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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Sağlık Bakanlığından:

GENETİK HASTALIKLAR DEĞERLENDİRME

MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; genetik hastalıkların tanısının belirlenmesi

ve genetik danışmanlık verilmesi amacıyla, genetik hastalıklar değerlendirme merkezlerinin

ruhsatlandırılması, açılması, çalışması ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Devlet ve vakıf üniversiteleri, kamu kurum ve kuru-

luşları ile özel hukuk tüzel kişilerine ve gerçek kişilere ait genetik hastalıklar değerlendirme

merkezlerini kapsar.

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Te-

mel Kanununun 3 üncü, 9 uncu ve Ek 11 inci maddeleri ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı

Kararnamesinin 352 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine, 355 inci maddesinin birinci

fıkrasının (a) ve (c) bentlerine ve 508 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Genel Müdür: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürünü,

T.C.
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c) Genel Müdürlük: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
ç) Komisyon: Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi Bilim Komisyonunu,
d) Merkez: Genetik hastalıklarda tanı ve genetik danışmanlık hizmeti verilmesi amacıyla

açılan, genetik hastalıklar değerlendirme merkezlerini,
e) Müdürlük: İl veya ilçe sağlık müdürlüklerini,
f) Teknik personel: Merkezlerde görevli merkez açma yetkisine sahip hekim, tekniker/

teknisyen ve teknik sorumluları, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Komisyonun Teşkili, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları

Komisyonun teşkili
MADDE 5 – (1) Merkezin hizmetlerinin geliştirilmesi ve kalitesinin artırılması amacıyla

ve genetik hastalıklar değerlendirme işlemleri ile ilgili bilimsel görüş vermek üzere, Bakanlıkça,
Komisyon oluşturulur.

(2) Komisyon, Genel Müdür veya ilgili Genel Müdür Yardımcısı/Daire Başkanı baş-
kanlığında, en az biri öğretim üyesi olmak üzere beş tıbbi genetik uzmanı ve bir çocuk genetik
uzmanı olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Komisyon üyeleri Genel Müdürün teklifi ile
Bakan tarafından görevlendirilir. 

(3) Başkan tarafından gerek görülmesi halinde yurt içinden veya yurt dışından uzmanlar
toplantıya davet edilebilir veya görüşleri alınabilir. Toplantıya davet edilen uzmanlar Komisyon
çalışmaları ile ilgili oylamaya katılamaz. 

(4) Bakan tarafından görevlendirilen üyeler iki yıl süre ile görev yapar. Süresi dolan
üyeler tekrar görevlendirilebilir. Herhangi bir sebeple boşalan üyelik için kalan süreyi tamam-
lamak üzere yeni üye görevlendirilir. 

(5) Seçilmiş üyelerden mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya katılmayanların üye-
likleri sona erer.

(6) Komisyonun sekretaryası Genel Müdürlük tarafından yürütülür.
Komisyonun görevleri
MADDE 6 – (1) Komisyonun aldığı kararlar tavsiye niteliğinde olup, görevleri şun-

lardır:
a) Merkezin çalışma alanlarına uygun olarak sağlamaları gereken asgari standartlar ve

kalite standartlarının belirlenmesi ile ilgili görüş bildirmek.
b) Merkez tarafından kullanılan yöntemlere ilişkin görüş bildirmek.
c) Bakanlık tarafından ihtiyaç duyulan bilimsel ve teknik konularda gerekli çalışmaları

yaparak görüş bildirmek. 
Komisyonun çalışma usul ve esasları 
MADDE 7 – (1) Komisyon, Başkanın daveti üzerine, yılda en az bir kere, üye tam sa-

yısının salt çoğunluğunun katılımı ile toplanır. Bakanlık gerektiğinde Komisyonu toplantıya
çağırabilir. Komisyon, toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği ha-
linde Başkanın oy verdiği taraf çoğunluğu sağlamış kabul edilir.

(2) Toplantı gündemi Genel Müdürlük tarafından belirlenir ve üyelere bildirilir. Üyeler
tarafından ayrıca gündeme alınması talep edilen konular değerlendirilmek üzere, toplantıdan
en geç üç gün önce sekretaryaya bildirilir. Acil konular toplantıya katılanların onayı ile günde-
me alınabilir. 
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(3) Komisyon kararları, toplantı tutanağına yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imza-

lanır. Karara katılmayanlar, şerh koymak suretiyle kararları imzalar. Karşı görüş gerekçesi, ka-

rar altında veya ekinde belirtilir.

(4) Komisyon kararları Bakan Yardımcısının onayından sonra uygulanır.

(5) Bakanlık gerektiğinde ulusal ve uluslararası kuruluşlardan bilimsel görüş isteyebilir. 

(6) Bakanlık ihtiyaca göre alt komisyonlar kurarak karar alabilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kuruluş, Başvuru ve Ruhsatlandırma, Faaliyet Belgesi, Ruhsat ve 

Faaliyet Belgesi Yenileme

Kuruluş 

MADDE 8 – (1) Gerçek ve tüzel kişiler ile özel sağlık kurum ve kuruluşları planlama

kapsamında Bakanlıkça ilan edilecek kurallar çerçevesinde Merkez açar. Açılış ile ilgili iş ve

işlemler Bakanlıkça yürütülür.

(2) Merkez, sağlık kurum veya kuruluşları bünyesinde veya müstakil olarak kurulabilir.

(3) Bünyesinde birden fazla hastanesi bulunan üniversite ile eğitim ve araştırma hasta-

neleri, farklı kampüslerde olmak şartıyla ikinci bir merkez açabilir.

(4)  Gerçek veya tüzel kişiler tarafından açılan özel merkezlerin sahipliğinin ve merkez

açma yetkisine sahip hekimlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur.

(5) Merkezde, merkez sorumlusu hekimlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması

zorunludur.

