirket: Türkiye’de kurulmuş sigorta ve reasürans şirketleri ile yabancı ülkelerde ku-

rulmuş sigorta ve reasürans şirketlerinin Türkiye’deki şubeleri ile emeklilik şirketlerini,
f) Topluluk: Hukuksal yönden birbirinden bağımsız olmakla birlikte; sermaye, yönetim

ve denetim açısından birbiriyle ilişkili, faaliyet konuları yönünden aynı sektöre bağlı olsun
veya olmasın, organizasyon ve finansman konularının bir ana ortaklık çatısı altında tek mer-
kezden koordine edildiği ana ve bağlı ortaklıklar bütününü,

g) TÜFE: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hesaplanan Tüketici Fiyatı Endeksini,
ğ) Türkiye Muhasebe Standartları: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları

Kurumu tarafından Türkiye Muhasebe Standardı ve Türkiye Finansal Raporlama Standardı
adıyla yayımlanan muhasebe standartlarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Sermaye Yeterliliği, Tedbir ve Bildirim

Özsermaye
MADDE 4 – (1) Özsermaye; ana sermaye, katkı sermaye ve diğer sermaye kalemlerinin

toplamından beşinci fıkrada belirtilen indirimlerin yapılmasıyla bulunur.
(2) Ana sermaye aşağıdaki kalemlerin toplamından oluşur.
a) Ödenmiş sermaye,
b) Sermaye yedekleri,
c) Kâr yedekleri,
ç) Türkiye Muhasebe Standartları gereği öz kaynaklara yansıtılan kayıp ve kazançlar,
d) Genel kurulca ödenmesine karar verilen temettü düşüldükten sonraki net dönem kârı,
e) Geçmiş yıllar kârları.
(3) Katkı sermaye şu kalemlerden oluşur.
a) Dengeleme karşılığı,
b) Sermaye benzeri kredilerin kooperatif şeklinde kurulan şirketler için tamamı, diğer

şirketler içinse gerekli özsermayenin en fazla %30’una kadar olan kısmı.
(4) Diğer sermaye kalemleri şunlardır.
a) Müsteşarlıkça uygun görülmesi, nominal sermayenin en az %25'inin ödenmiş olması

ve gerekli özsermayenin %30’u ile sınırlı olmak kaydıyla taahhüt edilen sermayenin %50'si.
(5) Aşağıdaki kalemler özsermaye hesabından indirilir.
a) Dönem zararı,
b) Geçmiş yıllar zararları,
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c) Şirketin kendi hisseleri,
ç) İştirakler, bağlı ortaklıklar, bağlı menkul kıymetler ve müşterek yönetime tabi teşeb-

büsler arasında yer alan sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin (Tarım Sigortaları Havuzu
ve Emeklilik Gözetim Merkezi hariç) ödenmiş sermayesinin şirketin ortaklık payı ile çarpılması
sonucunda bulunan tutar,

d) Müsteşarlıkça belirlenebilecek diğer kalemler.
Sermaye benzeri krediler
MADDE 5 – (1) Sermaye benzeri krediler;
a) vadesine en az beş yıl kalan,
b) şirketin iflası ya da tasfiyesi halinde hisse senetlerinden bir önce diğer tüm borçlardan

sonra ödenmesi kredi verenlerce kabul edilen,
c) defaten kullandırılan ve herhangi bir şekil ve surette doğrudan ya da dolaylı olarak

teminata bağlanmamış, hiç bir türev işlem ve sözleşmeyle ilişkilendirilmemiş, başka işlere tem-
lik edilemeyeceği yazılı olarak belirlenmiş ve

ç) şirketin doğrudan ve dolaylı iştirakleri dışında kalan kişilerden sağlanan
kredilerdir.
(2) Kullanılacak sermaye benzeri kredilere ilişkin yapılacak sözleşmelerde birinci fık-

ranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen koşullar ile faiz ve diğer masraflar hariç, anapara geri
ödemesinin beş yıldan önce yapılamayacağının açıkça hükme bağlanmış olması zorunludur.

(3) Bu maddede belirtilen koşulları taşıyan sermaye benzeri kredilerin özsermaye he-
sabına dâhil edilebilmesi için kredi sözleşmesinin aslı veya noter onaylı örneği ya da sözleşme
henüz imzalanmamışsa aslı izin verilmesinin ardından ibraz edilmek üzere sözleşme taslağı
ile birlikte Müsteşarlığa izin başvurusunda bulunulur. Önceden ibraz edilen sözleşme taslağı
hükümleri ile izin verilmesinin ardından ibraz edilen asıl sözleşme hükümleri arasında, kulla-
nılan kredinin sermaye benzeri niteliğini ortadan kaldıracak şekilde farklılıkların bulunması
halinde verilen izin iptal edilir. Bu kredilere uygulanacak faiz oranlarının sözleşmede açık bir
şekilde belirlenememesi veya benzer kredilere göre aşırı ölçüde yüksek olması halinde kredinin
özsermaye hesabına dâhil edilmesine izin verilmeyebilir.

(4) Gerekli koşulları taşıyan sermaye benzeri krediler izin verilmesinin ardından şirket
kayıtlarına intikal tarihi itibarıyla özsermaye hesabına dâhil edilir. Sermaye benzeri kredilerin
vadesinden önce geri ödenmesine, gerekli özsermayenin altına düşülmemesi kaydıyla Müste-
şarlıkça izin verilebilir.

(5) Özsermaye hesabına dâhil edilmesine izin verilen sermaye benzeri kredilerden va-
deye kalan süresi beş yıldan az olanlar her bir yıl için %20 oranında azaltılarak özsermaye he-
sabına intikal ettirilir. Vadesine bir yıldan az süre kalan sermaye benzeri krediler özsermaye
hesabında dikkate alınmaz.

(6) Müsteşarlıkça izin verilmesi halinde, şirketin sermaye artırımlarında kullanılması
hissedarlarca kesin ve yazılı olarak taahhüt edilen, karşılığında hiç bir şekil ve surette faiz ta-
hakkuku ve ödemesi yapılmayan ve tasfiye halinde, hisse senetlerinden bir önce, diğer tüm
borçlardan sonra ödenmesi kabul edilen, herhangi bir şekil ve surette doğrudan ya da dolaylı
olarak teminata bağlanmamış, hiç bir türev işlem ve sözleşmeyle ilişkilendirilmemiş, şirkete
rehnedilmiş kaynaklar da vade şartı aranmaksızın, niteliklerine göre sermaye benzeri kredi ola-
rak kabul edilebilir.

Gerekli özsermaye
MADDE 6 – (1) Gerekli özsermaye, 7 nci maddede belirtilen birinci ve 8 inci maddede

belirtilen ikinci yöntem ile elde edilen sonuçlardan büyük olanıdır.
Birinci yönteme göre gerekli özsermaye
MADDE 7 – (1) Birinci yönteme göre gerekli özsermaye; hayat dışı, hayat ve emeklilik

branşları için hesaplanan sonuçların toplamıdır.
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(2) Hayat dışı branşlar için gerekli özsermaye prim ve hasar esasına göre bulunan tu-
tarlardan büyük olanıdır.

a) Prim esasına göre gerekli özsermaye: Son bir yıllık süre içinde brüt yazılan primler-
den (vergi ve harçlar hariç) fesih ve iptaller düşüldükten sonra kalan tutarın 95 milyon TL’ye
kadar olan kısmının %18’i ve geri kalan kısmının %16’sının toplamının; son üç yıllık süre için-
de şirket üstünde kalan hasar tutarının brüt hasara oranı %50’den aşağı ise %50’si, yüksek ise
bu oranı kadarıdır.

b) Hasar esasına göre gerekli özsermaye: Son üç yıllık sürede brüt ödenen hasarlara,
son yıl muallak tazminat karşılığı (direkt ve endirekt işler için ayrılan dâhil) eklenerek rücu
yoluyla tahsil edilen hasar tazminatları ile içinde bulunulan yıl hariç olmak üzere üç yıl önce
(kredi ve tarım sigortalarında yedi yıl önce) ayrılan muallak tazminat karşılığı düşüldükten
sonra tespit edilecek miktarın, yukarıda bahsedilen üç ve yedi yıl olarak belirtilen risk grupla-
rına göre 1/3’ü veya 1/7’si ayrılarak ilk 70 milyon TL’ye kadar olan kısmının %26’sı ve kalan
kısmının %23’ünün toplamının, son üç yıllık sürede şirket üzerindeki net hasar tutarının brüt
hasar tutarına oranı %50’den düşük ise %50’si, yüksek ise bulunan oranı kadarıdır.

(3) Prim ve hasar esasına göre gerekli özsermaye tutarlarının hesaplanmasında kulla-
nılan prim ve hasar tutarları, TÜFE’deki artış oranı dikkate alınarak Müsteşarlıkça artırılabilir.

(4) Hasar esasına göre gerekli özsermaye tutarının hesaplanması sırasında yeni devra-
lınan portföyler dolayısıyla geçmiş üç yıllık veriye sahip olunamaması durumunda; portföyü
devralan şirket, portföyünü devraldığı şirketin geçmiş verilerini kendi verileri ile konsolide
ederek hesaplama yapabilir.

(5) Hayat branşları (ünite bazlı olanlar hariç) için gerekli özsermaye yükümlülük ve
risk esasına göre bulunan sonuçların toplamıdır.

a) Yükümlülük esasına göre gerekli özsermaye: Hayat matematik karşılığı (direkt ve
endirekt işler dahil) ile bir yıllık hayat sigortaları için ayrılan kazanılmamış primler karşılığı
toplamının %4’ünün, son bir yıl için ayrılan net matematik karşılıklar ile son bir yılda bir yıllık
hayat sigortaları için ayrılan net kazanılmamış primler karşılığı toplamının brüt matematik kar-
şılıklar ile bir yıllık hayat sigortaları için ayrılan brüt kazanılmamış primler karşılığının topla-
mına oranı %85’ten düşük ise %85, yüksekse bulunan oranla çarpılması sonucunda elde edilen
tutardır.

b) Risk esasına göre gerekli özsermaye: Ölüm halinde sigortalıya ödenecek meblağdan
matematik karşılıklar ile kazanılmamış primler karşılığının düşülmesi sonucunda bulunan risk
kapitalinin sigorta süresi;

1) azami üç yıla kadar olanların %0,1’i,
2) üç yıldan fazla beş yıldan az olanların % 0,15’i ve
3) beş yıldan fazla olanların %0,3’ünün
toplamının, son bir yıldaki reasürans devirlerinden sonraki toplam risk kapitalinin rea-

sürans devirlerinden önceki toplam risk kapitaline oranı %50’den düşük ise %50’si, yüksek
ise bulunan oranı kadarıdır.

(6) Emeklilik branşı için gerekli özsermaye; bireysel emeklilik hesaplarındaki birikim-
lerin %0,5’idir.

İkinci yönteme göre gerekli özsermaye
MADDE 8 – (1) İkinci yönteme göre gerekli özsermaye; aktif riski, reasürans riski,

aşırı prim artışı riski, muallak tazminat karşılığı riski, yazım riski ve kur riski hesabı sonucunda
bulunan tutarların toplamıdır.

(2) Aktif riski hesabında, bilançoda yer alan aktif hesap kalemleri aşağıdaki risk ağır-
lıkları ile çarpılır.
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(3) Reasürans riski hesabında, toplam reasürans primi dikkate alınır. Türkiye’de kurul-
muş havuzlara devredilen riskler için 0, Türkiye’de ruhsat almış reasürans şirketlerine devre-
dilen riskler için 0,03, Müsteşarlıkça mali ve teknik yeterlilik kriterlerine göre oluşturulacak
listede yer alan reasürans şirketlerine devredilen riskler için 0,06 (topluluk içinde ise 0,09),
söz konusu listede yer almayan diğer reasürans şirketlerine devredilen riskler için 0,12 (topluluk
içinde ise 0,15) çarpanı uygulanır.Reasürans anlaşmalarında, aşağıda belirlenen oranların aşıl-
ması durumunda, aşan kısma isabet eden reasürans primi tutarı Müsteşarlıkça belirlenecek lis-
tedeki reasürörler için 0,150 diğerleri için ise 0,300 risk katsayısı ile çarpılır:

a) Bölüşmeli reasürans anlaşmasında tek bir reasüröre devredilen prim oranının;
1) Müsteşarlıkça belirlenecek listedeki reasürörlerden topluluk içindekiler için %40’ı,

dışındakiler için %60’ı aşması,
2) Diğer reasürörler için %15’i aşması.
b) Bölüşmesiz reasürans anlaşmasında tek bir reasüröre devredilen prim oranının;
1) Müsteşarlıkça belirlenecek listedeki reasürörlerden topluluk içindekiler için %40’ı,

dışındakiler için %60’ı aşması,
2) Diğer reasürörler için %15’i aşması.
c) İhtiyari işlerde, tek bir reasüröre yapılacak devirde;
1) Müsteşarlıkça belirlenecek listedeki reasürörlerden topluluk içindekiler için sigorta

bedelinin %40’ını, dışındakiler için %60’ını aşması,
2) Diğer reasürörler için sigorta bedelinin %15’ini aşması.
(4) Aşırı prim artışı riski hesabında, hayat ve hayat dışı branşları itibarıyla brüt yazılan

primlerde yıllık artış oranının sektör artış oranından %20’den fazla olması durumunda %20’yi
aşan kısma karşılık gelen prim tutarı için 0,2 çarpan uygulanır. Yıllık brüt yazılan primler top-
lamı 100 milyon TL’den düşük olan şirketler için ve branşlar itibarıyla ruhsat tarihinden itibaren
ilk 3 yıl aşırı prim artışı riski hesaplanmaz. Bu tutar her yıl TÜFE oranında artırılır.

(5) Muallak tazminat karşılığı riski hesabında, branşlar itibarıyla net muallak tazminat
karşılığı tutarına aşağıdaki çarpanlar uygulanır;
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(8) Kur riski, tüm döviz varlık ve yükümlülükler ile kur riski içeren türev finansal araç-
lar dikkate alınarak hesaplanır. Sözleşme ile bağlanmış olan alacak ve yükümlülükler sözleş-
mede belirlenen döviz kuru, diğer varlık ve yükümlülükler ise sırasıyla Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası döviz alış ve satış kurları ile değerlenir. Varlıklar ile yükümlülükler arasındaki
farka türev finansal araçlara ilişkin net pozisyon eklenerek bulunan tutarın mutlak değeri 0,075
ile çarpılır. Bu hesap, her bir döviz cinsi için ayrı ayrı yapılır. Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankasınca kur bilgisi yayımlanmayan döviz cinsleri için kur bilgisi Müsteşarlıkça belirlenecek
kaynaklardan temin edilir.

(9) Bu madde kapsamında gayrimenkullere ilişkin yapılacak değer tespiti işlemlerinde
sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde değerleme hizmeti veren şirketlerin veya ilgili branşta
ruhsat almış levhaya kayıtlı eksperlerin raporları esas alınır.

(10) Aşırı prim artışı ve yazım riski hesabında Sosyal Güvenlik Kurumu, Tarım Sigor-
taları Havuzu, Doğal Afet Sigortaları Kurumu ve Yeşil Kart Havuzuna devredilen primler dik-
kate alınmaz.

(11) 4 üncü maddenin beşinci fıkrasına göre özsermayeden indirilen kalemler için bu
madde uyarınca risk hesaplaması yapılmaz.

(12) Müsteşarlık, belirleyeceği esaslar çerçevesinde bu Yönetmelikte geçen oran ve tu-
tarları %50’sine kadar (%50 dâhil) artırabilir veya azaltabilir.

İdari tedbirler
MADDE 9 – (1) Özsermaye, gerekli özsermayeden düşük olmamalıdır.
(2) Sermaye yeterliliği hesaplama dönemleri itibariyle özsermaye/gerekli özsermaye

oranının;
a) %100 ile %115 arasında olması “öz değerlendirme” aşamasıdır. Bu durumda şirket,

sermaye yeterliliği tablolarının Müsteşarlığa gönderilmesi gereken tarihten itibaren 45 gün
içinde risk bazında kendi değerlendirmesini yapar ve özsermaye/gerekli özsermaye oranının
belirtilen oranlar arasında gerçekleşmesinin nedenleri ile birlikte gelecek dönemlere dair bek-
lentilerini de içeren bir raporu Müsteşarlığa gönderir.

b) %70 ile %99,99 arasında olması “tedbir alma” aşamasıdır. Bu durumda şirketin, ser-
maye yeterliliği tablolarının Müsteşarlığa gönderilmesi gereken tarihten itibaren 30 gün içinde
sermaye açığının riskin azaltılması veya sermaye ilavesi başta olmak üzere Müsteşarlıkça uy-
gun görülecek yöntemlerle kapatılmasına dair bir planı Müsteşarlığa sunması ve takip eden 1
yıl içinde sermaye açığını kapatması veya eksik kalan sermaye açığı tutarını telafi edecek şe-
kilde sermayeye mahsuben avans ödemesi gerekir.

c) %33 ile %69,99 arasında olması “acil tedbir alma” aşamasıdır. Bu durumda şirketin,
sermaye yeterliliği tablolarının Müsteşarlığa gönderilmesi gereken tarihten itibaren 20 gün
içinde sermaye açığının riskin azaltılması veya sermaye ilavesi başta olmak üzere Müsteşarlıkça
uygun görülecek yöntemlerle kapatılmasına dair bir planı Müsteşarlığa sunması ve özsermaye
/ gerekli özsermaye oranını takip eden 6 ay içinde en az %70’e, 1 yıl içinde ise en az %100’e
çıkarması gerekmektedir.

ç) %33’ün altına düşmesi “müdahale” aşamasıdır. Bu durumda, 5684 sayılı Sigortacılık
Kanununun 20 nci maddesi ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Ka-
nununun 14 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.

(3) Bu maddeye göre yapılacak sermaye veya sermayeye mahsuben avans ödemelerinin
nakit veya nakit benzeri varlıklarla gerçekleştirilmesi esastır.

(4) Müsteşarlık, halka açık şirketler için bu maddede geçen süreleri başvuru üzerine
uzatabilir.

(5) Bu maddede yer alan hükümler Aralık ayı sermaye yeterliliği sonuçları için uygu-
lanır. Haziran dönemi sonuçları gösterge niteliğindedir.

(6) Müsteşarlık, şirketin mali yapısını göz önünde bulundurarak eksik kalan sermayenin
ikinci fıkrada belirtilen sürelerden daha kısa bir süre içerisinde tamamlanmasını talep edebilir.

(7) Şirket, özsermayenin gerekli özsermayenin altına düşmesi ile sonuçlanacak şekilde
kâr dağıtımı yapamaz.
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Bildirim
MADDE 10 – (1) Şirketler, şekli ve içeriği Müsteşarlıkça belirlenen sermaye yeterliliği

tablosunu Haziran ve Aralık dönemleri olmak üzere yılda iki defa hazırlar ve bu dönemleri
takip eden 2 ay içerisinde Müsteşarlığa gönderir. Müsteşarlık belirleyeceği esaslar dâhilinde
sermaye yeterliliği tablosu hazırlama dönemleri ve gönderim sürelerinde değişiklik yapabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 11 – (1) 19/1/2008 tarihli ve 26761 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Si-

gorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve De-
ğerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası 1/1/2016 tarihinde,
diğer hükümleri ise bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten
kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası 1/1/2016 tarihin-

de, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu

Bakan yürütür.
—— • ——

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:
SİGORTA VE REASÜRANS İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN TEKNİK

KARŞILIKLARINA VE BU KARŞILIKLARIN YATIRILACAĞI
VARLIKLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/8/2007 tarihli ve 26606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta ve
Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı
Varlıklara İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“c) Destek hizmetleri: İlgili mevzuat ile tanımlanan hizmetleri,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin on dördüncü fıkrasının sonuna aşa-

ğıdaki cümle eklenmiştir.
“Müsteşarlık, belirli branşlar ve/veya teminatlar için asgari maktu muallak tazminat tutarı be-
lirleyebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) İkramiyeler ve indirimler cari hesap dönemi içinde lehtar veya sigortalının lehine
tahakkuk etmiş ve ödenmiş ya da ödenecek tüm tutarları kapsar. Bu ödeme, sigortalının ilerideki
primlerinden indirim veya matematik karşılıklarında artırım yapılarak ya da nakden gerçek-
leştirilir. Şirketler, taahhütte bulundukları ikramiye ve indirime ilişkin esasları sözleşmede be-
lirtmek zorundadır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiş ve yedinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“d) Kredi kartı bloke hesapları (bireysel emeklilik katkı payları hariç),”
“n) Kira sertifikaları,”
“o) Müsteşarlıkça belirlenecek kalkınma bankalarınca ihraç edilen borçlanma araçları.”
“(7) Şirketler, matematik karşılıkları ikinci fıkranın (k) ve (l), kâr payı verilen hayat

grubu sigortalarına ilişkin teknik karşılıkları ikinci fıkranın (d), (i) ve (m) bentlerinde belirtilen
varlıklara yatıramaz.”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (ğ) bent-
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“g) Teminat olarak alınan hazine bonosu, devlet tahvili, mevduat, nakit ve dövizler ile
banka teminat mektupları ve yapılan kefalet sigortası bedelleri düşülmek üzere banka ve benzeri
kurumsal aracılardan alacakların brüt teknik karşılıkların %20’sini, diğer aracılardan alacakların
ise brüt teknik karşılıkların %5’ini aşan kısmı,”

“ğ) Poliçe mukabili ikrazlar ile kredi kartı bloke hesapları hariç, teminat olarak alınan
hazine bonosu, devlet tahvili, mevduat, nakit ve dövizler ile banka teminat mektupları ve ya-
pılan kefalet sigortası bedelleri düşülmek üzere aracılık yapan bankalardan alacaklar ile (g)
bendine göre bir aracıdan olan alacağın teknik karşılıklara karşılık olarak kabul edilmeyen kıs-
mı hariç, esas faaliyetlerden alacakların brüt teknik karşılıkların %25’ini aşan kısmı,”

“(10) Müsteşarlık, belirleyeceği esaslar çerçevesinde bu Yönetmelikte geçen oran ve
tutarları %50’sine kadar (%50 dâhil) artırabilir veya azaltabilir.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan

yürütür.

—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:

SİLAHLI KUVVETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komu-

tanlıklarının merkez karargâhında silahlı kuvvetler uzman yardımcılığı ile silahlı kuvvetler uz-
manlığına atanacaklarda aranacak nitelikleri, giriş ve yeterlik sınavlarının şeklini ve uygula-
masını, silahlı kuvvetler uzman yardımcıları ile silahlı kuvvetler uzmanlarının çalışma usul ve
esasları ile görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim: Kurumun merkez teşkilatı hizmet birimlerini,
b) Eğitim koordinatör birimi: Kurumda bireysel eğitim, öğretim konularından sorumlu

şube müdürlüğünü yahut bu maksatla görevlendirilecek başka bir birimi,
c) Giriş sınavı: Silahlı kuvvetler uzman yardımcılığı için yazılı ve sözlü veya yalnızca

sözlü olarak yapılan özel yarışma sınavını,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/8/2007 26606

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 18/10/2007 26674

2- 28/7/2010 27655

3- 17/7/2012 28356
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ç) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,
d) Komisyon: Giriş sınavı komisyonunu,
e) KPSS: (A) grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,
f) Kurul: Tez değerlendirme ve yeterlik sınavı kurulunu,
g) Kurum: Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları-

nın ayrı ayrı her birini,
ğ) Kurumun yetkili amiri: Kurumun personel başkanını,
h) Tez: Silahlı Kuvvetler uzman yardımcısının hazırlayacağı uzmanlık tezini,
ı) Uzman: Silahlı kuvvetler uzmanını,
i) Uzman yardımcısı: Silahlı kuvvetler uzman yardımcısını,
j) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
k) Yeterlik sınavı: Silahlı kuvvetler uzmanlığı için yapılan sınavı,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Uzman Yardımcılığına Giriş

Giriş sınavı
MADDE 4 – (1) Uzman yardımcıları, mesleğe giriş sınavı ile alınır. Uzman yardımcı-

lığı giriş sınavı yazılı ve sözlü veya Kurumun uygun görmesi halinde yalnızca sözlü sınavdan
oluşur.

(2) Giriş sınavları, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Kurum tarafından uygun görülecek
zamanlarda ve öğrenim dallarında yapılır.

(3) Giriş sınavı, komisyon tarafından yapılır. Yazılı sınav klasik veya test yahut klasik
ve test usulünde yapılabilir. Kurum, uygun gördüğü takdirde yazılı sınavı bu konuda uzman-
laşmış birim yahut başka bir komutanlık ya da kurum veya kuruluşlara da yaptırabilir.

Giriş sınavı duyurusu
MADDE 5 – (1) Giriş sınavına katılma şartları, öğrenim dalları, sınav tarihi ve yeri,

sınavın yapılış şekli, KPSS taban puanı ve türü/türleri, hangi alandan kaç uzman yardımcısının
alınacağı, atama yapılacak kadro sayısı, sınav konuları, puan sıralamasına göre kaç adayın çağ-
rılacağı, ilk ve son başvuru tarihleri, başvuru yeri ve sınavla ilgili diğer hususlar, başvuru sü-
resinin bitiminden en az otuz gün önce, Resmî Gazete’de, kurumsal internet sitesinde ve Devlet
Personel Başkanlığının internet sitesinde ilan edilir.

Giriş sınavına katılma şartları
MADDE 6 – (1) Giriş sınavına katılabilmek için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin

birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:
a) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış, giriş sınavı ilanında belirtilen

KPSS puan türlerine göre en az taban puanı veya üzeri puan alarak, belirlenen sayıda aday ara-
sına girmiş olmak.

b) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurma-
mış olmak.

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî
ve idarî bilimler fakültelerinden veya Kurumun hizmet birimlerinin görev alanlarına göre be-
lirlenen en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumları ile bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim ku-
rumlarından mezun olmak.

ç) Giriş sınavını kazanan adaylardan, Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık mevzuatında ön-
görülen nitelikleri taşımak.

d) Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak.
e) İlana çıkarılan kadroların nitelikleri ile sınırlı kalmak kaydı ile duyuruda belirtilen

diğer özel şartları taşımak.
(2) Kurum, birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen öğrenim dallarına göre kontenjan

belirler.
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Başvuru şekli ve yeri
MADDE 7 – (1) Giriş sınavına başvuru, giriş sınavı duyurusunda yer alan tarihler ara-

sında adayın beyanı esas alınarak Kurumun internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılır.
Gerek görülmesi hâlinde elden veya posta ile başvuru yöntemi de kullanılabilir.

(2) Elektronik ortamda başvuruda bulunan adayların KPSS puanları ile nüfus kimlik
bilgileri, giriş sınavına katılma şartlarını sağlayıp sağlamadığı açısından kontrol edilir.

Giriş sınavına hazırlık çalışmaları
MADDE 8 – (1) Aranılan nitelikleri taşıyan adaylar arasında, ilanda belirtilen KPSS

puan türlerinden en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere, öğrenim dallarına göre atama
yapılacak uzman yardımcısı kadro sayısının, yazılı sınav yapılması halinde, yirmi katını geç-
memek üzere ilanda belirlenen sayıda aday sıralamaya tabi tutulur. Atama yapılacak kadro sa-
yısının öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi durumunda, giriş sınavına çağrılacak
aday sayısı da ayrı ayrı hesaplanır. Bunlar giriş sınavına katılma hakkını elde eder. KPSS puan
türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına çağ-
rılır.

(2) Yalnızca sözlü sınav yapılması halinde sözlü sınava çağrılacak aday sayısı giriş sı-
navı duyurusunda belirtilen atama yapılacak uzman yardımcısı kadro sayısının dört katından
fazla olamaz.

(3) Giriş sınavına katılma hakkını elde eden adayların listesi Kurumun internet sitesinde
ilan edilir.

İstenilen belgeler ve sınava giriş
MADDE 9 – (1) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylardan aşağıdaki belgeler

istenir:
a) Kurumun internet sitesinden temin edilebilecek silahlı kuvvetler uzman yardımcılığı

giriş sınavı başvuru formu,
b) T.C. Kimlik numarası beyanı,
c) Yüksek öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurum veya noter-

likçe onaylı sureti ya da yabancı üniversitelerden mezun olunması hâlinde Yükseköğretim Ku-
rulu onaylı denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti,

ç) Geçerlilik süresi dolmamış KPSS sonuç belgesi,
d) Kendi el yazısı ile yazılmış; anne babasının adları ile meslekleri, ilk, orta ve yük-

seköğrenimini yaptığı okullar, yükseköğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı ve kendisi hak-
kında bilgi verebilecek iki kişinin isimleri ile T.C. kimlik numarasının, iş ve ikametgâh adres-
lerinin de belirtildiği ve sabıka kaydının olup olmadığının beyan edildiği özgeçmişi,

e) Elektronik fotoğraf yahut ihtiyaç duyulması halinde vesikalık fotoğraf.
(2) İlanda belirtilen süre içerisinde başvuru yapmayan veya istenilen belgeleri teslim

etmeyen adaylar giriş sınavına alınmaz.
Giriş sınavı komisyonu
MADDE 10 – (1) Yazılı sınavın Kurum tarafından yapılması durumunda yazılı sınav

ile sözlü sınav sorularının hazırlanması veya hazırlattırılması, sınav sonuçlarının değerlendi-
rilmesi ve itirazların incelenerek karara bağlanması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütülmesi
giriş sınavı komisyonu tarafından yapılır.

(2) Komisyon, Kurumun yetkili amiri tarafından belirlenecek 5 asıl, 3 yedek üyeden
oluşur. Ancak atama yapılacak kadronun teknik bilgi ve uzmanlık gerektirmesi hâlinde komis-
yona, konusunda uzman, ilave en fazla iki üye daha görevlendirilebilir. Görevlendirilen bu
üyeler not veremezler. Asıl üyelerin belgelendirebilecekleri bir mazeretlerinin olması hâlinde,
yedek üyeler tespit sırasına göre komisyona katılırlar.

(3) Komisyon üyeleri; kendileri, aralarında evlilik bağı kalksa bile eşleri, kendileri veya
eşlerinin altsoy ve üstsoyları, kendileri ile arasında evlatlık bağı bulunanlar, üçüncü derece de
dâhil olmak üzere kan veya kendisini oluşturan evlilik bağı kalksa dahi kayın hısımlığı bulu-
nanlar ile nişanlılarının katıldıkları sınavlarda görev alamazlar, bunların yerine yedek üyeler
katılır.
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Yazılı sınav
MADDE 11 – (1) Yazılı sınav konuları; genel yetenek, genel kültür ve Anayasa hukuku,

idare hukuku, Türk Silahlı Kuvvetleri iç hizmet ve personel mevzuatı ile Kurumun görev ala-
nına giren ve ilanda belirtilen diğer temel konulardan oluşur.