Başvuru ve ruhsatlandırma

MADDE 9 – (1) Merkezin çalışma yapabilmesi için Bakanlıktan ruhsat alması zorun-

ludur. Yeni açılış, taşınma ve birleşme gibi nedenlerle ruhsatlandırma gerektiren durumlarda

Merkezde görevli mesul müdür, Ek-1/a’da belirtilen belgelerle birlikte Müdürlüğe başvuruda

bulunur. Dosyada eksiklik ve/veya uygunsuzluk olmaması halinde, Müdürlükten en az biri in-

şaat mühendisi veya mimar olmak üzere iki personel ve merkez sorumlusu olma niteliklerini

haiz bir hekim olmak üzere üç kişiden oluşan ekip tarafından yerinde inceleme yapılır. Merke-

zin açılacağı ilde denetime katılmak üzere merkez sorumlusu olma niteliklerini haiz bir hekim

bulunmaması halinde Bakanlıkça bu şartlara haiz bir hekim görevlendirilir. Eksiklik bulunma-

ması halinde, hazırlanan başvuru dosyası ve Müdürlük tarafından tutulan inceleme raporu Ba-

kanlığa gönderilir.

(2) Bakanlık tarafından merkez başvuru dosyası incelenir. Dosyada eksiklik olması ha-

linde Bakanlık başvuru sahibine iletilmek üzere Müdürlüğe eksiklikleri bildirir ve eksikliklerin

giderilmesi sağlanır.  

(3) İnceleme sonrasında uygun bulunan başvurular, Bakanlıkça oluşturulan denetim

ekibi tarafından yerinde denetlenir. Denetim sonucu bir rapor hazırlanarak Bakanlığa sunulur.

Bakanlıkça uygun bulunan kurum ve kuruluş adına Ek-8’de yer alan ruhsat, merkez sorumlusu

adına da Ek-9’da yer alan Merkez Sorumlusu Belgesi düzenlenir.

(4) Düzenlenen belgelerin asılları ilgili sağlık kuruluşunun mesul müdürüne imza kar-

şılığı teslim edilir. Merkezin ruhsat aslı veya onaylı sureti Merkezde görülebilecek bir yere

asılır.
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(5) Taşınma durumunda yeni adrese ruhsat alınıncaya kadar Merkezde faaliyet göste-

rilemez.

(6) Merkezlerin sahiplik değişikliği veya devrinde; en geç on beş iş günü içinde ruhsat

almak amacıyla, Ek-1/b’de yer alan belgeler ile Müdürlüğe başvuru yapılır. Merkezin denetimi

sırasında tespit edilen eksiklik ve/veya uygunsuzluklardan dolayı devralan, devredenin sorum-

luluklarını da almış sayılır. Sahiplik değişikliği/devir talep tarihinde faaliyette olmayan Merkez,

sahiplik değişikliği/devir işlemi yapamaz.

(7) Merkezin bulunduğu il dışına taşınma izni için Bakanlığa başvurulur. Başvuru, Ba-

kanlıkça planlama çerçevesinde değerlendirilir. Başvuru uygun görülür ise Bakanlıkça taşın-

masına izin verilir. Taşınma başvurusu uygun görülen Merkez, Müdürlüğe ruhsat başvurusunda

bulunur. 

(8) Ruhsatın tanzim edilmesinden itibaren altı ay içinde faaliyete geçmeyen Merkezin

ruhsatı iptal edilir. 

(9) Birleşme talep tarihi itibarıyla aktif olarak faaliyet gösteren planlama kapsamındaki

gerçek ve tüzel kişiler tarafından açılan merkezler, aynı il veya başka il de bulunan Merkez ile

birleşmesi için Bakanlığa başvurur. Başvuru uygun görülür ise Bakanlıkça birleşmeye izin ve-

rilir. Birleşme izin tarihinden itibaren bir yıl içerisinde tamamlanır ve ek süre verilmez. Bu

süre içerisinde Merkez, faaliyetine mevcut kapasitesi ile devam edebilir veya faaliyetini askıya

alabilir ve Müdürlüğe tebligat adresi bildirerek binasını boşaltabilir. Birleşme işlemi tamam-

lanan Merkezler tekrar ayrılma talebinde bulunamaz.

Faaliyet ve uygunluk belgesi

MADDE 10 – (1) Ruhsat, genetik poliklinik hizmeti ve laboratuvar hizmetini bir arada

veren sağlık kurum ve kuruluşlarına verilir. Sadece poliklinik hizmeti verilmesi halinde ise

Ek-12’de yer alan faaliyet belgesi Müdürlükçe düzenlenir ve bir örneği Bakanlığa gönderilir. 

(2) Muayenehanelerde verilen genetik poliklinik hizmeti için 15/2/2008 tarihli ve 26788

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları

Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenen uygunluk belgesinin bir örneği Bakanlığa

gönderilir.

Ruhsat ve faaliyet belgesi yenileme 

MADDE 11 – (1) Aşağıdaki durumlarda ruhsat ve faaliyet belgesi yeniden düzenlenir:

a) Fiziki mekân değişikliği.

b) Merkez adı değişikliği.

c) Sahiplik değişikliği/devir.

ç) Faaliyet alanı değişikliği.

(2) Birinci fıkrada sayılan durumlarda, en az on beş iş günü öncesi Ek-1/b’de yer alan

Ruhsat Başvuru Formu, Ek-4’te yer alan taahhütname ve yapılacak değişiklikleri içeren belgeler

ile Müdürlüğe başvurulur.

(3) Birinci fıkra kapsamında yapılan değişikliklerin değerlendirilmesinde 9 uncu madde

hükümleri esas alınır.  

(4) Belediye tarafından yapılan adres değişikliğinde Müdürlük tarafından inceleme ge-

rekmeksizin Bakanlıkça adres değişikliği yapılmak suretiyle ruhsat, sadece poliklinik hizmeti

verenler için Müdürlükçe faaliyet belgesi yeniden düzenlenir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bina Durumu ve Merkezin Fiziki Şartları

Bina durumu 

MADDE 12 – (1) Sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde açılacak Merkezler kurum-

ların ilgili mevzuatına uygun olarak ruhsatlandırılmış binalarda kurulur. Müstakil Merkezler,

ilgili mevzuata göre yapılmış ve yapı kullanım izni alınmış binalarda kurulur. Yangına karşı

güvenlik önlemleri bulunmayan binalarda Merkez açılamaz. 

(2) Ruhsatlandırılmış Merkezde yapılacak olan tadilat işlemleri için Bakanlıktan izin

alınması zorunludur. Ancak, binada imar mevzuatına uygun olarak taşıyıcı unsuru etkilemeyen

tadilat ve tamirat gibi işlerin yapılması halinde, binanın kullanımına izin verilen toplam brüt

alanını değiştirmemek ve gerektiğinde yangın yönünden uygunluğunun da sağlanması kaydıyla

ruhsata esas son proje üzerinde değişiklik yapılmasına Müdürlükçe izin verilebilir. 