(2) Yazılı sınav sorularının hazırlanması, muhafazası ve sonuçlarının değerlendirilme-
sinde gizliliğe riayet edilir.

(3) Yazılı sınavda başarılı olabilmek için sınav sonucunun, yüz tam puan üzerinden en
az yetmiş olması şarttır.

(4) Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenlerin sınav kâğıtları geçersiz sayılır.
(5) Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan baş-

lanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katı
kadar aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil) sözlü sınava çağrılır.

(6) Yazılı sınav sonuçları, sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile ya-
pılacak olan sözlü sınavın yeri ve tarihi Kurumun internet sitesinde ilan edilir ve sınava giren
bütün adaylara tebliğ edilmiş sayılır.

(7) Yazılı sınavın, 4 üncü madde gereği uzmanlaşmış birim yahut başka bir komutanlık
ya da kurum veya kuruluşlara yaptırılması halinde sınava ilişkin hususlar;

a) Sınav konusunda uzmanlaşmış birime veya başka bir komutanlığa yaptırılacak ise
uygulama emri ile,

b) Başka bir kurum veya kuruluşa yaptırılacak ise Kurum ve ilgili kuruluş arasında ya-
pılacak protokol ile

belirlenir.
Sözlü sınav
MADDE 12 – (1) Sözlü sınavda adaylar;
a) Giriş sınavı duyurusunda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden, ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle değerlendirilir. Adaylar, komisyon tara-

fından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üze-
rinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında herhangi
bir kayıt sistemi kullanılmaz.

(2) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon üyelerinin yüz tam puan üzerinden
verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Giriş sınavı sonuçları ve sonuçlara itiraz
MADDE 13 – (1) Komisyon; yazılı sınav yapılmış olması halinde, yazılı sınav ile sözlü

sınav notlarının aritmetik ortalamasını almak suretiyle adayların giriş sınavı başarı puanlarını
tespit eder. Sadece sözlü sınav yapılmış olması halinde, sözlü sınav notu adayların giriş sınavı
başarı puanı olarak kabul edilir.

(2) Sınav sonuçlarına göre giriş sınavı duyurusunda belirtilen KPSS puan türleri için
ayrı ayrı başarı sıralaması yapılarak, giriş sınavı başarı puanı en yüksek olan adaydan başlan-
mak suretiyle öğrenim dallarına göre atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl adayların isimleri
Kurumun internet sitesinde ilan edilir. Giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı
kadro sayısının yarısını geçmemek üzere komisyon tarafından belirlenen sayıda yedek adayların
isimleri de ilan edilir.

(3) Sınav sonuçları açıklanırken, kazanan adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının arit-
metik ortalamasının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit
olması hâlinde, KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Sadece sözlü sınav ya-
pılması durumunda, kazanan adayların notlarının eşit olması halinde ise KPSS puanı yüksek
olan aday sıralamada üstte yer alır.
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(4) Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece ba-
şarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir.

(5) Sınav sonuçlarının kurumsal internet sitesinde ilan edilmesinden itibaren en geç
yedi iş günü içinde Kuruma verilecek dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar, itiraz süresinin dol-
masından itibaren on işgünü içerisinde komisyon tarafından değerlendirilir. İtiraz sonucu adaya
yazılı olarak bildirilir. İtirazların değerlendirilmesi üzerine verilen kararlar kesindir. İtiraz süresi
içinde verilmeyen dilekçeler dikkate alınmaz.

Uzman yardımcılığına ataması yapılacaklardan istenilecek belgeler
MADDE 14 – (1) Giriş sınavında başarılı olarak uzman yardımcılığına atanacaklardan

aşağıdaki belgeler istenir.
a) Adli sicil kaydına dair yazılı beyan.
b) Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık mevzuatına uygun olarak alınacak sıhhi kurul raporu.
c) T.C. kimlik numarası beyanı.
ç) Erkek adaylar için askerlik durumuna dair yazılı beyan.
d) Altı adet vesikalık fotoğraf.
e) Üç adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu.
f) Mal bildirimi.
Uzman yardımcılarının atanması
MADDE 15 – (1) Giriş sınavını kazananların uzman yardımcısı kadrolarına atanmaları

ve adaylıklarına ilişkin işlemler 657 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır.
(2) Sınavı kazananların uzman yardımcılığına atanmaları için atama işlemlerinin ya-

pılmasına ilişkin olarak tebligatta belirtilen süre içinde 14 üncü maddede belirtilen belgelerle
beraber yazılı olarak veya şahsen Kuruma müracaat etmeleri gerekir.

(3) Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde müracaat etme-
yenlerin atama işlemleri yapılmaz.

(4) 14 üncü maddede belirtilen belgeleri verilen süre içinde teslim edenlerden hakla-
rında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanların uzman yardımcılığına
atamaları yapılır. Söz konusu soruşturma ve araştırma sonucu olumsuz sonuçlananlar için
14/2/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Güvenlik
Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği hükümlerine göre işlem tesis edilir.

(5) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulun-
duğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu kişilerin atamaları
yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, 26/9/2004
tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, ilgili Cumhu-
riyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi
ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

(6) Listedeki asıl adaylardan çeşitli sebeplerle atama yapılmamış olması ya da atama
yapılmış olmasına rağmen; atanmış olanların atamalarının iptal edilmiş olması veya atanmış
olanların sonradan ayrılmış olması durumunda, boşalan kadrolara, Kurumca gerekli görülürse
sınav sonucunun ilanından itibaren bir yıllık süreyi aşmamak üzere yapılacak müteakip sınava
kadar, listedeki yedek adaylardan en yüksek puan alan yedek adaydan başlamak üzere sırala-
maya göre atama yapılabilir. Listedeki yedek adayların hakları, daha sonraki sınavlar için mük-
tesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uzman Yardımcılığı Dönemi

Uzman yardımcılığı süresi
MADDE 16 – (1) Uzman yardımcılığı süresi adaylık süresi dâhil en az üç yıldır. Uzman

yardımcıları bu süre içinde 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yü-
rürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik ile bu Yönet-
melikte belirtilen esaslar dâhilinde eğitim ve staja tabi tutulurlar.
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Uzman yardımcılarının eğitimi ve yetiştirilmeleri
MADDE 17 – (1) Uzman yardımcıları için, eğitim koordinatör birimince diğer birim-

lerin görüşleri de alınmak suretiyle, 16 ncı maddede belirtilen adaylık eğitimi dışında ve iki
yıllık bir süreyi kapsayacak şekilde ayrıca özel bir çalışma ve yetiştirme planı hazırlanır.

(2) Bu plan;
a) Mesleki mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerilerin edinil-

mesini,
b) Yazışma, rapor yazma, inceleme ve araştırma teknikleri konularında gerekli bilgi ve

yeteneğin kazandırılmasını,
c) Bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının kazandırılmasını,
ç) Kurumun çalışma alanı ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında konferans, seminer

ve eğitim programlarına katılım yoluyla eğitim tecrübesi kazandırılmasını sağlamaya yönelik
programları,

d) Yabancı dil bilgisinin geliştirilmesini,
e) Uzmanlık mesleğinin gerektirdiği davranış ve yetkinliklerin kazandırılmasını,
f) İhtiyaç duyulursa uzman yardımcılarının birimler arasında rotasyona tabi tutulmasını,
kapsar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uzmanlık Tezi, Uzmanlık Yeterlik Sınavı ve Uzmanlığa Atanma

Tez konusunun belirlenmesi
MADDE 18 – (1) Uzman yardımcısı, Kurumdaki aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan

hastalık ve refakat izinleri hariç iki yıllık hizmet süresinin tamamlanmasını takip eden iki aylık
süre içinde, hazırlamak istediği teze ilişkin üç farklı konu belirleyerek tez önerisi hazırlar ve
görev yaptığı birimin daire başkanının veya doğrudan karargâh başkanlıklarına bağlı olanlar
için karargâh başkanının onayına sunar. Tez önerilerinde tezin konusu, çalışmanın amacı, öne-
mi, yöntemi, varsayımları, bilgi toplama araçları, muhtemel kaynakçası, çalışma planı ve varsa
ekleri hakkında bilgiler verilir. Onay makamınca on işgünü içerisinde verilecek onaydan sonra
tez konusu kesinleşmiş olur.

(2) Tez konularının uygun bulunmaması halinde, uzman yardımcısı onay makamının
önerileri doğrultusunda on işgünü içinde yeni tez konularını belirler. Belirlenen tez konuları
aynı usulle onaya sunulur. Tez konularının ikinci kez uygun görülmemesi halinde onay makamı
tarafından on iş günü içinde bir tez konusu belirlenir.

(3) Onaylanan veya belirlenen tez konusu, uzman yardımcısının görev yaptığı birim
tarafından uzman yardımcısına tebliğ edilerek kesinleşir. Ayrıca tez konusu eğitim koordinatör
birimine bildirilir.

(4) Tez konusu uygun bulunan uzman yardımcısının, tezinde yeterli ilerlemeyi sağla-
yamaması ve konusunu değiştirmeyi istemesi durumunda, tez konusunun kesinleşmesinden
itibaren üç ay içinde bir defaya mahsus olmak üzere aynı usulle değiştirilebilir. Değiştirilen
yeni tez konusu, uzman yardımcısının görev yaptığı birim tarafından eğitim koordinatör biri-
mine bildirilir. Tez konusunun değiştirilmesi tezin teslim süresini uzatmaz.

(5) Kanunen kabul edilebilir mazereti olmaksızın belirtilen süreler içinde tez konusunu
belirlemeyenlerin tezi kabul edilmemiş sayılır.

Tez danışmanı ve tezin hazırlanması
MADDE 19 – (1) Uzmanlık tezi, tez konusunun kesinleşmesini takip eden bir yıl içinde

hazırlanır.
(2) Uzman yardımcısına tez hazırlama sürecinde yardımcı olmak ve tavsiyelerde bu-

lunmak maksadıyla, uzman yardımcısının görevli olduğu en az daire başkanı veya muadili se-
viyedeki ilgili birim amiri ile koordine edilerek, eğitim koordinatör birimi tarafından bir tez
danışmanı belirlenir.
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(3) Uzmanlar ile Kurum teşkilatı veya bağlı kuruluşlarında görev yapan ve daha önce
lisansüstü programlarda akademik çalışma yapmış, tezin konusunda uzman kamu görevlileri
tez danışmanı olarak belirlenir. Gerektiğinde üniversite öğretim üyeleri ile başka bir komutanlık
veya kamu kurum ve kuruluşlarından da danışman belirlenebilir.

(4) Uzmanlık tezleri, tez danışmanının rehberliğinde bilimsel esaslara uygun olarak ha-
zırlanır. Türkçe olarak hazırlanacak uzmanlık tezinin, uzman yardımcısının kendi görüş ve de-
ğerlendirmelerini içermesi esastır.

(5) Uzmanlık tezinin hazırlanması, değerlendirilmesi ve tez konusunda uygulanacak
diğer usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.

Tezin teslimi
MADDE 20 – (1) Uzman yardımcısı hazırladığı tezini, tez konusunun kesinleşmesini

takip eden bir yıl içinde, görevli bulunduğu birimin daire başkanına veya doğrudan karargâh
başkanlıklarına bağlı olanlar için karargâh başkanına sunmak zorundadır. İlgili daire başkanı
veya karargâh başkanı teslim aldığı tezi, teze ilişkin görüşleri ile birlikte eğitim koordinatör
birimine iletir.

(2) Tezler, eğitim koordinatör birimince, kurul üyelerine, değerlendirilmek üzere dağı-
tılır.

Tez değerlendirme ve yeterlik sınavı kurulu
MADDE 21 – (1) Uzmanlık tezlerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi, yeterlik sına-

vının yapılması ile sonuçlarının açıklanması ve itirazların incelenerek karara bağlanması tez
değerlendirme ve yeterlik sınavı kurulu tarafından yapılır.

(2) Kurul; Kurumun yetkili amiri tarafından görevlendirilecek, en az biri daire başkanı,
biri şube müdürü seviyesindeki yönetici ile tez danışmanı veya tez konusunda uzman kamu
personeli arasından görevlendirilecek bir kişi olmak üzere toplam üç asıl üyeden oluşur. Asıl
üye sayısı kadar yedek üye de belirlenir.

(3) Kurulun sekreterlik hizmetleri eğitim koordinatör birimi tarafından yerine getirilir.
(4) Kurul üyeleri; kendileri, aralarında evlilik bağı kalksa bile eşleri, kendileri veya eş-

lerinin altsoy ve üstsoyları, kendileri ile arasında evlatlık bağı bulunanlar, üçüncü derece de
dâhil olmak üzere kan veya kendisini oluşturan evlilik bağı kalksa dahi kayın hısımlığı bulu-
nanlar ile nişanlılarının katıldıkları sınavlarda ve tezlerinin değerlendirilmesinde görev ala-
mazlar, bunların yerine yedek üyeler katılır.

Tezin kurul tarafından değerlendirilmesi
MADDE 22 – (1) Kurul, tezi iki ay içerisinde değerlendirir ve tezin yeterli veya yetersiz

olduğuna karar verir. Sınav kurulu kararlarını oy çokluğu ile alır. Oylar yeterli veya yetersiz
şeklinde kullanılır.

(2) Kurul tarafından tez yeterli bulunduğu halde tezde düzeltmeler yapılmasının gerek-
tiğinin belirlenmesi halinde, uzman yardımcısı tezinde yapılması istenilen düzeltmeleri en geç
bir ay içerisinde tamamlayarak, tezini kurula teslim etmek zorundadır.

Tez savunması
MADDE 23 – (1) Tezi yeterli görülen ve varsa düzeltmesini tamamlayan uzman yar-

dımcısı, iki ay içerisinde tez savunmasına alınır. Tez savunması aşamasında Kurul, uzman yar-
dımcısının hazırlamış olduğu tezin sözlü savunmasını değerlendirir.

(2) Kurul üyeleri oylarını başarılı veya başarısız şeklinde kullanır ve karar oy çoklu-
ğuyla alınır.

(3) Yeterli ve başarılı olan tezler kabul edilmiş sayılır. Kabul edilen tezler eğitim koor-
dinatör birimine iletilir.

Tezin yeniden hazırlanması
MADDE 24 – (1) Tezin yetersiz veya başarısız bulunması hallerinde gerekçeleri belir-

tilir.
(2) Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları

veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.
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Yeterlik sınavı
MADDE 25 – (1) Yeterlik sınavına girebilmek için;
a) Uzman yardımcısı kadrosunda, adaylıkta geçen süre dâhil en az üç yıl çalışmış ol-

mak,
b) Tezi kurul tarafından kabul edilmiş olmak,
şarttır.
(2) Birinci fıkranın (a) bendinde yer alan süreye aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan

hastalık ve refakat izinleri dâhil değildir.
(3) Yeterlik sınavı, Kurul tarafından uygun görülen yer ve tarihte yazılı veya sözlü ola-

rak yapılır.
(4) Yeterlik sınavı, sınavdan en az bir ay önce ilân edilen konulardan yapılır. Yeterlik

sınavıyla, uzman yardımcılarının görev ve yetki alanlarını ilgilendiren mevzuat ve uygulamaları
ile mesleğin gerektirdiği bilgi ve nitelikleri kazanıp kazanmadıkları ölçülür. Yeterlik sınavında
başarılı olabilmek için; yazılı sınav yapılması halinde sınavda yüz tam puan üzerinden en az
yetmiş puan alınması, sözlü sınav yapılması halinde ise Kurul üyelerince yüz puan üzerinden
verilen puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş puan olması şarttır.

(5) Kurul yeterlik sınav sonuçlarını eğitim koordinatör birimine iletir.
Yeterlik sınavı sonuçlarına itiraz
MADDE 26 – (1) Sınav sonuçları eğitim koordinatör birimi tarafından, ilgiliye tebliğ

edilmek üzere bağlı olduğu birime gönderilir.
(2) Sınav sonuçlarına, tebliğ edildiği tarihten itibaren yazılı olarak yedi iş günü içinde

itiraz edilebilir. İtirazlar bu sürenin bitiminden itibaren Kurul tarafından en fazla on iş günü
içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu uzman yardımcısına yazılı olarak bildirilir.
İtirazların değerlendirilmesi üzerine verilen kararlar kesindir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar
dikkate alınmaz.

Ek sınav hakkı
MADDE 27 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak ka-

zandığı halde geçerli bir mazeret sebebiyle sınav hakkını kullanamayanlara bir yıl içinde ikinci
kez sınav hakkı verilir.

Uzmanlığa atanma
MADDE 28 – (1) Uzman yardımcılarından;
a) Yeterlik sınavında başarılı olması,
b) Kadrosunun gerektirdiği yabancı dillerden birinden YDS’den asgari (C) düzeyinde

veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan
başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olması,

şartlarını yerine getirenlerin, uzman olarak kadro durumuna göre öncelikle görev yaptığı
hizmet birimine ataması yapılır.

Uzman yardımcısı unvanının kaybı
MADDE 29 – (1) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazır-

ladıkları tezleri de kabul edilmeyenler; 27 nci maddeye göre ek sınav hakkı tanınanlardan başarı
gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliği şartını
yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybeder ve Kurumda durumlarına uygun
memur unvanlı kadrolara atanırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Uzman ve Uzman Yardımcılarının Görev, Sorumluluk ve Eğitimleri

Görev ve yetkiler
MADDE 30 – (1) Uzmanlar istihdam edildiği birimin görev alanına giren konularda

aşağıdaki görevleri yaparlar:
a) Mevzuatla Kuruma verilmiş olan görevleri yürütmek ve Kurum tarafından yürütülen

çalışmaların gerektirdiği hizmetleri yapmak.
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b) Kurumun görev alanına giren mevzuat değişikliklerini takip etmek, mevzuatın ge-
liştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak ve mevzuatın uygulamada aksayan yönlerine ilişkin
görüş ve önerilerini bildirmek, mevzuata ilişkin taslakların hazırlanmasına, görüşülmesine kat-
kıda bulunmak.

c) Kurumun görev alanı çerçevesinde araştırma ve inceleme yapmak, proje üretmek ve
geliştirmek.

ç) Mesleki konularda yurt içindeki ve yurt dışındaki gelişmeleri ve yayınları izlemek,
gerekli dokümanları toplamak ve bu konularda gerekli görülen çalışmaları ve incelemeleri yap-
mak, Kurum içi ve kurumlar arası toplantı ve çalışmalara katılmak.

d) Uzman yardımcılarının bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.
e) Görev yaptığı birim amiri tarafından yapılan iş bölümüne göre kendisine verilen

işleri yerine getirmek.
(2) Uzman yardımcıları, istihdam edildiği birimin görev alanına giren konularda aşa-

ğıdaki görevleri yaparlar.
a) Görevlendirildikleri birimin işlerine katkıda bulunmak.
b) Mesleki konularda yurt içindeki ve yurt dışındaki gelişmeleri ve yayınları izlemek.
c) Bağlı olduğu birim tarafından yapılacak araştırma, inceleme ve diğer çalışmalar için

gerekli ön hazırlıklar ile gerektiğinde tek başına araştırma ve inceleme çalışmaları yapmak.
ç) Kurum içi ve kurumlar arası toplantılar ile inceleme programlarına katılmak.
d) Görev yaptığı birim amiri tarafından yapılan iş bölümüne göre kendisine verilen

işleri yerine getirmek.
Sorumluluk
MADDE 31 – (1) Uzmanlar ve uzman yardımcıları, verilen görevlerin mevzuat hü-

kümleri çerçevesinde yerine getirilmesinden dolayı, amirlerine ve Kuruma karşı sorumludur.
(2) Uzman ve uzman yardımcıları, uzmanlık mesleğinin gerektirdiği itibar ve güveni

sarsacak ve etik ilkelere aykırı düşecek nitelikte davranışlarda bulunamazlar.
Hizmet içi ve yabancı dil eğitimi
MADDE 32 – (1) Kurum, uzman ve uzman yardımcıları için uygun bulacağı zaman-

larda ilgili birim amirlerinin teklifi üzerine veya doğrudan hizmet içi eğitim programları dü-
zenleyebilir.

(2) Uzman ve uzman yardımcıları Kurumca uygun görülen kurum dışı kurs ve sertifika
programı niteliğindeki eğitimlerden ve Kurum tarafından hazırlanan bir program dâhilinde ya-
bancı dil eğitiminden yararlandırılabilirler.

Yurt dışı eğitim
MADDE 33 – (1) Uzmanlar ve uzman yardımcıları, 657 sayılı Kanun ve 21/1/1974 ta-

rihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla
Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde,
staj veya araştırma yapmak, mesleki bilgi ve görgülerini artırmak veya yurt dışındaki üniver-
sitelerden kabul belgesi almaları şartıyla lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönde-
rilebilirler.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 34 – (1) Giriş sınavı neticesinde sınavı kazanıp uzman yardımcısı kadrolarına

atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında saklanır. Başarısız olanlar ile başarılı ol-
duğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların başvuru belgeleri giriş sınavı sonuçlarının
ilanını izleyen iki ay içinde talepleri halinde elden iade edilir, sınav belgeleri ise dava açma
süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar saklanır.

(2) Uzman yardımcısının tezi hakkında kurulun sonucu ile yeterlik sınavı sonucundaki
belgeleri özlük dosyalarında saklanır.
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(3) Giriş sınav komisyonu ve yeterlik sınavı kurulu tarafından düzenlenen ve sınava
girenlerin aldıkları notları gösteren listeler ile tutanaklar, dava açma süresinden az olmamak
kaydıyla bir sonraki sınava kadar saklanır.

Yürürlük
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/6/2011 tarihli ve 27958 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli
Erbaş ve Er Yönetmeliğinin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – (1) Sözleşmeli erbaş ve erlerin barışta her yıl 30 gün yıllık planlı izin
hakkı vardır. Bu müddete yol dâhil değildir. Ayrıca, kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere
onbeş güne kadar yıllık mazeret izni verilebilir. Yıllık izinlerin verilmesi, zamanı ve süresi hiz-
metin aksamaması esas alınmak suretiyle kıta, karargâh ve kurum amirlerince düzenlenir. Yıllık
planlı izine giden personele takvim yılında bir defa olmak üzere intikal aracına bağlı olarak,
fiilen yolda geçecek süreler göz önüne alınarak, izin vermeye yetkili makam tarafından 4 güne
kadar yol izni verilir. On beş günlük yıllık mazeret izni dışında sözleşmeli erbaş ve erlere;

a) Ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü halinde on gün,
b) Eşinin doğum yapması halinde on gün,
c) Yangın, deprem, su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içerisinde

otuz güne kadar mazeret izni verilebilir. Verilen mazeret izinleri yıllık izne mahsup edilmez.
Görev ve hizmet ihtiyacının gerektirdiği durumlarda asgari tugay ve eşidi komutan veya amirin
yazılı onayı ile personel izinden geriye çağrılabilir. Personelin izinden çağrılması, gecikmesinde
sakınca bulunan hallerde sözlü olarak yapılabilir ve her halükarda bu durum bir görevlendirme
yazısı ile yazılı hale getirilerek bu yazının bir sureti personelin özlük dosyasında muhafaza
edilir. Bu personelin izinden dönüş masrafları ile tekrar izne gidiş masrafları 10/2/1954 tarihli
ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenir. Sözleşmeli erbaş ve erlerin izin iş-
lemleri 211 sayılı Kanuna ve 6/9/1961 tarihli ve 10899 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği esaslarına göre düzenlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı

birlikte yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/6/2011 27958

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 5/1/2013 28519

2- 19/6/2013 28682

3- 27/10/2013 28804

4- 28/2/2014 28927 (Mükerrer)

5- 12/4/2014 28970

6- 13/11/2014 29174

Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                             23 Ağustos 2015 – Sayı : 29454



Millî Savunma Bakanlığından:
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İZİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/1/1991 tarihli ve 20769 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Si-
lâhlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının 7 nci bendinin (A)
alt bendi ile 19 uncu bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkranın sonuna aşağıdaki bent
eklenmiştir.

“A- Yıllık izin (30 gün plânlı 15 gün yıllık mazeret)”
“19) Aylıksız izin süreleri hariç olmak üzere izin süreleri subay ve astsubayların hiz-

metlerinden sayılır.”
“25) Görev ve hizmet ihtiyacının gerektirdiği durumlarda asgari tugay ve eşidi komutan

veya amirin yazılı onayı ile personel izinden geriye çağrılabilir. Personelin izinden çağrılması,
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde sözlü olarak yapılabilir ve her halükarda bu durum bir
görevlendirme yazısı ile yazılı hale getirilerek bu yazının bir sureti personelin özlük dosyasında
muhafaza edilir. Bu personelin izinden dönüş masrafları ile tekrar izne gidiş masrafları
10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 5 – Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubayların barışta her yıl

30 gün yıllık planlı izin hakları vardır. Bu müddete yol dahil değildir. Ayrıca kısa süreli maze-
retlerde kullanılmak üzere 15 güne kadar yıllık mazeret izni verilebilir. Personelin mazeretine
istinaden izin talebinde bulunması durumunda öncelikli olarak yıllık mazeret izni kullandırılır.
İzin verilen personel hakkında ve her defasında (EK-A) izin belgesi düzenlenir. Bu iznin;

1) Bütün personelin yıllık planlı izninin Haziran-Temmuz-Ağustos ve Eylül aylarında
kullanılmasını sağlamak amacıyla 20 günlük kısmı bu aylar içinde, 10 günlük kısmı diğer ay-
larda olmak üzere plânlı olarak iki defada verilir, birlik görevleri ve personel mevcudu uygun
olduğu takdirde (30) günlük kısmı personelin talebi de dikkate alınarak birlik komutanlarının
yetkisinde ve plânlı olarak bir veya birkaç defada verilir.

2) Yıllık planlı iznini (30 günlük) birinci bentte belirtilen aylar haricinde kullanmayı
talep eden personele birlik komutanının yetkisinde ve planlı olarak yılda bir veya birkaç defada
izin verilir.

3) 15 günlük yıllık mazeret izni bir veya bir kaç defada verilebilir.
4) Yıllık planlı izinlerini kullanan personelin gidiş ve dönüşlerinde yolda geçen müd-

detlerin bir defasına yol izni verilir.
5) Yıllık planlı izine giden personele takvim yılında bir defa olmak üzere intikal aracına

bağlı olarak, fiilen yolda geçecek süreler göz önüne alınarak, izin vermeye yetkili makam ta-
rafından 4 güne kadar yol izni verilir. Belgeye dayanan gecikmeler dikkate alınır.

6) Bütün birlik, kurum ve karargâhlarda personelin (30) günlük planlı izinleri için,
(EK-B) örneğe uygun olarak izin sıra çizelgesi düzenlenir. İzin sıra çizelgelerinin düzenlen-
mesinde hizmetin aksamaması esas alınarak personelin isteği gözönünde bulundurulur. Yıllık
izin sıra çizelgeleri subay ve astsubaylar için ayrı ayrı düzenlenir ve her yılın 15 Kasım'ına ka-
dar onay makamlarına sunulur. Bu çizelgelerin tetkik, onay ve ait olduğu makamlara duyurul-
ması işlemi 15 Aralık tarihine kadar bitirilir ve yeni yılın başından itibaren uygulamaya başlanır.

7) Bakanlar Kurulu Kararı ile diğer Bakanlık ve kurumlarda görevlendirilen subay ve
astsubayların yıllık ve mazeret izinleri, görev yaptıkları Bakanlık veya kurumun görüşleri alın-
mak suretiyle bağlı bulundukları Kuvvet Personel Başkanlıklarınca plânlanır.
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8) Yedek subayların yıllık planlı ve yıllık mazeret izinleri hakkında subayların tabi ol-
dukları hükümler uygulanır. Bunların hizmet sürelerinin uzatılması veya kısaltılması halinde
yıllık planlı izin süreleri, (30) günlük planlı izin süresi birimine, yıllık mazeret izin süreleri
(15) günlük yıllık mazeret izin süresi birimine orantılı olarak belirlenir ve verilir. Kesirli günler
bir yukarı tam sayıya tamamlanır.

9) Birlik, kurum veya karargâhta izin kullanacak personel mevcudu genel mevcudun
1/4'ünü geçemez. İzinlerin mevsimlere göre dağıtılmasında eşitliğin sağlanması esastır. Belir-
tilen nispetin tatbiki mümkün olmadığı takdirde, uygun bir sıra tanziminin takdiri, birlik, kurum
ve karargâh amirine aittir.

10) Personelin kanuni izin süreleri içinde dinlendirilmeleri ve özellikle izinlerin plân-
lanan zamanda kullanılması esastır. Ancak olağanüstü haller ile plân dışı, tatbikat, manevra ve
denetlemeler nedeniyle izin sıra çizelgesindeki sıra değiştirilebilir. Bu konudaki takdir yetkisi
izin sıra çizelgesini onaylayan makama aittir.

11) Yıllık plânlı izinlerini kullanmadan herhangi bir göreve atanan personel iznini atan-
dığı yeni birlik, karargâh veya kurumunda kullanır.

12) Kendi nam ve hesabına yurt içinde lisans ve lisansüstü eğitime iştirak eden perso-
nele, talebi üzerine öğretim programının özelliğine göre ve programın safhaları dikkate alına-
rak, ihtiyaç duyulan sürelerde yıllık izinlerine mahsuben izin verilebilir.

13) Astsubaylıktan subay olanlar hariç olmak üzere teğmen yahut uzman jandarma ve
uzman erbaşlıktan astsubay olanlar hariç olmak üzere astsubay çavuş nasbedilen personele na-
sıp tarihinden itibaren aynı yılın 31 Aralık tarihine kadar olan süre için yıllık planlı izinleri su-
bay ve astsubaylara yıllık planlı izin olarak verilen izin süresine orantılı olarak verilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının 2 nci ve 3 üncü
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Subayların yıllık izin sıra çizelgelerinin onay makamları; asgarî tugay (Jandarma
Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığında ve Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Ko-
mutanlığında Hastane Baştabiplikleri hariç alay eşidi) komutanlıkları (deniz ve hava'da eşidi)
ve muadili karargâh, kurum amirlikleri ve askeralma bölge başkanlıkları ile daha üst makam-
lardır.”