Merkezin fiziki şartları 

MADDE 13 – (1) Merkezin fiziki alanı; Merkez teknik, destek ve ofis alanı olmak

üzere üç temel kısımdan oluşur. 

a) Merkez teknik alanı; Merkez hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde gerekli bütün do-

nanım ve şartların sağlandığı ve Merkezin laboratuvar çalışmalarının yürütüldüğü yerdir. Mer-

kezin türüne göre aşağıdaki oda veya bölümlerden oluşur: 

1) Sitogenetik laboratuvarı, en az üç oda veya alandan ve en az 50 m2’den oluşur. Si-

togenetik laboratuvarında; doku kültürü, kromozom preparasyonu ve kromozom analizi odası

veya alanı bulunur. Moleküler sitogenetik uygulamalar yapılacak ise bunun için ayrı bir oda

veya alan bulunur.

2) Moleküler genetik laboratuvarı üç ayrı oda ve en az 50 m2’den oluşur. Moleküler

genetik laboratuvarında; DNA/RNA eldesi, PCR ve PCR sonrası odası bulunur, ancak RNA

izolasyonu yapılacak ise ayrı alan bulunur. 

3) Merkezde moleküler genetik laboratuvarı ve sitogenetik laboratuvarı beraber açıla-

caksa alan en az 80 m2’den oluşur. 

b) Merkezin destek alanı; kan alma ve numune kabul birimi, arşiv ve malzeme depo-

lanması için uygun oda veya alandan oluşur. 

c) Merkezin ofis alanı; en az bir hasta muayene odası, hasta kabul, bekleme yeri,

sekretarya, tuvaletler, uzman odası ve personel dinlenme bölümleri gibi bölümleri içerir. Bu

alanlar sağlık kurum ve kuruluşu içinde ortak kullanılabilir. Ancak bu bölümler merkez teknik

alanının içinde yer alamaz. Sadece merkez personelinin kullanacağı tuvalet, uzman odası ve

personel dinlenme odası gibi bölümler asgari metrekarenin kısıtlanmaması kaydıyla merkez

teknik alanı içerisinde yer alabilir. 

(2) Radyoaktif madde kullanılarak işlem yapılacaksa gerekli önlemlerin alındığı ayrı

bir bölüm bulunur. Tıpta tanı ve tedavi amacıyla radyasyon uygulamalarını yürüten laboratuvar

ve birimler için, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Nükleer Düzenleme Kurumundan kullanma

ve bulundurma lisansı alınır.

(3) Preimplantasyon moleküler genetik hastalıklar tanı veya tarama yapılacaksa; pozitif

hava basınçlı ve/veya UV ya da hepa filtre ile steril edilmiş, içinde tüm reaktiflerin bulunduğu

PGT-PCR hazırlık odası bulunur veya PCR sonrası alanlarından biri bu fıkrada yer alan şartları

sağlar.
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(4) Merkez, hizmetin sürekliliğini sağlamak üzere gerekli enerji, güç kaynağı, su, ile-
tişim, bilişim gibi ortam destek sistemlerini içerecek şekilde yapılandırılır.

(5) Merkez teknik alanlarının kapıları, acil durumda çıkışa engel olmayacak şekilde
otomatik kayar kapı veya dışarı doğru açılabilen kapı şeklinde olur. Merkez teknik alanına yet-
kisiz kişilerin girişlerine engel olacak şekilde düzenleme yapılır. Merkez, her biri ilgili mev-
zuatına uygun olmak şartı ile tıbbi laboratuvarlar bünyesinde konumlanabilir.

(6) Kurumda veya Merkezde, engelli kullanımına uygun lavabo ve tuvalet bulunur.
(7) Zemin kat haricinde -2. kattan aşağıda veya 2. kattan yukarıda yer alan Merkezde

asansör bulunur. 
(8) Hasta polikliniği ikinci kattan daha yukarda bir mekânda değil ise, asansörde sedye

sığdırma koşulu aranmaz. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Araç ve Gereçler, Personel ve Personelin Görev ve Sorumlulukları ile 

Çalışma Usul ve Esasları

Araç ve gereçler 
MADDE 14 – (1) Merkez, ruhsat başvurusunda kullanılacak araç ve gereç listesini me-

sul müdür onaylı olarak Müdürlüğe sunar, değişikliklerde ise Müdürlük on beş iş günü içeri-
sinde bilgilendirilir.

(2) Merkezde Ek-6’da yer alan araç ve gereç bulundurulur.
(3) Hastane bünyesinde bulunmayan merkezlerde acil müdahaleler için gerekli olan

acil seti bulundurulur. 
Personel
MADDE 15 – (1) Merkez personelinin nitelikleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Mesul müdür; hastane bünyesinde bulunan Merkezlerde, hastanenin başhekimi veya

mesul müdürü; tıp merkezlerinde kuruluşun mesul müdürü, Merkezin mesul müdürüdür. Has-
tane bünyesinde bulunmayan özel merkezlerde ise tam zamanlı olarak görev yapan hekim veya
merkez sorumlusu olma niteliklerini haiz bir kişi, merkez mesul müdürü olarak görevlendirilir.
Bu Merkezlerde merkez sorumlusu, ihtiyaç halinde mesul müdürlük görevini de yürütebilir.
Kamu kuruluşları ve Devlet üniversitelerinde, mesul müdür merkez sorumlusu olma nitelikle-
rini haiz ise merkez sorumlusu olarak da görev alabilir. 

b) Mesul müdür tarafından, tıbbi genetik uzmanı veya geçici 1 nci maddenin ikinci fık-
rasında tanımlanan bir kişi merkez sorumlusu olarak görevlendirilir. Merkez, özel hastane bün-
yesinde açılacak ise, merkez sorumlusu olma yetkisini haiz her hekim için tıbbi genetik kadrosu
bulunması zorunludur. Merkez sorumlusu merkezde tam zamanlı olarak görev yapar. Bir mer-
kezde bu nitelikleri haiz birden fazla personel olması halinde, Müdürlüğe bildirmek ve izin al-
mak kaydıyla izin, hastalık durumu gibi hallerde merkez sorumlusunun yerine vekâlet edebilir.
Merkez açma yetkisini haiz kişiler adına sadece bir merkez sorumlusu belgesi düzenlenir. Mesai
saatleri dışında başka Merkezde ancak ikinci hekim olarak, Müdürlüğe bildirilmek kaydıyla
çalışabilir ayrıca kadro aranmaz.