“3) Astsubayların yıllık izin sıra çizelgelerinin onay makamları; asgarî alay veya ba-
ğımsız tabur ve eşidi komutanlıklar ve muadili karargâh, kurum amirlikleri, hastane baştabip-
likleri ile daha üst makamlardır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının 3 üncü bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3) Yıllık izinlerin senesi içinde ve çizelgelerde plânlandığı şekilde kullanılması esastır.
Ancak hizmet, alıkonulma, esaret ve sair zorunlu nedenlerle yıllık planlı izinlerini kısmen veya
tamamen kullanamayanların izinleri, müteakip sene içinde verilebilir. Bu müddet hiç bir suretle
toplam 60 günü geçemez. Personelin hizmet, alıkonulma, esaret ve sair zorunlu nedenlerle sü-
resi içinde kullanamadığı yıllık planlı izni hakkında, kullanamama nedenine bağlı olarak birlik,
karargâh ve kurum âmirlerince "İzin Erteleme Belgesi (EK-H)" düzenlenir. Yıllık planlı izin-
lerini kendi isteği ile senesi içinde kullanamayan personelin planlı izinleri, ertesi yıla devre-
dilmez.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“İzin sıra çizelgeleri Mülkî Teşkilâta Tâbi İç Güvenlik Birliklerinde, İl Jandarma Ko-
mutanlıklarınca düzenlenir ve Bölge Komutanlıklarınca onaylanır. Yalnız İl ve İlçe Jandarma
Komutanları ile karakol komutanlarının izinleri, ilgili komutanlıkların planlaması da dikkate
alınarak mahalli mülki idare amirlerinin onayı ile verilir.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Türk Silâhlı Kuvvetleri personeline sene içindeki kısa süreli mazeretlerini karşılamak
üzere (15) gün süre ile yıllık mazeret izni verilebilir. Yıllık planlı iznin değişiklik gerektirecek
haklı sebeplerin vuku hariç planlandığı tarihte kullanılması esastır. Personelin mazeretine isti-
naden izin talebinde bulunması durumunda öncelikli olarak yıllık mazeret izni kullandırılır.
Bu iznin;

1) Tabur, müstakil bölük (Batarya) komutanları (deniz, hava ve Sahil Güvenlik’te eşidi)
ve muadili kurum amirleri bir defada (dört) güne kadarını,

2) Alay, bağımsız tabur komutanları (deniz, hava ve Sahil Güvenlik’te eşidi) ve muadili
karargâh ve kurum amirleri ile daha üst amirler bir defada hepsini verebilirler.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Subay ve astsubaylara, bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde ha-
yatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçir-
mesi veya tedavisi uzun süren önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin
sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine, aylık ve özlük hakları ko-
runarak üç aya kadar izin verilebilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır. Bu sürenin
bitimini müteakip istekleri üzerine ayrıca altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Bu fıkra hükmü
aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak bir defaya mahsus uygulanır. Aylıksız izinli olarak ge-
çirilen süreler mecburi hizmet süresinden sayılmaz. Yedek subaylara verilen refakat izinleri
askerlik hizmetinden sayılmaz.

1) Aylıklı ve aylıksız izinler, tugay/bağımsız alay komutanı veya eşidi kıta, karargâh
ve kurum amiri (Diğer Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığında eşidi makam) tarafından verilir ve Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlıklarına bildirilir. Personelin izin
evrakı sicil amirince şahsi dosyasına konur ve dosya muhteviyatına yazılır.

2) Refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refa-
kati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı,
sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, asgari refakatçi sayısı, üç ayı geçmeyecek şekilde
refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler yer alır.

3) Sağlık kurulu raporunda birden fazla refakatçi belirtilmemiş ise aynı kişiyle ilgili
olarak aynı dönemde birden fazla personel/kamu görevlisi refakat nedenli mazeret izni kulla-
namaz.

4) Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi oniki
ayı geçemez.

5) İzin süresi içinde refakati gerektiren durumun ortadan kalkması hâlinde personel iz-
nin bitmesini beklemeksizin göreve başlar. Bu durumda veya izin süresinin bitiminde, göreve
başlamayan personel izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında ilgili
mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

6) Aylıksız izinli olarak geçirilen süreler mecburi hizmet süresinden sayılmaz. Aylıksız
izin alan sözleşmeli subay ve astsubayların sözleşme süreleri, kullandıkları aylıksız izin süresi
kadar uzatılır.

7) Refakat izni, rapor süresi boyunca personelin talebi doğrultusunda, önceden belir-
lenmiş bir plan dâhilinde hastaneden alınan raporda belirtilen süreye uygun olarak parça parça
kullandırılabilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının 2 nci bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Kanser, her türlü kötü huylu tümör, tüberküloz, kronik böbrek yetmezliği ile ruh ve
sinir hastalıkları gibi uzun süreli tedaviyi gerektiren hastalıklara yakalananlar, sağlık kurulları
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raporlarında gösterilecek lüzum üzerine aynı rütbede toplam olarak ve fiilen üç yılı geçmemek
şartıyla tedavi, istirahat ve hava değişimine tabi tutulabilirler. Ancak hastanelerde geçen teşhis
ve tedavi süreleri, bu sürenin hesabında dikkate alınmaz.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Türk Silâhlı Kuvvetleri personelinden; general ve amiraller ile 926 sayılı Türk Silâhlı
Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamına giren diğer personelden Genelkurmay Başkanlığına
bağlı olanlara Genelkurmay Başkanlığınca, Millî Savunma Bakanlığına bağlı olanlara Millî
Savunma Bakanlığınca, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Gü-
venlik Komutanlığına bağlı olanlara ise Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı
ve Sahil Güvenlik Komutanlığı veya bu komutanlıkların 926 sayılı Kanunun 127 nci maddesi
kapsamında, yetki vereceği kıta komutanları yahut karargâh veya kurum amirliklerince yetki
veren makama bildirimde bulunulması kaydıyla aşağıda yazılı nedenlerle ve aşağıda belirtilen
sürelerle yurtdışı izni verilir.

1) Seyahat maksadıyla; subay ve astsubaylara yıllık planlı izin süresi kadar, askerî okul
öğrencilerine ise 4 üncü maddede belirtilen süreler kadar,

2) Mazeret dolayısıyla; subay ve astsubaylar için yıllık izinle birlikte üç aya kadar, as-
kerî öğrenciler için, mazereti resmî tatile rastlayan ve bütünleme kurslarına devam zorunluluğu
olmayanlara icabında resmî tatil süresi kadar, mazereti eğitim ve öğretim süresi içinde olanlara
ise, mazeret komutanlıkça kabul edildiği takdirde, derse zorunlu devam süresinin üçte birini
geçmeyecek kadar,

3) Meslekî bilgi ve görgüsünü artırmak maksadıyla; subay ve astsubaylara bir yıla ka-
dar,

4) Öğrenim için; subay ve astsubaylara öğrenim süresi kadar,
5) Seminer, müşahade gezisi ve ziyaretler için; subay ve astsubaylara lüzumlu görülen

süre kadar.
6) Mevzuat hükümlerine uygun olarak alınan istirahatlerin yurt dışında geçirilmesi de

izne tabidir.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası ile üçüncü fıkra-

sının 2 nci ve 3 üncü bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli subay ve astsubaylar seyahat maksadı ile ve izin

sıra cetveline tabi olarak yurt dışına izinli gidebilirler. Bu izin subay ve astsubayların yıllık
planlı izinlerinden sayılır ve (30) günü geçemez. Bunlara, kullanılan ulaşım vasıtası da dikkate
alınarak ayrıca yol izni verilebilir. Ancak bu süre toplam (4) günü geçemez.”

“2) İzin evrakı, asgari alay ve eşidi birlik komutanlıklarınca veya kurum amirliklerince
izin tarihinden en az on gün önce, personele yurt dışı izni vermeye yetkili komutanlıkta hazır
bulundurulur.”

“3) Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jan-
darma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı veya bu komutanlıkların yetki ve-
receği asgari tugay ve eşidi kıta komutanlıkları yahut karargah veya kurum amirliklerince; izin
isteğinde bulunan subay, astsubay ve öğrenci miktarına göre tekli veya toplu olarak onay çi-
zelgeleri hazırlatılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Görev ve hizmet ihtiyacının gerektirdiği durumlarda asgari tugay ve eşidi komutanlığın

yazılı onayı ile personel izinden geriye çağrılabilir. Bu personelin izinden dönüş masrafları ile
tekrar izne gidiş masrafları 6245 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenir.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
DENİZ TİCARET FİLOSUNUN GELİŞTİRİLMESİ VE GEMİ İNŞA

TESİSLERİNİN TEŞVİKİ HAKKINDAKİ KANUNUN
UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 14/1/1982 tarihli ve 2581 sayılı Deniz Ticaret

Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkında Kanunun uygulanmasına
ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
a) Yurt dışından yeni veya kullanılmış olarak satın alınan gemiler, yüzer havuzlar ve su

araçları ile bunların gövdesinin (teknesinin/kabuğunun),
b) Yurt içinde inşa, tadil edilen veya onarılan gemilerin, yüzer havuzların, su araçlarının,

yüzer tesislerin veya bunların gövdesinin (teknesinin/kabuğunun) donatım ve seyirlerinde kul-
lanılacak yeni ve/veya kullanılmış makine, teçhizat ve demirbaşların,

c) Tesislerin inşa, tadil, tevsi ve onarımlarında kullanılacak yeni ve/veya kullanılmış
makine, teçhizat ve demirbaşların,

ç) Kültür ve Turizm Bakanlığından yatırım belgesi almış olmak şartıyla, turizm amaçlı
ve yeni inşa edilmiş olarak yurt dışından ithal edilecek veya aynı amaçla kullanılma taahhü-
dünde bulunulmak kaydıyla yurt içinde inşa edilecek her türlü deniz turizm aracının,

d) Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletme belgesi almak suretiyle faaliyette
bulunan deniz turizm araçlarının tadilat ve onarımlarında; donatım ve seyirlerinde kullanılacak
yeni ve/veya kullanılmış makine, teçhizat ve demirbaşların,

ilgili mercilerin müsaadesi şartıyla gümrük vergisi ile ithalde alınan diğer vergi (Katma
Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi hariç) ve resimlerden, damga resmi dahil muaf olarak
ithalinde uygulanır.

(2) Yurt dışından yeni veya kullanılmış olarak satın alınacak balıkçı tekneleri, römor-
körler ve balıkçı fabrika gemilerine bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/1/1982 tarihli ve 2581 sayılı Deniz Ticaret Filo-

sunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkında Kanun ile 26/9/2011 tarihli
ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,
b) Deniz turizm aracı: Deniz turizmi hizmetinde gezi, spor, eğlence amaçlı, ticari; yat-

ları, günübirlik gezi teknelerini, yüzer otel, yüzer lokanta, su üstünde veya su altında hareket
etme kabiliyetine sahip araçları,

c) Gemi: Adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun suda kürekten başka sevk
sistemiyle hareket edebilen her türlü tekneyi,

ç) Gümrük İdaresi: Gümrük mevzuatında belirtilen işlemlerin kısmen veya tamamen
yerine getirildiği Gümrük ve Ticaret Bakanlığı merkez veya taşra teşkilatındaki hiyerarşik yö-
netim birimlerinin tamamını,

d) GSVP: Gemi Sanayi Veri Tabanı Programını,
e) İdare: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tersaneler ve Kıyı Yapıları

Genel Müdürlüğünü,
f) Kabul edilen klas kuruluşu: 1/10/2003 tarihli ve 25246 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Türk Bayraklı Gemilerde Bayrak Devleti Adına Hareket Edecek Kuruluşların Seçimi
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ve Yetkilendirilmesine Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Bakanlık adına, Bakanlığın
belirleyeceği konularda, ulusal ve uluslararası kurallar ile yükümlülükler çerçevesinde sörvey
yapma ve sertifika düzenleme konusunda yetkilendirilen ve bunlara ilave olarak uluslararası
kriterlere göre bölgesel birlikler tarafından oluşturulan komisyonlarca yetkilendirilen ve/veya
kabul edilen ve kabul edildiği ilan edilen kuruluşu,

g) Klas sertifikası: Kabul edilen klas kuruluşu tarafından düzenlenen ve bir geminin
yapısal ve mekanik özelliklerinin kullanma amacı ve çalışma alanına bağlı olarak kuruluşun
herkese açık kurallarına uygunluğunu gösteren belgeyi,

ğ) Muayene/Sörvey: Ulusal mevzuat ve uluslararası konvansiyonlar gereğince yapıl-
ması zorunlu muayene ve denetimler ile Bakanlık tarafından istenilen zorunlu olmayan konu-
larda yapılacak muayene ve denetimleri,

h) P&I sigortası: Bir geminin donatanı, kiracısı veya işleteni olarak üçüncü kişilere
karşı olan sorumluluklar ve yapılmak zorunda kalınan masraflara ilişkin muafiyetli veya mua-
fiyetsiz koruma ve tazmin sigortasını veya diğer geçerli sigorta biçimleri ve benzer koruma
şartları sunan mali güvenceyi,

ı) Su aracı: Gemi dışında, suda yüzebilen ve tahsis edildiği gayeye uygun olarak kulla-
nılan, her türlü araç ve yapıyı,

i) Tesis: Tersane, tekne imal ve çekek yerini,
ifade eder.
Sigorta ve klas zorunluluğu
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında ithal edilecek;
a) Gemilerin;
1) Bakanlıkça muteber kabul edilen P&I Kulüplerinden biri tarafından yapılmış devamlı

P&I sigortasına sahip olması,
2) Kabul edilen klas kuruluşlarından birinden şartsız bir şekilde klaslı olması,
3) Geçerli bir tekne ve makine sigortasına sahip olması,
zorunludur.
b) Su araçlarının;
1) Bakanlıkça muteber kabul edilen P&I Kulüplerinden biri tarafından yapılmış P&I

sigortasına sahip olması,
2) Bakanlıkça kabul edilen klas kuruluşlarından birinden alınmış kondisyon sörvey ra-

poru olması,
3) Geçerli bir tekne ve/veya çeki sigortasına sahip olması,
zorunludur.
(2) Bu şekilde ithal edilen gemiler veya su araçları, ithal tarihinden sonra birinci fıkranın

(a) veya (b) bentlerinin (1) veya (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlardan birini kaybet-
tikleri takdirde faaliyet yapamazlar ve adlarına Denize Elverişlilik Belgesi veya Su Aracı Uy-
gunluk Belgesi düzenlenemez. Kamu iktisadi kuruluşlarına ait gemiler, yüzer havuzlar ve deniz
turizm aracı ithallerinde P&I sigortası aranmaz. Bakanlıkça; muteber kabul edilen P&I Kulüp-
lerin ve kabul edilen klas kuruluşlarının listesi, onaylandıktan sonra ilgililere duyurulur.

Başvuru esasları
MADDE 6 – (1) 2 nci maddede belirtilen kapsamda bulunan eşyaları 2581 sayılı Kanun

uyarınca gümrük vergisi ile ithalde alınan diğer vergi (Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim
Vergisi hariç) ve resimlerden, damga resmi dâhil, muaf olarak ithal etmek isteyen gerçek veya
tüzel kişiler; aşağıdaki belgelerle birlikte, gemi ve su araçları için sicilinin bulunduğu, tesisler
için idari yetki alanındaki Liman Başkanlığına;

a) Talep dilekçesi,
b) Talep konusu eşya ile ilgili bir adet orijinal fatura veya mer-i mevzuat kapsamında

orijinal fatura yerine geçen fatura/belge ve iki adet sureti ile faturanın yeminli tercümesi, İcra
yolu ile satışı yapılan eşyalarla ilgili olarak icra müdürlüklerince düzenlenen belge, fatura ye-
rine geçer.