c) Teknik sorumlu, moleküler biyoloji ve genetik lisans eğitimini veya moleküler bi-
yoloji ve genetik, tıbbi genetik, tıbbi biyoloji ve genetik veya tıbbi biyoloji ana dallarından bi-
rinde doktora eğitimini tamamladıktan sonra ruhsatlı bir merkezde en az bir yıl deneyimlerini
belgelendiren kişiler laboratuvar teknik sorumlusu olabilir. Merkez sorumlusu aynı zamanda
teknik sorumlu olabilir.  
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ç) Merkezde en az bir tıbbi laboratuvar teknikeri veya tıbbi laboratuvar teknisyeni bu-

lundurulur. 

d) Özel merkezler için mesul müdürler adına Ek-10’da yer alan Mesul Müdürlük Bel-

gesi düzenlenir. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan teknik personel adına

Ek-11’de yer alan Çalışma Belgesi Müdürlük tarafından düzenlenir ve bir örneği Müdürlükte

muhafaza edilir. 

e) Merkez sorumlusu dışındaki merkez sorumlusu olma özelliğine sahip diğer hekimler

adına Müdürlük tarafından Ek-11’de yer alan Çalışma Belgesi düzenlenir. 

f) Mesul müdür, Merkeze yeni bir merkez sorumlusu olma niteliklerini haiz bir kişinin

başlaması veya merkez sorumlusunun ayrılması durumunda en geç on beş gün içerisinde Mü-

dürlüğe bildirir.

g) Teknik personelin başlayış ve ayrılışları ile Merkeze ait diğer bilgiler Bakanlığın be-

lirlemiş olduğu sisteme kaydedilir. 

(2) Merkezde yeterli sayıda yardımcı personel, sekreter ve destek hizmet personeli bu-

lundurulabilir.

(3) Merkezlerin uzman kadro planlaması, ayrılış ve başlayış işlemleri, ilgili mevzuat

uyarınca yürütülür.

Personelin görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları

MADDE 16 – (1) Mesul müdür, merkezin faaliyeti ve denetimi ile ilgili her türlü iş-

lemde Müdürlüğün ve Bakanlığın birinci derecede muhatabıdır. Mesul müdür idari işlerden

bizzat sorumludur. Mesul müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Merkezde çalışan teknik personelin ayrılması veya işe başlaması durumunda bu de-

ğişikliği on beş iş günü içinde Müdürlüğe bildirmek ve ayrıca görevinden herhangi bir sebeple

ayrılan teknik personelin çalışma belgesini en geç on iş günü içinde Müdürlüğe iade etmek.

b) Merkezin faaliyetleri hakkında, Bakanlık ile koordinasyonu ve ilgili verilerin Ba-

kanlığa gönderilmesini sağlamak.

c) Ruhsat şartlarında meydana gelen değişiklikleri zamanında Müdürlüğe bildirmek.

ç) Merkezin tıbbî kayıt ve arşiv sistemini oluşturmak ve kayıtların düzenli ve doğru bir

şekilde tutulmasını sağlamak.

d) Merkez kayıtlarının kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun tutulmasını

sağlamak.

(2) Merkez sorumlusunun görevleri şunlardır:

a) Merkez personelinin tüm faaliyetlerini izlemek, eğitim almalarını sağlamak.

b) Tıpta uzmanlık eğitimi veren kurum ve kuruluşlarda eğitimle ilgili faaliyetleri eğitim

sorumlusunun koordinasyonunda yürütmek.

c) Cihazların bakım ve kalibrasyonları ile test kalibrasyonlarını uygun periyotlarda yap-

mak ya da yaptırmak, değerlendirmek ve gerekli düzeltici/önleyici faaliyetleri yapmak ya da

yaptırmak.

ç) Merkezin güvenliği de dâhil olmak üzere, Merkezin yönetimi ve tüm faaliyetlerinin

mevzuata ve kalite yönetim sistemine göre yürütülmesini sağlamak ve bu iş ve işlemlerin yü-

rütülmesi için iş bölümü yapmak. 

d) Denetimlerde istenilen bilgi ve belgeleri sunmak. 
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(3) Merkez sorumlusu veya çalışma belgesi alan hekimlerin ortak görevleri şunlardır:

a) Merkezin ihtiyaçlarını tespit etmek, kalite standartlarına uygun çalışılmasını sağla-

mak.

b) Hastalar ile ilgili uygulamalar ve testlerin zamanında yapılmasını ve sonuçların kayıt

altına alınmasını, hizmet talebinde bulunan kişi, kurum veya kuruluşa zamanında rapor edil-

mesini sağlamak.

c) Gerektiğinde diğer tıpta uzmanlık alanları ile işbirliği yaparak genetik danışmanlık,

test süreci, sonuçlar, sonuçların yorumlanması ve ileri tetkik gerekliliği konusunda hizmet ver-

mek.

(4) Merkezlerde yapılan tetkiklerin yasal sorumluluğu, merkez sorumlusu ile tetkiki

onaylamaya yetkili olan hekimlerin uhdesindedir. 

(5) Teknik sorumlular testlerin teknik olarak belirtilen kurallar çerçevesinde çalışılma-

sından sorumludur.

(6) Tekniker ve teknisyenler ile diğer meslek mensupları görevlerini, 22/5/2014 tarihli

ve 29007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetle-

rinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelikte belir-

tilen görev tanımları çerçevesinde ifa eder. 

(7) Merkezde mücbir sebeplerden dolayı merkez sorumlusunun bir yıl içerisinde iki

aydan fazla olmamak kaydı ile ayrılması durumunda, yerine aynı nitelikleri taşıyan bir kişi ge-

çici olarak görevlendirilir ve bu durum beş iş günü içerisinde Müdürlüğe bildirilir. İki aydan

fazla süre ile ayrılır ise yeni merkez sorumlusu görevlendirilir.

(8) Merkez, merkez sorumlusunun izin/rapor gibi sebeplerle ayrılması durumunda bir

yıl içerisinde, toplam otuz günü geçmemek ve Müdürlükten izin almak kaydı ile faaliyetini

geçici olarak durdurabilir. Ancak, bu süre içerisinde merkezin faaliyetini sürdürmek istemesi

halinde, Müdürlüğün izni dâhilinde, merkez sorumlusu olma niteliklerini haiz bir kişi merkez

sorumlusu olarak görevlendirilerek merkez faaliyetine devam eder veya sözleşme yapmak su-

retiyle başka bir merkeze numune gönderebilir. Sözleşme yapılması durumunda verilen hiz-

metlerin ve testlerin tıbbi sorumluluğu, her iki merkeze aittir. 

ALTINCI BÖLÜM

Tıbbi Atık Yönetimi, Yasaklar, Sorumluluklar ve Diğer Hususlar, Rıza, 

Hizmet Dökümünün Düzenlenmesi, Denetim ve Değerlendirme

Tıbbi atık yönetimi 

MADDE 17 – (1) Merkeze ait tıbbi atıkların yönetimi ilgili mevzuat hükümlerine uy-

gun olarak yürütülür. 

Yasaklar, sorumluluklar ve diğer hususlar 

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında ruhsat veya faaliyet belgesi alınmadan

faaliyette bulunulamaz.

(2) Genetik hastalıkların teşhisine ve çeşitli hastalıkların tedavi yanıtına veya kişinin

bir hastalıktan sorumlu bir gen taşıyıp taşımadığını belirlemeye ya da bir hastalığa genetik yat-

kınlığı veya hassasiyeti olup olmadığını ortaya çıkarmaya yönelik testler, sadece tıbbi gereklilik

durumlarında veya tıbbi amaçlı bilimsel araştırmalar için ve uygun genetik danışmanlık hizmeti

verilmesi şartıyla merkezde yapılabilir.
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(3) Merkez ile Merkez çalışanları aşağıda belirlenen hususlara ve bu Yönetmeliğin diğer

hükümlerine uymak zorundadır: 

a) Hekim unvanı kazanmamış intörn, stajyer öğrenciler ve uzmanlık eğitimi gören asis-

tanlar, eğitim gördüğü ana bilim dalı bünyesi dışındaki merkezlerde resmi eğitim rotasyonları

dışında çalıştırılamaz. 

b) Merkez, kendi bünyesinde olmayan faaliyetler ile ilgili ilan, açıklama ve benzeri bil-

gilendirme faaliyeti yapamaz.

c) Merkez bir şirket tarafından açılmış ise, şirketin faaliyetine giren diğer işler Merkezde

yapılamaz.

ç) Merkez, amacı dışında faaliyet gösteremez.

d) Her rapor klinik yorum ve genetik danışmanlık notu içerir. 

e) Preimplantasyon genetik hastalıklar tanı ve prenatal tanı uygulamalarında tıbbi en-

dikasyon olmaksızın sadece cinsiyet tayini amacı ile genetik inceleme yapılamaz. Preimplan-

tasyon tetkik raporlarına cinsiyet anomalisi dışındaki durumlarda cinsiyet belirtilemez. Buna

aykırı hareket eden Merkezin ruhsatı iptal edilir.  

f) Merkezde herhangi bir faaliyet alanının veya birimin, yetkisi olmayan kişiler tara-

fından kullanımı yasaktır.

g) Merkez, ruhsatta belirtilen adres haricinde tamamen veya kısmen başka yerde hizmet

veremez.

ğ) Merkez personelinin mesleki becerilerini geliştirmek, teknolojik gelişmelerden ha-

berdar olmalarını ve merkezin hizmet standartlarını yerine getirmelerini sağlamak üzere, yılda

en az bir hizmet içi eğitim programı düzenlenir veya merkez personelinin düzenlenen en az

bir hizmet içi eğitime katılımı sağlanır. 

h)  Merkezde, tıbbi nedenler (prenatal tanıda anne kontaminasyonu, materyal karışıklığı

kuşkusu, kimerizim ve benzeri gibi) dışında STR veya başka polimorfik işaretleyiciler kulla-

nılarak kimliklendirme yapılamaz. Tıbbi nedenlerle kimliklendirme yapılması durumunda dok-

torun imzalı notu bulunur ve kişinin bilgilendirilmiş açık rızası alınır.

ı) Bakanlık, gerektiğinde ilan edeceği konular hakkında, belirlediği merkezlerde kim-

liklendirme çalışmasına izin verebilir. Bakanlıkça ilan edilecek endikasyonlara bu merkezler

uymak zorundadır. 

i) Bakanlık, Merkezi tetkik bazında yetkilendirebilir. Bakanlığın yetkilendirdiği Mer-

kezler dışında ilgili tetkikler yapılamaz.

j) Merkezde, Türkiye Cumhuriyeti yasalarınca suç olarak kabul edilen hiçbir tıbbi işlem

yapılamaz.  

k) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.  

Faaliyetin askıya alınması ve ruhsat iptali 

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen esaslara uymayan veya aykırı davranış-

larda bulunan Merkezin ruhsatı/faaliyet belgesi Bakanlıkça iptal edilir.  

(2) Aşağıdaki durumlarda Merkezin faaliyeti askıya alınır:

a) Asgari personel sayısının altına düşülmesi veya bina tadilatı durumlarında merkez

en fazla altı ay süreyle faaliyetini askıya alabilir. Askı süresinin bitimine kadar faaliyete baş-

lanılmaması halinde merkezin ruhsatı iptal edilir.
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b) Denetimlerde, Merkezin fiziki şartlarının ruhsat şartlarını karşılamayacak durumda
olduğunun tespit edilmesi halinde, ruhsat şartlarını sağlaması için faaliyeti en fazla altı ay
süreyle askıya alınır. Bu süre sonunda ruhsat şartlarını sağlayamayan Merkezin ruhsatı iptal
edilir.

(3) Ruhsatı iptal edilen özel müstakil Merkez hakkında planlama hükümleri uygulanır.
Rıza 
MADDE 20 – (1) Merkezde, başvurana yönelik olarak aydınlatma yükümlülüğü yerine

getirildikten sonra başvuranın bilgilendirilmiş açık rızası alınarak işlem yapılır. Sonuçlar, ki-
şinin açık rızası olmadan üçüncü kişilere ve kurumlara bildirilemez.