Sayfa : 26                               RESMÎ GAZETE                             23 Ağustos 2015 – Sayı : 29454



c) Tesisler ile ilgili talepler için İdareden Onaylı Tesis Organizasyonu ve Yerleşim Planı,
ç) Yüzer havuzlar ile ilgili talepler için İdareden Onaylı Havuz Bağlama Planı,
d) Klas Sertifikaları, P&I Sigorta Poliçeleri ve Tekne, Makine Sigortaları, kondisyon

sörvey raporları yabancı bir dilde düzenlenmiş ise yeminli tercümeleri,
e) Fatura kapsamı ithale konu eşyayı kendi ihtiyacında kullanacağı ve başvuru yaptığı

Liman Başkanlığından izin almaksızın, kısmen veya tamamen satmayacağına ve 9 uncu mad-
denin ikinci fıkrasında belirtilen yaptırıma uyacağına dair taahhütname,

f) İdarece istenecek diğer belgeler,
ile müracaat ederler.
Faturaların onaylanması
MADDE 7 – (1) Liman Başkanlıkları bu Yönetmelik esaslarına uygun taleplerle ilgili

olarak;
a) 2 nci maddenin (a) ve (ç) bendi kapsamındaki faturalara ait bilgileri GSVP’de yer

alan “2581 Uygulamaları” modülüne işler,
b) Orijinal faturalara "İŞBU FATURA KAPSAMINDAKİ EŞYA 2581 SAYILI KA-

NUNA GÖRE GÜMRÜK MUAFİYETİNDEN YARARLANIR" şerhi koyarak tasdik eder ve
orijinal fatura ile bir suretini ilgiliye verir, diğerini de muhafaza eder.

Gümrük işlemleri
MADDE 8 – (1) Gümrük İdaresi, Liman Başkanlığınca üzerine şerh düşülmüş faturaya

istinaden bu fatura muhteviyatı eşyanın gümrük vergisi ve ithalde alınan diğer vergi (Katma
Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi hariç) ve resimlerden, damga resmi dahil, muaf olarak
ithal edilmesini sağlar. Söz konusu eşyanın ithalatı eşyaya ilişkin dış ticaret mevzuatı ve diğer
ilgili mevzuat gereğince alınması gereken izin ve belgelerin tamamlanması halinde gerçekleş-
tirilir.

Amaç dışı kullanım
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında; ithal edilen gemi, su aracı ve deniz turizm

araçları özel amaçla, diğer eşya ise faturasında belirtilmek şartıyla kullanılacağı tesis/gemi/su
aracı/deniz turizm aracı haricinde kullanılamaz.

(2) Belirtildiği tesis/gemi/su aracı/deniz turizm aracı haricinde kullanıldığı veya izin
alınmadan satıldığı tespit edilenler hakkında; ithal konusu mal bedelinin %60’ının bankalarca
talep edildiği kur üzerinden hesaplanacak TL karşılığını, Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hiz-
metleri Teşvik Fonuna gelir kaydedilmek üzere ödeyeceği, ödemeyi 6183 sayılı Amme Ala-
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yerine getireceği, hükmünü içeren
taahhütname hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 10 – (1) 24/9/2004 tarihli ve 25593 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz

Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun Uy-
gulanmasına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce yapılmış olan başvurular
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılmış

iş ve işlemler için 10 uncu maddede belirtilen Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına devam
olunur.

Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Bakanı yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

23 Ağustos 2015 

PAZAR 
Sayı : 29454 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 74. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2013/47 
Karar No : 2013/40 
Davacı : K.H. 
Sanık : EMİR HOSSAYNİ- Muhammed ve Asmeat oğlu, 01/01/1976 doğumlu. 

İran uyruklu. Siroz Cad. Muhammedi Sok. No: 18 Senendeç, İran 
adresinde oturur. 

Suç : Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etmek veya 
bulundurmak 

Suç Tarihi : 15/10/2012 
Karar Tarihi : 18/03/2013 
Yapılan yargılama sonunda yukarıda açık kimliği yazılı sanığın TCK.191/2. maddesi 

gereğince denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına, TCK.54/4. maddesi uyarınca adli 
emanette kayıtlı uyuşturucu/uyarıcı maddenin müsaderesine dair gıyapta verilen karar, sanığın 
yurtdışındaki adresine tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı Kanunun 28. maddesi uyarınca 
tebligatın ilanen yapılmasına ve ilanın Resmi Gazete’de yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra 
tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olduğundan tebligat yerine geçerli olmak üzere ilan 
olunur. 6931 —— • —— 

Büyükçekmece 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2014/953 
Karar No : 2015/568 
Davacı : K.H. 
Sanık : VAZHA TSNOBILADZE, Apoloni ve Maia kızı, 1986 doğumlu, 

Gürcistan uyruklu. 
Suç : SAHTELİĞİNİ BİLMEDEN KABUL ETTİĞİ PARAYI SAHTE 

OLDUĞUNU BİLEREK TEDAVÜLE KOYMA 
Suç Tarihi : 14/09/2013 
Suç Yeri : İSTANBUL/ESENYURT 
Karar Tarihi : 22/05/2015 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonunda; 

sanığın sahteliğini bilmeden kabul ettiği parayı sahte olduğunu bilerek tedavüle koyma suçunu 
işlediğinden bahisle cezalandırılması için kamu davası açılmış ise de, sanığın cezalandırılmasına 
elverişli nitelikte her türlü şüpheden uzak kesin nitelikte bir delil elde edilememiş olması ve 
şüpheden sanık yararlanır ilkesi gözetilerek 5271 sayılı CMK'nın 223/2-e maddesi gereğince 
BERAATİNE, dair gıyapta verilen karar, adresi belirlenemeyen karar sanığa tebliğ edilememiş 
olduğundan 7201 sayılı Kanunun 28. maddesi uyarınca tebligatın ilanen yapılmasına ve ilanın 
Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar 
verilmiş olduğundan TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR. 

 6936 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 

KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 3,69 TL ile en çok 70.320,00 TL arasında değişen; 09/09/2015 

günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,00 TL., en çok 7.035,00 TL 

arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı 

ayrı şartname eki listede gösterilen 61 grup eşya (cep telefonu ve aparatları, dişli redüktör yağı, 

zift tankeri, klima ve bağlantı aparatları, cam kase, oyuncak eşyalar, badem kabuğu, ampul, su 

ısıtıcı, konteynır, kol saati, seccade, tiner ve çay vb.); açık artırma ve pazarlık usulü ile, Van 

Tasfiye İşletme Müdürlüğü Özalp Yolu Üzeri TCDD yanı Gümrük Kompleksi adresindeki ihale 

salonunda 10/09/2015 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz 

konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0432) (2234026-46) 

numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Van 

Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 7647/1-1 

—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU İLE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 

KANUNU'NUN 16-1. MADDESİ KAPSAMINDA TASFİYELİK 

HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 107,14 TL. ile en çok 34.674,30 TL arasında değişen; 

31/08/2015 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 11 TL en çok 

3.468 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence 

tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen cep telefonu, usb giriş kablosu, şarj cihazı, kulaklık, 

telefon kapağı ve telefon kılıfı cinsi 77 grup eşya açık artırma suretiyle, Nesimi Mahallesi Nesimi 

Kümeevler No: 20 Şehitkamil GAZİANTEP Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale 

Salonunda 01/09/2015 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz 

konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet 

adreslerimiz ile 0 342 337 33 80-81 numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. (KDV dahil) 

bedel karşılığı Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 7648/1-1 
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İŞHANI KİRAYA VERİLECEKTİR 

Ünye Belediye Başkanlığından: 

- Kaledere mahallesi Belediye Caddesi No: 48 de 83 Ada 15 nolu parselde bulunan 3516 

m2 lik İŞHANI 10 Yıllık olarak kiraya verilecektir. 1. yıl muhammen kira bedeli 480.000.-(dört 

yüz seksen bin) TL’dir. Takip eden yıllar kira bedelleri ise bir önceki yıl kira bedelinin Türkiye 

İstatistik Kurumunca yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiat Endeksi (Yİ-ÜFE-bir önceki yılın aynı 

ayına göre yüzde değişim)oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir. Geçici teminat 

144.000.-(yüz kırk dört bin) TL’dir. 

Yukarıda açık adresi belirtilen mülkiyeti Ordu Ünye Belediyesine ait İŞHANI işyeri 

olarak kullanılmak üzere 2886 sayılı devlet ihale Kanunun 37. maddesi gereğince kapalı teklif 

usulü ile ihale yoluyla kiraya verilecektir. 

1 - İhale Ünye Belediye Başkanlığında 01/10/2015 tarihine rastlayan perşembe günü saat 

14.00’de Belediye Hizmet binasında Belediye encümeni huzurunda yapılacaktır. 

2 - İHALEYE GİRECEKLERİN TEVDİ EDECEKLERİ BELGELER: 

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya tasdikli sureti olmak kaydıyla; 

Tüm isteklilerden Belediyemize ait vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge 

getirilecektir. Bu belgeyi getiremeyenler ihaleye katılamaz. 

A) GERÇEK KİŞİLERDEN: 

1 - İkametgâh belgesi, 

2 - Nüfus cüzdan sureti, 

3 - Noter tasdikli imza beyannamesi, 

4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu, (Geçici teminat makbuzları yasal mevzuatta 

belirtilen şekilde düzenlenecektir.) 

5 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, 

6 - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 

B) TÜZEL KİŞİLERDEN: 

1 - İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, 

ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

2 - Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı 

sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi), 

3 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu, 

4 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, 

5 - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 

C) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir. 
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6 - Taşınmaz malın kira süresi 10 (on) yıldır. 

7 - Geçici teminat 10 yıllık ihale bedeli üzerinden alınır. Nispeti %3 kadardır. 

8 - Kesin teminat 10 yıllık ihale bedeli üzerinden alınır. Nispeti %6 kadardır. Ancak 2. ve 

müteakip kira yılları dönemlerinde, kira bedellerindeki artış nedeniyle cari yılın kira bedelindeki 

artış miktarı kadar ek kati teminat alınır. Bu yükümlülüğü yerine getirilmemesi durumunda ihale 

fesh olunur. Teminat irat kaydedilir. Kiracı fuzuli şagil durumuna düşer. Taşınmaz 2886 sayılı 

yasa hükümleri doğrultusunda tahliye olunur. 13. maddedeki cezai şart bu madde içinde uygulanır 

ve kiracı bir daha ihaleye katılamaz. 

3 - İhale Belediye Başkanlığınca 8.9.1983 tarih 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 

hükümleri çerçevesinde kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. Taşınmaz en yüksek teklif verene 

kiralanacaktır. 

a - Teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, 

zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas açık adresi yazılır. 

b - Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici 

teminata ait alındı veya teminat mektubu, şartnamenin satın alınmasına ilişkin makbuz ve 

istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin 

adı, soyadı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. 

c - Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması, bu mektuplarda şartname ve 

eklerin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi ve teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla 

açık olarak yazılması zorunludur. 

d - Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme 

bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır. 

e - Teklifler 01.10.2015 tarihinde saat 12.00’ye kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında 

Ünye Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne ihale komisyonu sunulur. Alındı numarası zarfın 

üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde, dış zarfın üzerine 

ihale komisyonu başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık 

adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon 

başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin 

alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. 

f - Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Belirlenen 

saatin dışında yapılan başvurular işleme konulmayacaktır. 

4 - İstekliler daha geniş bilgiyi ve ihaleye ilişkin şartnameyi Belediyemiz Mali Hizmetler 

Müdürlüğünden 200.- TL karşılığında temin edebilirler. 

İlgililere 2886 sayılı Yasanın 17. maddesi gereği ilanen duyurulur. 7567/1-1 
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AFYON LOKO BAKIM ATELYE MÜDÜRLÜĞÜ DİNGİL İNDİRME TESİSİNİN 
BAKIM VE TADİLATI HİZMET ALIM İŞİ (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) 

YAPTIRILACAKTIR 
TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2015/106421 
İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. 

GAR/AFYONKARAHİSAR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43 
c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr  (malzeme7@hotmail.com) 
1 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: Afyon Loko Bakım Atelye Müdürlüğü 

Dingil indirme tesisinin bakım ve tadilatı hizmet alım işi (Teknik Şartnameye göre) 
yaptırılacaktır. 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına ihale tarihi olan 03/09/2015 günü saat 14:30'a kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
Bürosu - AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü 
veznesinden KDV dahil 50,00 TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir. 
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 7570/1-1 
—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden: 
Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesinin Abdulkerim OĞUZ hakkındaki 04/04/2007 tarihli, 

E: 2004/653, K: 2007/244 sayılı, 02/04/2012 tarihinde kesinleşen kararına göre dava konusu 33 
PP 035 plakalı aracın sahibine iadesine karar verilmiş, iadesine karar verilen araca ilişkin olarak 
Abdulkerim OĞUZ isimli şahısa tebligat çıkarılarak tebliğ mazbatalı zarf ile gönderilmiş; ancak 
tebligatımız adı geçen şahsın belirtilen adresinde bulunamadığı gerekçesiyle iade edilmiş, 5607 
sayılı Yasanın 16. maddesi gereğince Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünce 18.10.2010 tarihli 
satışta Şükrü ALTINTAŞ isimli şahsa satılmış olup; iş bu tebligatın 7201 sayılı Yasanın 28. ve 
31. maddeleri gereğince ilanının Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra 
tebliğ edilmiş sayılacağı, 5607 sayılı Yasanın 16. maddesi doğrultusunda satışı gerçekleştirilen 
araç bedeline ilişkin Tasfiye Yönetmeliğinin 64. maddesi gereğince işlem yapılacağı ilanen tebliğ 
olunur. 7632/1-1 

—— • —— 
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 

DUYURU 
Antalya Barosu Başkanlığı'ndan alınan 15.06.2015 gün ve 2011/349 S.N. (2012/73 E. - 

2014/123 K.) sayılı yazıda; Kamil ve Şükran Oğlu, 25693179260 T.C. Kimlik Nolu, 1973 
doğumlu, Antalya İli, Manavgat İlçesi, Aşağı Hisar Mah.-Köy; Cilt No:001-01, Aile Sıra No: 56, 
Sıra No:6'da kayıtlı Av. Osman DOĞAN'ın, Baro Yönetim Kurulu'nun 22.04.2015 gün ve 28/12 
sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74. maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere 
Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın 
kesinleştiği bildirilmiştir. 

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra 
avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 27. 
maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur. 7636/1-1 

—— • —— 
Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 
Yenimahalle 44808 ada ve 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, 

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 
İlgililere ilanen duyurulur. 7653/1-1 



Sayfa : 66 RESMÎ GAZETE 23 Ağustos 2015 – Sayı : 29454 

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesinden: 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR 

I - Üniversitemiz BİLTİR Merkezinde görevlendirilmek üzere 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun değişik 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06/06/1978 tarihli ve 

7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ek olarak 28/06/2007 tarih ve 2007/12251 sayılı Resmi 

Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın 

“Sınav Şartı” başlıklı Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrası doğrultusunda KPSS (B) grubu puanı esas 

alınmak suretiyle Üniversitemiz tarafından yapılacak yerleştirme ile sözleşmeli personel 

pozisyonunda 2 adet Programcı alınacaktır. 