(2) Başvuranın açık rızası olmadan kişisel verilerin işlenebilmesi bakımından 24/3/2016
tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri saklıdır.

Hizmet dökümünün düzenlenmesi 
MADDE 21 – (1) Tüm Merkezlerde ücretli yapılan tetkikler için verilen hizmetlere ait

hizmet dökümü ve birim fiyatları ayrıntılı olarak düzenlenir ve bir nüshası hastaya verilir.
Denetim ve değerlendirme 
MADDE 22 – (1) Ruhsatlandırılan ve faaliyet izin belgesi verilen Merkezler Bakan-

lıkça yapılacak olan olağan dışı denetimler hariç, ruhsat ve faaliyet izni şartlarına uygunluk
bakımından, Müdürlük tarafından, yılda en az bir defa denetlenir. 

(2) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından açılan Merkezlerde, bu Yönetmeliğe aykırılık
tespit edilmesi hâlinde, kasıt, ihmal veya kusur şüphesi bulunan ilgililer hakkında ilgili mev-
zuata göre disiplin hükümleri uygulanır. Gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından
açılan Merkezler hakkında, bu Yönetmeliğe aykırılık tespit edilmesi hâlinde, 3359 sayılı Ka-
nununun ek 11 inci maddesi hükümleri uygulanır.

(3) Merkez tarafından altı aylık uygulama ve uygulama sonuçları, Bakanlığın bilgi sis-
teminin Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezleri Bilgi Formuna kaydedilir ve Müdürlüğe
bildirilir. Müdürlükler tarafından kontrolü yapılarak Bakanlığa bilgi verilir. 

(4) Bakanlık, Merkezde uygulamanın her safhasında gerekli gördüğü incelemeleri yap-
maya yetkilidir. 

YEDİNCİ BÖLÜM
Bilgilendirme ve Tanıtım, Kayıt Sistemi, Numunelerin Taşınması, Etik İlkeler, Merkez

Güvenliği, Hizmet Alımı ve Satımı ile Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması

Bilgilendirme ve tanıtım   
MADDE 23 – (1) Merkez, tıbbî deontoloji ve meslekî etik kurallarına aykırı şekilde,

insanları yanıltan, yanlış yönlendiren ve talep yaratmaya yönelik, başka Merkez aleyhine haksız
rekabet yaratan davranışlarda bulunamaz ve bu mahiyette tanıtım yapamaz.

(2) Merkezin isimlendirilmesinde; kişilerin yanlış algılaması ve karışıklığın önlenmesi
amacıyla, hangi ilde olduğuna bakılmaksızın ülke genelindeki üniversite ve kamu sağlık kurum
veya kuruluşlarının isimleri aynen veya çağrıştıracak şekilde kullanılamaz.

(3) Özel Merkezin tabelaları ile basılı ve elektronik ortam materyallerinde, ruhsatta ka-
yıtlı isim dışında başka bir isim kullanılamaz. 

Kayıt sistemi 
MADDE 24 – (1) Merkezde donanım, bilgisayar veya otomatize sistemlerin kullanımı,

analiz raporlarının klinisyene ya da kullanıcıya ulaştırılması ve kayıt altına alınması, saklan-
ması, verilerin gönderilmesi ve verilere tekrar erişimi sağlamak üzere düzenleme yapılır.
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(2) Merkezde test sonuçlarının güvenilir ve doğru olarak zamanında verilmesi için ge-
rekli tedbirler alınır.

(3) Merkez tarafından kayıt altına alınan kişisel sağlık verileri, Bakanlıkça belirlenen
usul ve esaslar çerçevesinde merkezi sağlık veri sistemine aktarılır ve işlenir. Bakanlık tara-
fından kurulan kayıt ve bildirim sistemine ve Bakanlıkça yapılacak diğer iş ve işlemlere esas
olmak üzere, istenilen bilgi ve belgeler Bakanlığa gönderilir.

(4) Merkezde raporlar ve kayıtlar en az otuz yıl, elektronik kayıtlar yedekleme ile bir-
likte süresiz, numuneler ve lamlar bozulmayacak şekilde uygun şartlarda en az iki yıl süre ile
muhafaza edilir. İç ve dış kalite kontrol değerlendirme sonuçları tıbbi laboratuvarda en az beş
yıl, cihaz test kalibrasyon sonuçları ise en az bir yıl süre ile muhafaza edilir. 

(5) Hastalardan alınan genetik çalışma öncesi bilgilendirilmiş açık rıza formları ve ge-
netik danışma bilgilendirme rapor örnekleri de en az on yıl süre ile saklanır.

(6) Merkezde tutulan kayıt defterleri, elektronik ortamda da tutulabilir. Hastaların sağlık
bilgilerine ait gerekli kayıtların elektronik ortamda saklanmasının, değiştirilmesinin ve silin-
mesinin önlenmesi ve gizliliğin ihlal edilmemesi için fiziki, manyetik veya elektronik müda-
halelere ve olası suistimallere karşı gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınması halinde, yazılı
kayıt şartı aranmaz. Merkez tarafından fiziki ortamda tutulan kayıtların her türlü suistimale
karşı korunmasına yönelik gerekli idari ve teknik tedbirler alınır. Bu konudaki gerekli idari ve
teknik tedbirlerin alınmasından ve periyodik olarak denetlenmesinden mesul müdür sorumlu-
dur. Elektronik ortamdaki veriler, güvenli yedekleme sistemiyle düzenli olarak yedeklenir.
Elektronik ortamdaki kayıtların, denetim veya başkaca resmî amaçla istenmesi halinde, bilgi-
sayar ekranında izlenen verilerle daha önceki çıktıların tutarlılık göstermesi zorunludur.
15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre elektronik imza ile imzalanmış
tıbbi kayıtlar, resmi kayıt olarak kabul edilir ve ilgili mevzuata göre yedekleme ve arşivlemesi
yapılır.