I.I - BAŞVURU ŞARTLARI; 

GENEL ŞARTLAR; 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 

b) 2014 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve KPSSP3 puan türünden en az 70 puan 

almış olmak, 

c) Yabancı Dil Bilgisi; En az D düzeyinde YDS veya dengi düzeyde İngilizce bilgisi 

gerekmektedir. Yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden en az 

lisans düzeyinde mezun olanların dil düzeyleri minimum (D) düzeyini sağlamış olarak kabul 

edilir. 

ÖZEL ŞARTLAR;  

a) 4 yıl süreli eğitim veren Mühendislik Fakültelerinden veya Mühendislik Fakültesi 

Bölümlerinden mezun olmak veya bu bölümlerde yüksek lisans, doktora yapmış ya da yapıyor 

olmak, 

b) Bilgisayar Destekli Tasarım ve Analiz yazılımlarını kullanabilmek, 

c) Otomotiv alanına ilgi duymak, 

d) Tercihen daha önce Taşıt Güvenliğine yönelik testler konusunda çalışmış olmak, 

e) Tercihen Veri Toplama Sistemleri, Sensörler, Yüksek Hızlı Kameralar hakkında bilgi 

sahibi olmak, 

BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ; 

Üniversitemiz http://www.pdb.metu.edu.tr/ sitesinde bulunan iş başvuru formunu eksiksiz 

ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra KPSS ve YDS belgeniz ile beraber başvuruların en geç 

08/09/2015 tarihi mesai saati bitimine kadar ODTÜ Rektörlük Binası Personel Dairesi Başkanlığı 

İdari Özlük ve Eğitim Müdürlüğü / ANKARA adresine şahsen yapılması gerekmektedir. 

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI; 

Üniversitemiz tarafından KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü sıralaması esas alınmak 

suretiyle yapılacak yerleştirme listesi ve mülakat tarihi http://www.pdb.metu.edu.tr/ sitesinde ilân 

edilecektir. 

Duyurulur. 7608/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

2015 YILI 3. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI 

(ECZACI, UZMAN DİŞ TABİBİ VE DİŞ TABİBİ İLE EMEKLİ OLAN 

TABİP VE UZMAN TABİPLER DAHİL) 

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek-1 maddesi ile 10.07.2015 tarihli ve 29412 sayılı 

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile 

Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine 

göre Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, 

tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi 

ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama, yerleştirme işlemleri, ilan edilen 

takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır. 

A) GENEL ESASLAR 

1 - Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır. 

2 - Kura yeri ve saati (www.yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.  

3 - Adaylar PBS üzerinden başvuru yaptıktan sonra, başvuru formunu notere onaylatarak 

(notere onaylatılmayan formlar kabul edilmeyecektir.) ilan edilen takvim çerçevesinde T.C. 

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şubesi Mithatpaşa Cad. 

No:3 06434 Sıhhiye/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile gönderecekler 

ya da elden teslim edeceklerdir. Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter 

tarafından vekalet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim 

alınmayacaktır. Gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde 

sorumluluk başvuru sahibine aittir. 

Adaylar kendi unvan ve branşlarında açılacak olan münhallerden en fazla on adet (10) 

tercihte bulunabilecektir. Genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine 

yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecektir. 

4 - Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenlerin 04 Eylül 2015 

Cuma - 28 Eylül 2015 Pazartesi saat 18:00’ a kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura iptal 

başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden 

başvuruda bulunmayı talep edemeyeceklerdir. 

5 - Bu Kuraya Başvurabilecekler 

a) Açıktan (ilk defa veya yeniden) atanmak isteyen ve 5371 sayılı Kanun gereği Devlet 

Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan uzman tabip ve tabipler, 

b) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet Memuru olarak 

çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet 

Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan uzman tabip ve tabipler, 

c) 5335 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesi, 30.01.2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5947 sayılı Kanun’un 18’inci maddesi ile 

değiştirildiğinden emekli olan uzman tabip ve tabipler, 

ç) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar (en geç 31 

Ağustos 2015 tarihi Pazartesi günü dahil) mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesinin 

fotokopisi veya diplomanın fotokopisini kura başvuru formu ile birlikte göndermeleri 

gerekmektedir. T.C. Sağlık Bakanlığının http://sbu2.saglik.gov.tr/drBilgi/  web adresinden hizmet 

veren diploma tescilleri ile ilgili bilgi bankasında kura son başvuru tarihine kadar başvuru yapılan 

unvan ve branşta mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olanların belge göndermelerine 

gerek yoktur. 
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d) Uzman (TUTG) ve uzman diş tabibi kadrolarına müracaat edenler için; 31.08.2015 

Pazartesi (dahil) gününe kadar mezun olunması ve en geç 28 Eylül 2015 Pazartesi tarihine kadar 

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından uzmanlık tescillerinin yapılmış olması 

gerekmektedir. 

e) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet Memuru olarak 

çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacılar. 

6 - Bu Kuraya Başvuramayacaklar 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’ inci maddesinde belirtilen şartları 

taşımayanlar, 

b) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40. maddesinde belirtilen 

yaş haddini doldurmuş olanlar, 

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar ile 

diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar, 

ç) Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda kura son başvuru tarihi itibariyle halen 4924 

Sayılı Kanuna göre sözleşmeli olarak çalışanlar, 

d) Emekli olan uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacılar, 

Bu durumda olanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvuruları sehven kabul edilip 

kura neticesinde herhangi bir tercihine yerleşmiş olsalar bile atamaları yapılmayacak ve/veya 

atamaları iptal edilecektir. 

7 - Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 

Sayılı Devlet Memurları Kanununun 97’nci maddesi dikkate alınır. Bu durumda olanlardan, kura 

son başvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine 1 ay kalmış olanların başvuruları kabul 

edilecektir. 

8 - Bu kurada yerleşen kişilerden özel veya kamu kurum ve kuruluşlarında görev 

yapanların 30 Ekim 2015 Cuma tarihine kadar görevlerinden ayrılmaları gerekmektedir. 

Görevlerinden ayrılmayanların atamaları yapılmayacaktır, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 

9 - Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atamalarının 

tebligatında adayın başvuruda belirttiği adres esas alınacaktır. 

10 - Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler kura sonuçlarının 

ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacaklardır. 

11 - Devlet memuru olarak atanabilmek için aranan şartlar ile ilan metninde belirtilen 

şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek; sehven başvuruları kabul edilip kura 

ile yerleştirilmeleri sonucu atanmaları halinde yapılan atamaları iptal edilecektir. 

B) ATAMAYA ESAS OLARAK İSTENEN BELGELER 

1 - Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların 

atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeleri dilekçeleri ile 

birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde ekte belirtilen yerleştikleri Kurumun adresinde olacak 

şekilde kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Elden teslim 

edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim 

edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen atamaya esas belgelerin 

yerleştikleri Kuruma vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir. 

a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe, 

b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe (Bakaya 

olanların atamaları yapılmayacaktır), 
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c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden 

imzalı dilekçe,  

ç) 6 adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş), 

d) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış 

olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli, 

e) Mal bildirim formu, 

f) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde 

çalışanlar için yukarıdaki belgelere ek olarak kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge. 

2 - Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları kadro ve pozisyonlarına yerleşen adaylar 

atamaya esas evraklarını aşağıda belirtilen adreslere, Sağlık Bakanlığı dışındaki diğer kurumların 

kadro ve pozisyonlarına yerleşen adaylar ise atamaya esas belgelerini atandıkları kuruma teslim 

edeceklerdir. 

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 

Nasuh Akar Mahallesi 1407. Sokak Pk. 06520 Çankaya/ANKARA 

İletişim: 0(312) 705 10 00 

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU 

Sağlık Mahallesi Adnan Saygun Caddesi No: 55 Pk. 06100 Sıhhiye/ANKARA 

İletişim: 0(312) 565 50 00  

YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Mithatpaşa Caddesi No: 3 Pk. 06434 Sıhhiye/ANKARA 

İletişim: 0(312) 585 10 00 

TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Kemankeş Caddesi Karamustafapaşa Sokak No: 21 Karaköy/Beyoğlu/İSTANBUL 

İletişim: 0(212) 293 36 74 

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU 

Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No: 5 Pk. 06520 Çankaya/ANKARA 

İletişim:0(312) 218 30 00 

C) KURA TAKVİMİ 

2015 YILI 3. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI 

(ECZACI, UZMAN DİŞ TABİBİ VE DİŞ TABİBİ İLE EMEKLİ OLAN TABİP VE 

UZMAN TABİPLER DAHİL) 
 

SIRA TARİH AÇIKLAMA 

1 

24 Ağustos 2015 Pazartesi (Başvuru başlangıç tarihi) 
PBS üzerinden başvuruların 

yapılması 
31 Ağustos 2015 Pazartesi 

(Son başvuru tarihi saat 18:00’a kadar) 

2 04 Eylül 2015 Cuma saat:18:00 
Başvuru evrakları son geliş tarihi 

ve saati 

3 30 Eylül 2015 Çarşamba 

KURA TARİHİ (Yeri ve saati 

www.yhgm.saglik.gov.tr internet 

adresinde ilan edilecektir.) 

4 30 Ekim 2015 Cuma saat:18:00 
Atamaya esas belgelerin son 

geliş tarihi ve saati 

 7605/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 18.08.2015      Karar No: 6883 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. 

• MERKEZİ : Ankara 

• TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 86   06100 

• MÜRACAAT TARİHİ : 11.06.2014 

RUHSATIN: 

• MAHİYETİ : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 631.531 hektar 

• BÖLGESİ : Karasuları Dışı 

• KAPSADIĞI İL : Karadeniz’de Münhasır Ekonomik Bölge 

• PAFTA NUMARASI : AR/TPO/KD/E44, E45, F44, F45 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O’nun bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftaları yukarıda gösterilmiş 

bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete; 

Türk Petrol Kanunu’nun 4, 6, 7, 22’nci maddeleri ve 22.06.2015 tarihli ve 2015/7878 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, bu kararın Resmi Gazete'de yayımı tarihinde, ruhsat 

sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı % 1 oranındaki “Yatırım 

Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, sekiz yıl süre ile petrol arama 

ruhsatı verilmiştir. 7603/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 18.08.2015      Karar No: 6882 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. 

• MERKEZİ : Ankara 

• TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 86   06100 

• MÜRACAAT TARİHİ : 11.06.2014 

RUHSATIN: 

• MAHİYETİ : Arama ruhsatı  

• YÜZÖLÇÜMÜ : 693.517 hektar 

• BÖLGESİ : Karasuları Dışı 

• KAPSADIĞI İL : Karadeniz’de Münhasır Ekonomik Bölge 

• PAFTA NUMARASI : AR/TPO/KD/E42, E43, F42, F43 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O’nun bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftaları yukarıda gösterilmiş 

bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;  

Türk Petrol Kanunu’nun 4, 6, 7, 22’nci maddeleri ve 22.06.2015 tarihli ve 2015/7878 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, bu kararın Resmi Gazete'de yayımı tarihinde, ruhsat 

sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı % 1 oranındaki “Yatırım 

Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, sekiz yıl süre ile petrol arama 

ruhsatı verilmiştir. 7604/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul’un 28.04.2015 tarihli 5584-4 sayılı kararları ile, “Barbaros Mahallesi Ankara-İzmir 

Asfaltı Üzeri (Pafta No. K19c34c, Ada No. 312, Parsel No. 1) Ahmetli Manisa” adresinde 

faaliyette bulunmak üzere Kurumdan 07.02.2012 tarihli ve BAY/939-82/30558 sayılı istasyonlu 

bayilik lisansı sahibi Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret 

Limited Şirketi’nin, söz konusu adresteki akaryakıt istasyonunda 25.04.2013 tarihli tespite göre, 

bayisi olduğu dağıtıcı haricinde “Veysel Karani Mahallesi Ankara Yolu Küme Evler No: 56 

(Pafta: 9, Ada:-, Parsel: 329) Afyonkarahisar” adresinde faaliyette bulunmak üzere Kurumdan 

17.06.2011 tarihli ve BAY/939-82/29641 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Alko Petrol 

Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi’nden akaryakıt ikmal etmesinin, 5015 sayılı 

Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci 

maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı olduğu değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde 

araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı 

Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler 

İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu 

maddesi hükümleri uyarınca adı geçen kişi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar 

verilmiş ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 

04.06.2015 tarih ve DDB.210/5-5 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere 

ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 7633/1/1-1 

————— 
Kurul’un 27.03.2015 tarihli ve 5534-27 sayılı Kararı ile; İTS/784-23461 numaralı İç 

Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Ali Şenel Mühendislik Doğal Gaz İnş. Elektrik 

Elektronik San ve Tic. Ltd. Şti.’nin 12.06.2014 tarihinde ilgili Dağıtım Şirketi yetkilisi 

bulunmadığı halde iç tesisatın işletmeye alınmasına ilişkin tutanak düzenlemesinin 4646 sayılı 

Doğal Gaz Piyasası Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt 

bendi ile Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 37 nci maddesi 4 üncü 

fıkrası hükmüne aykırılık teşkil etmesi sebebiyle, Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler 

ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü 

maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın Ali Şenel 

Mühendislik Doğal Gaz İnş. Elektrik Elektronik San ve Tic. Ltd. Şti.’nin konu ile ilgili yazılı 

savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgili yazılı savunmanın 15 (Onbeş) gün içerisinde 

gerekli tüm belgeler de eklenmek suretiyle “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi 

Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl - ANKARA” adresine 

gönderilmesi, ayrıca süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 7633/2/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul’un 30/12/2014 tarihli ve 5397-48 sayılı Kararı ile; Petroil Madeni Yağ Pazarlama 

İmalat İthalat İhracat Nakliye Danışmanlık ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı 

Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt 

bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para 

Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 308.194,-TL tutarında idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir. 7633/3/1-1 

————— 
Kurul’un 05.05.2015 tarihli 5594-19 ve 5594-20 sayılı kararları ile, Vergi Denetim 

Kurulu Başkanlığı’nın 03.06.2014 tarihli ve 15732 sayılı yazısı ekinde Kurumumuza gönderilen 

28.03.2014 tarihli ve 2014-B-620/2 sayılı raporda belirtilen bilgi ve belgeler ile tespit edildiği 

üzere, “Barbaros Mahallesi Ahlat Sokak No: 1/A Varyap Meridyen Sitesi E Blok Kat: 14 Daire: 102 

Ataşehir/İSTANBUL” adresinde 03.03.2005 tarih ve DAĞ/446-265/01986 numaralı Dağıtıcı 

Lisansı (Alt Başlık: İhrakiye Teslimi) kapsamında faaliyet göstermek üzere lisans alan MMG 

Petrol Dağıtım Pazarlama İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’nin akaryakıtı (jet yakıtını), 

18.08.2011-06.03.2012 tarihleri arasında, amacı dışında kullanmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin beşinci fıkrasına ve 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin 

beşinci fıkrası hükümlerine aykırılık teşkil ettiği ve lisans sahibinin lisans kapsamı dışında 

faaliyet gösterdiği; ayrıca, Başkanlık Makamı’nın 05.08.2013 tarihli ve 27327 sayılı oluru 

çerçevesinde hazırlanan 11.10.2013 tarihli ve 2 sayılı raporda belirtilen bilgi ve belgeler ile tespit 

edildiği üzere, MMG Petrol Dağıtım Pazarlama İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’nin Ocak-

Ağustos 2013 döneminde (14) adet bayisi ve dağıtıcılar arası ticaret kapsamında akaryakıt satışı 

yaptığı (5) adet dağıtıcı lisansı sahibine düzenlediği satış faturalarına satış yaptığı muhatabın 

lisans numarasını yazmamak suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 

birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin son 

fıkrasına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve 

ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari 

yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma 

ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 

hükümleri uyarınca adı geçen kişi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 

yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 22.07.2015 
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tarih ve DDB.210/11-11 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine 

gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 7633/4/1-1 

————— 
Kurul’un 22.04.2015 tarihli ve 5575-14 sayılı kararı ile, “Ankara Yolu Üzeri 12. Km (46 Pafta 

- Ada - 1958 Parsel) Salihli/Manisa” adresinde faaliyette bulunmak üzere 15.03.2012 tarihli ve 

BAY/939-82/30712 sayılı istasyonlu bayilik lisansı alan Erdal Karacadağ - Onur Petrol’e ait 

akaryakıt istasyonunda 28.09.2012 tarihinde white spirit ve yağ içeren ürün bulunduğunun 

TÜBİTAK-MAM’ın söz konusu numunelere ilişkin 17.10.2012 tarih ve 1220P00892001 

numaralı analiz raporu ile tespit edilmiş olması nedeniyle; ilgili lisans sahibinin, 5015 sayılı 

Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası ve Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aykırı hareket ettiği 

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki 

durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci 

maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca adı geçen 

kişi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yürütülen soruşturma sonucu 

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 22.05.2015 tarih ve DDB.210/1-1 sayılı 

Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ 

edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 7633/5/1-1 

————— 
Kurul’un 22/04/2015 tarihli ve 5575/3 sayılı kararı ile "Yenibosna Merkez Mah. Ladin 

Sok. 8002/4 Bahçelievler/İSTANBUL" adresinde DAĞ/3105-1/29092 numaralı dağıtıcı lisansı 

kapsamında faaliyet gösteren Poil Petrol Ürünleri Dağıtım İşletmeleri Anonim Şirketi'nin, İstiklal 

Mahallesi 232.Sokak No. 4 Kaklık Honaz/DENİZLİ adresinde kurulu olan ve BAY/939-82/32760 

sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Topa Petrol Ürünleri Özel Eğitim İnşaat 

Turizm Nakliye Maden Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi ile imzalamış olduğu bayilik 

sözleşmesini 25/11/2014 tarihinde karşılıklı olarak feshetmiş olmasına rağmen fesih protokolü 

hakkında yasal süre içerisinde Kuruma bildirimde bulunulmaması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 

“İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön 

Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu 

maddesi hükümleri uyarınca mezkur kişi hakkında 22/04/2015 tarihli ve 5575/3 sayılı Kurul 

Kararı ile soruşturma açılmasına karar verilmiş olup aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi 

gereğince düzenlenen 01/07/2015 tarihli ve DDB.514/1-1 sayılı Soruşturma Raporu yazılı 

savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi gerekmekte olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 7633/6/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Nevşehir İli, Avanos İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1506 ada, 9 parsel üzerindeki 878507 

YİBF nolu (A6 Blok) inşaatın denetimini üstlenen 1546 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 

AFM Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi Hayati ŞENELDİR 

tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 11.06.2015 tarih 

ve E.2014/1327-K.2015/984 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 

20.03.2014 tarihli ve 28947 sayılı Resmî Gazete ilanı ile İnşaat Mühendisi Hayati ŞENELDİR 

(Oda Sicil No:14239) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 12.08.2015 tarihli ve 

22504 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 7646/1/1-1 

————— 

İzmir İli, Tire İlçesi, Karateke Köyü, Yolüstü Mevkii, 30 pafta, 651 nolu parsel üzerindeki 

531528 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 475 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 

Fayda Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Celal GÜMÜŞ tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 14.05.2015 tarihli ve 

E.2014/844-K.2015/692 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 

22.03.2012 tarihli ve 28241 sayılı Resmî Gazete ilanı ile İnşaat Mühendisi Celal GÜMÜŞ (Oda 

Sicil No:63124) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 13.08.2015 tarihli ve 22619 

sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 7646/2/1-1 

————— 

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 1826 Ada, 42 Parsel (A Blok) üzerindeki 707645 YİBF nolu 

yapının denetimini üstlenen 761 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Burtek Yapı Denetim 

Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı veya yetkilisi Kontrol Elemanı, Mimar Melih KOÇ tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin 29.04.2015 tarih ve 

2014/1322-K.2015/710 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 

26.03.2014 tarihli ve 28953 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Mimar Melih KOÇ (Oda Sicil 

No:36762) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 13.08.2015 tarih ve 22716 sayılı 

Olur ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 7646/3/1-1 

————— 

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 1826 Ada, 42 Parsel (A Blok) üzerindeki 707645 YİBF nolu 

yapının denetimini üstlenen 761 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Burtek Yapı Denetim 

Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Mehmet ÖZERK tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin 29.04.2015 tarih ve 

2014/1323-K.2015/740 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 

26.03.2014 tarihli ve 28953 sayılı Resmi Gazete ilanı ile İnşaat Mühendisi Mehmet ÖZERK 

(Denetçi No: 11686; Oda Sicil No: 14701) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 

14.08.2015 tarih ve 22808 sayılı Olur ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 7646/4/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Tekirdağ İli, Merkez İlçesi, G19A02B1C pafta, 127 Ada, 1 parsel üzerindeki 265587 

YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 635 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çap Yapı 

Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumlusu Mehmet Ali POLATKAN (Mimar, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:8339, Oda Sicil No: 6039) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan 

davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 22.05.2015 tarihli ve E.2013/1910-K.2015/767 sayılı 

kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 01.11.2013 tarihli ve 28808 sayılı 

Resmi Gazete ilanı ile Mehmet Ali POLATKAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:8339, Oda Sicil No: 6039) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi, Bakanlık 

Makamından alınan 11.08.2015 tarih ve 22289 sayılı Olur ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 7626/1/1-1 

————— 
Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, 1775 ada, 2 parsel üzerindeki 600684 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen 45 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sanat-Teknik Yapı Denetim Ltd. 

Şti.’nin denetim sorumlusu Yahya İlker BERK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No: 3065, Oda Sicil No: 4369) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 3. 

İdare Mahkemesinin 18.05.2015 tarihli ve E.2014/1706-K.2015/834 sayılı kararı ile “dava konusu 

işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 20.03.2014 tarihli ve 28947 sayılı Resmi Gazete ilanı ile 

Yahya İlker BERK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3065, Oda Sicil No: 

4369) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi, Bakanlık Makamından alınan 

11.08.2015 tarih ve 22293 sayılı Olur ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 7626/2/1-1 

————— 
Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, 90/1 pafta, 748 ada, 330 parsel üzerindeki 115616 YİBF nolu 

inşaatın denetimini üstlenen 114 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mavi Marmara Yapı 

Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumlusu Nuri ÇETİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:546, Oda Sicil No:13137) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, 

Ankara 3. İdare Mahkemesinin 29.04.2015 tarihli ve E.2014/1714-K.2015/709 sayılı kararı ile 

“dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 18.06.2014 tarihli ve 29034 sayılı Resmi 

Gazete ilanı ile Nuri ÇETİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:546, Oda Sicil 

No:13137) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi, Bakanlık Makamından alınan 

11.08.2015 tarih ve 22294 sayılı Olur ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 7626/3/1-1 

————— 
Kırklareli ili, Merkez ilçesi, 4 ada, 50 parsel üzerindeki 923444 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen 1339 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Öz Kırklareli Yapı Denetim 

Ltd.Şti.’nin denetim sorumlusu Fahrettin ÜSTÜNDAĞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:17823, Oda Sicil No:12516) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, 

Ankara 3. İdare Mahkemesinin 18.06.2015 tarihli ve E.2014/1733-K.2015/1022 sayılı kararı ile 

“dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 16.04.2014 tarihli ve 28974 sayılı Resmi 

Gazete ilanı ile Fahrettin ÜSTÜNDAĞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17823, 

Oda Sicil No:12516) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi, Bakanlık Makamından 

alınan 11.08.2015 tarih ve 22295 sayılı Olur ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 7626/4/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Tekirdağ İli, Hayrabolu İlçesi, 26 pafta, 114 Ada, 19 parsel üzerindeki 790413 YİBF nolu 

inşaatın denetimini üstlenen 863 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Şena-3 Yapı Denetim 

Ltd. Şti.’nin denetim sorumlusu Yasemin ARTAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No: 5776, Oda Sicil No: 21979) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 8. 

İdare Mahkemesinin 25.06.2015 tarihli ve E.2014/2049-K.2015/1053 sayılı kararı ile “dava 

konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 13.09.2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete ilanı 

ile Yasemin ARTAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5776, Oda Sicil No: 

21979) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi, Bakanlık Makamından alınan 

11.08.2015 tarih ve 22296 sayılı Olur ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 7626/5/1-1 

————— 
Kastamonu ili, Araç ilçesi, 68 ada, 69 parsel üzerindeki 872071 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen 1225 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kastamonu Bir Yapı Denetim 

Ltd.Şti.’nin denetim sorumlusu Yusuf Furkan HACAK (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 

No:44839) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 11. İdare 

Mahkemesi’nin 22.05.2015 tarihli ve E.2014/1422-K.2015/739 sayılı kararı ile “dava konusu 

işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 06.04.2014 tarihli ve 28964 sayılı Resmi Gazete ilanı ile 

Yusuf Furkan HACAK (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:44839) hakkında tesis edilmiş 

olan geçici durdurma işlemi, Bakanlık Makamından alınan 11.08.2015 tarih ve 22314 sayılı Olur 

ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 7626/6/1-1 

————— 
İzmir İli, Çiğli İlçesi, Küçükçiğli Mahallesi üzerindeki 788771 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen 789 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Milenyum Yapı Denetim 

Ltd.Şti.’nin denetim sorumlusu Firuzan ATAK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:15696, Oda Sicil No:28227) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, 

Ankara 3. İdare Mahkemesinin 29.04.2015 tarihli ve E.2014/1456-K.2015/730 sayılı kararı ile 

“dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi 

Gazete ilanı ile Firuzan ATAK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:15696, Oda Sicil No:28227) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi, Bakanlık 

Makamından alınan 11.08.2015 tarih ve 22339 sayılı Olur ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 7626/7/1-1 

————— 
Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, 1775 ada, 2 parsel üzerindeki 600684 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen 45 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sanat-Teknik Yapı Denetim Ltd. 

Şti.’nin denetim sorumlusu İsmail Hamdi TAŞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No: 856, Oda Sicil No: 15843) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 3. 

İdare Mahkemesinin 18.05.2015 tarihli ve E.2014/1705-K.2015/833 sayılı kararı ile “dava konusu 

işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 20.03.2014 tarihli ve 28947 sayılı Resmi Gazete ilanı ile 

İsmail Hamdi TAŞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 856, Oda Sicil No: 

15843) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi, Bakanlık Makamından alınan 

11.08.2015 tarih ve 22402 sayılı Olur ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 7626/8/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İzmir İli, Çiğli İlçesi, Uğur Mumcu Mahallesi, 2027 Ada, 2 Parsel üzerindeki 544856 

YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 789 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Milenyum 

Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumlusu Hülya DİNÇER (İnşaat Mühendisi, Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:12643, Oda Sicil No:31076) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış 

olan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 29.04.2015 tarihli ve E.2014/1472-K.2015/712 sayılı 

kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı 

Resmi Gazete ilanı ile Hülya DİNÇER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:12643, Oda Sicil No:31076) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi, Bakanlık 

Makamından alınan 12.08.2015 tarih ve 22503 sayılı Olur ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 7626/9/1-1 

————— 
İzmir İli, Çiğli İlçesi, Küçükçiğli Mahallesi üzerindeki 788771 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen 789 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Milenyum Yapı Denetim 

Ltd.Şti. tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 

29.04.2015 tarihli ve E.2014/1454-K.2015/711 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” 

hükmedildiğinden, 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Milenyum Yapı 

Denetim Ltd.Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi, Bakanlık Makamından 

alınan 13.08.2015 tarih ve 22620 sayılı Olur ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 7626/10/1-1 

————— 
Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 1826 Ada, 42 Parsel (B Blok) üzerindeki 707661 YİBF nolu 

inşaatın denetimini üstlenen 761 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Burtek Yapı Denetim 

Ltd. Şti. tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 

29.04.2015 tarihli ve E.2014/1321-K.2015/732 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” 

hükmedildiğinden, 26.03.2014 tarihli ve 28953 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Burtek Yapı Denetim 

Ltd.Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi, Bakanlık Makamından alınan 

13.08.2015 tarih ve 22629 sayılı Olur ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 7626/11/1-1 

————— 
Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 1826 Ada, 42 Parsel (B Blok) üzerindeki 707661 YİBF nolu 

inşaatın denetimini üstlenen 761 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Burtek Yapı Denetim 

Ltd. Şti.’nin denetim sorumlusu Mehmet ÖZERK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:11686, Oda Sicil No: 14701) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış 

olan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 29.04.2015 tarihli ve E.2014/1324-K.2015/738 sayılı 

kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 26.03.2014 tarihli ve 28953 sayılı 

Resmî Gazete ilanı ile Mehmet ÖZERK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:11686, Oda Sicil No: 14701) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi, 

Bakanlık Makamından alınan 13.08.2015 tarih ve 22631 sayılı Olur ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 7626/12/1-1 

————— 
İzmir İli, Menemen İlçesi, 3043 ada, 3 parsel üzerindeki 637786 YİBF nolu (B Blok) 

inşaatın denetimini üstlenen Yağmur Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kontrol Elemanı, İnşaat 

Mühendisi Mehmet SERİN (Oda Sicil No: 10298) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan 

davada, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 01.07.2015 tarihli ve E.2015/1743 sayılı kararı ile “yeni 

bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” 

hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Mehmet SERİN 

hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 31.07.2015 tarihli ve 21398 

sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 7627/1-1 



Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 23 Ağustos 2015 – Sayı : 29454 

 



23 Ağustos 2015 – Sayı : 29454 RESMÎ GAZETE Sayfa : 79 

 



Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 23 Ağustos 2015 – Sayı : 29454 

 



23 Ağustos 2015 – Sayı : 29454 RESMÎ GAZETE Sayfa : 81 

 



Sayfa : 82 RESMÎ GAZETE 23 Ağustos 2015 – Sayı : 29454 

 



23 Ağustos 2015 – Sayı : 29454 RESMÎ GAZETE Sayfa : 83 

 



Sayfa : 84 RESMÎ GAZETE 23 Ağustos 2015 – Sayı : 29454 

 



23 Ağustos 2015 – Sayı : 29454 RESMÎ GAZETE Sayfa : 85 

 



Sayfa : 86 RESMÎ GAZETE 23 Ağustos 2015 – Sayı : 29454 

 



23 Ağustos 2015 – Sayı : 29454 RESMÎ GAZETE Sayfa : 87 

 

 



Sayfa : 88 RESMÎ GAZETE 23 Ağustos 2015 – Sayı : 29454

Sayfa

1

2

10
11

20

21

25

28

61
62
65

78

İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin

Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik
— Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu

Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Silahlı Kuvvetler Uzmanlığı Yönetmeliği
— Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Türk Silahlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki

Hakkındaki Kanunun Uygulanması Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞ
— Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal

Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