(7) Adlî vakalara ve adlî raporlara ait kayıtların gizliliği ve güvenliği açısından, vakayı
takip eden tabip haricinde vaka hakkında veri girişi veya adlî raporu tanzim eden tabibin ona-
yından sonra raporda değişiklik yapılmaması için gerekli tedbirler alınır. Adlî vaka kayıtlarına,
merkez mesul müdürü veya yetkilendirdiği kişiler erişebilir. Adlî kayıt veya raporların resmî
mercilerden istenmesi halinde, yeni çıktı alınarak suret olduğu belirtilir ve tasdiklenir. 

(8) Merkezde güncel tıbbi cihaz envanterine ait kayıtlar ve her cihaz için cihaz yönetim
dosyası bulunur. 

(9) Merkezde ortamının sıcaklık takibi ile Merkezde bulunan derin dondurucu ve buz-
dolaplarının sıcaklık takipleri kayıt altına alınır.

(10) Merkezdeki tıbbi cihazların bakım, onarım ve kalibrasyonlarına yönelik bir plan
yapılır ve kayıt altına alınır. Kalibrasyonu yapılan cihazların güncel kalibrasyon etiketleri bu-
lunur.

(11) Merkezde bulunan cihaz ve donanımların ait oldukları standartlara uygun olarak
düzenli bakım ve kontrolleri yapılır ve kayıt altına alınır.

(12) Merkezde kit, sarf malzeme ve kimyasal maddelerin kullanım süreleri düzenli
kontrol edilir.

(13) Merkezin stok yönetim sistemi ve stok yönetim sistemi sorumlusu bulunur.
(14) Test sonuç verme süreleri belirlenir, izlenir ve düzeltici ve önleyici faaliyetler kayıt

altında tutulur.
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(15) Hasta sonuç raporlarında; numunelerin alım saati, Merkeze kabul saati ve uzmanın

onay saati bulunur ve kayıt altına alınır.

(16) Merkezde numunelerin güvenli transferi ile ilgili dokümantasyon bulunur ve kayıt

altına alınır.

(17) Merkezde teknik personele verilen yıllık eğitimler kayıt altına alınır.

(18) Merkezde analiz öncesi (preanalitik), analiz (analitik) ve analiz sonrası (postanalitik)

süreçler ile ilgili aylık değerlendirmeler ve değerlendirme sonucuna göre gerekli düzeltici

önlemler kayıt altına alınır. Bakanlık tarafından Merkez için hazırlanan akılcı laboratuvar kul-

lanımı sistemine uyulur.

Numunelerin taşınması

MADDE 25 – (1) Merkezde numunelerin taşınması, ilgili mevzuat hükümlerine uygun

olarak yürütülür.

(2)  Yurt dışına tetkik amaçlı numune gönderme yetkisi sadece ruhsatlı Merkeze aittir.

Bu Yönetmelik kapsamında tetkik amacıyla insan kaynaklı biyolojik numuneler, Bakanlık takip

sistemine kaydedilir. 

Etik ilkeler

MADDE 26 – (1) Merkezde hizmetler etik kurallara ve kanıta dayalı olarak güncel,

bilimsel ve teknolojik gerekleri yerine getirecek şekilde yürütülür. 

(2) Test için alınan numunelerin araştırmalarda kullanılmasında klinik araştırmalarla

ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 

Merkez güvenliği 

MADDE 27 – (1) Merkeze yönelik olarak personelin kolayca erişebileceği bir güvenlik

dokümanı oluşturulur. Kullanılan kimyasalların ürün güvenlik bilgi formları temin edilir.

(2) Merkezde içerisinde bulunan tehlike ve risklere ilişkin olarak, giriş kapısı ile gerekli

olduğu durumlarda cihaz, donanım veya aygıt üzerine ilgili işaretleme veya etiketleme ya-

pılır.

(3) Merkezde uygun sıklıkta hava değişimi sağlanır. Bu değişim kimyasal veya toksik

dumanların veya enfeksiyöz ajanların yayılmasını engeller.

(4) Merkezde kontrollü giriş uygulanır. Merkezde biyolojik ajanların, numunelerin,

ilaçların, kimyasalların ve hastalara ait bilgilerin yanlış kullanılması, tahrip edilmesi ve çalınma

tehlikesine karşı gerekli önlemler alınır.

(5) Merkezde korunma amacıyla kurulu cihazların ve donanımların ait oldukları stan-

dartlara uygun olarak düzenli bakım ve kontrolleri yapılır. 

(6) Merkezde giriş ve çıkış noktaları ile varsa yangın çıkışları uygun şekilde işaretlenir.

Güvenlik ile ilgili tüm işaretlemeler ulusal veya uluslararası kabul gören simgeler kullanılarak

yapılır.

(7) Hasta ve çalışan güvenliği için ilgili mevzuata uygun tedbirler alınır.

Hizmet alımı ve satımı

MADDE 28 – (1) Kamuya ait Merkezler, 7/2/2009 tarihli ve 27134 sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan Sağlık Hizmeti Sunan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki İda-

relerin Teşhis ve Tedaviye Yönelik Olarak Birbirlerinden Yapacakları Mal ve Hizmet Alımlarına

İlişkin Yönetmelik uyarınca birbirlerinden veya 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale

Kanunu uyarınca özel Merkezlerden hizmet alabilir. 
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(2) Merkezin bünyesinde yapılmayan genetik testler hizmet alımı yolu ile özel veya

kamudaki diğer merkezlerden karşılanabilir.

(3) Hastane bünyesinde hizmet vermeyen Merkezler, çalışma ruhsatına esas faaliyet

alanıyla ilgili bünyesinde yapılamayan testler için başka genetik hastalıklar değerlendirme mer-

kezinden, dış laboratuvar test hizmeti alabilir. 

(4) Hizmet alımı veya dış laboratuvar test hizmet alımı durumunda aşağıdakilere uyul-

ması zorunludur:

a) Hizmetin bu yol ile karşılandığı hususunda hastaya ve/veya yakınlarına bilgi veril-

mesi.

b) Tetkiki çalışan kurum ve kuruluş isminin ve adresinin tetkik sonuç raporunda yer al-

ması.

(5) Hizmetin satın alma yoluyla gördürülmesi halinde, hizmeti alan sağlık kurum ve

kuruluşu ile hizmeti veren sağlık kurum ve kuruluşu, bu uygulamadan ve sonuçlarından müş-

tereken sorumludur. 

(6) Hizmet satmak isteyen kuruluşlar da yukarıda yer alan hükümler doğrultusunda hiz-

met satabilir.

Kişisel sağlık verilerinin korunması

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında kayıt alınan sağlık verilerinin korunması

hususunda, 6698 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatta belirlenen usul ve esaslara uyulması zo-

runludur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 

MADDE 30 – (1) 10/6/1998 tarihli ve 23368 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ge-

netik Hastalıklar Tanı Merkezleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

Mevcut merkezlerin uyumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Ruhsatlı mevcut merkezler, bu Yönetmeliğin yayımı tarihi

itibarıyla bir yıl içerisinde bu Yönetmelik hükümlerine uyum sağlamak ve ruhsat yenilemek

zorundadır. Bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesiyle yürürlükten kaldırılan Genetik Hastalıklar

Tanı Merkezleri Yönetmeliği kapsamında ruhsatlandırılmış ancak, fiziki kriterler açısından bu

Yönetmeliğe uyum sağlayamayan merkezler mevcut halleri ile faaliyetine devam edebilir. Söz

konusu merkezlerin taşınması halinde fiziki mekân dâhil bu Yönetmeliğe göre ruhsatlandırılır.

Bu madde kapsamında fiziki kriterler açısından muaf tutulan merkezler denetimlerde ilgili hü-

kümlerden muaf tutulur. Ancak, denetimlerde faaliyete esas denetim kriterlerinin karşılanması

gerekir.

(2) 18/7/2009 tarihinden sonra doktora yapmış olan hekimler hiçbir şekilde uzman yet-

kisi kullanamazlar. 18/7/2009 tarihinden önce doktora yapmış ve bir genetik hastalıklar tanı

merkezinde en az 2 yıl aktif olarak çalışarak genetik tetkikler yapmış ve raporlamış olduğunu

belgeleyen hekimlerin hakları saklıdır.

Yürürlük

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu

Taşıma Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki  bent eklenmiş ve aynı

maddenin dördüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “%75” ibaresi “%97” olarak değiştiril-

miştir.

“e) Kamu kurumu/kuruluşu haricindekilere hizmet vermek üzere A1 yetki belgesi almak

için başvuran gerçek veya tüzel kişilere yetki belgesi ücreti A1 yetki belgesi için belirlenmiş

güncel ücretin 12 katı olarak uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin; 

a) Birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “8” ibaresi “kamu

kurumları için düzenleneceklerde 8 diğerlerinde 6” olarak değiştirilmiştir.

b) Birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan “1.900” ibaresi

“imalat tarihinden sonra tadilat görmemiş olması, 2.900” olarak değiştirilmiş ve aynı alt bentte

yer alan “4” ibaresi “3” olarak değiştirilmiştir.

c) İkinci fıkrasının (m) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “1.900” ibaresi

“2.900” olarak değiştirilmiş, aynı bendin (3) numaralı alt bendindeki “6” ibaresi “İlk müracaatta

1 yaşından, faaliyeti boyunca da 3” olarak değiştirilmiş ve aynı bende aşağıdaki alt bent ek-

lenmiştir.

“6) Kaydedilecek taşıtların imalat tarihinden sonra tadilat görmemiş olması,”

ç) Üçüncü fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonuna

aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

“f) Tescile ilişkin sahiplik, plaka, şasi numarası ve taşıt cinsi bilgilerinden herhangi

birisi değişenler ile usulsüz tadilat görmüş veya bu Yönetmelik kapsamında tadilatı kabul edil-

meyen taşıtlar,”

“Bu fıkranın (b), (c), (ç), (g), (h) ve (ı) bentlerine istinaden düşülen taşıtlar, düşülmesini ge-

rektiren eksikliğin giderilmesi ve (f) bendinde belirtilen hususların değişmediğinin anlaşılması

halinde, eksikliğin giderildiği tarihi takip eden günden itibaren yetki belgesi eki taşıt belgesine

herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ücretsiz olarak yeniden eklenerek taşıt kartı düzenlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin altıncı fıkrasının başına “Bu mad-

denin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen K2 yetki belgesi sahipleri için tanınmış hak saklı

kalmak üzere, sözleşmeli taşıt kullanım imkanı verilmiş diğer” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Birinci fıkranın;

a) (a) bendine aykırı hareket edenlere Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (l)

bendinde, 

b) (b), (c), (ç) ve/veya (e) bendine aykırı hareket edenlere Kanunun 26 ncı maddesinin

birinci fıkrasının (e) bendinde,

belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(6) Aşı karneli kedi, köpek (tehlike arz edenler hariç) ve kuş (saka, muhabbet kuşu
veya kanarya) gibi evcil hayvanlar, özel kafesleri kilitli olmak şartıyla bagaj taşımaya mahsus
bölümün dışında hayvan sahibi yolcunun kucağında veya oturduğu koltuğun önünde de taşı-
nabilir. Gerekli hallerde, yolcu alınmaksızın evcil hayvanların taşıtın içinde taşınabileceği özel
sefer düzenlenebilir. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 2 uyarma verilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “eşyanın
kabul edildiği” ibaresi “taşımanın yapılacağı taşıtın hareket ettiği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “kar-
gonun/gönderinin kabul edildiği saatten, en geç 1” ibaresi “taşımanın yapılacağı taşıtın hareket
ettiği saatten, en geç 6” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşa-
ğıdaki alt bent eklenmiştir.

“6) Tarifeli olarak A1 yetki belgesi olanlara, taşıma hattı/güzergahında aynı il sınırları
içerisinde kalkış/varış yeri hariç şube veya acenteye kayıt izni verilmez.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin sekizinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiştir.

“c) Taşıtta görevli personel bilgisinin hiç bildirilmemesi veya eksik/yanlış bildirilmesi
halinde, her sefer için 10 uyarma,”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ben-
dinde yer alan “13 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin (3) numaralı alt bendi,
24 üncü maddenin ikinci fıkrasının (l) bendiyle belirlenen kamera ve kayıt cihazı, 38 inci mad-
denin birinci fıkrasında belirlenen bagaj bilgilerinin elektronik olarak eşleştirilmesi, 40 ıncı
maddesinin altıncı ve onüçüncü fıkraları, 43 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları ile
44 üncü maddenin altıncı ve yedinci fıkralarında” ibaresi “43 üncü maddesinin dördüncü fıkrası
ile 44 üncü maddesinin yedinci fıkrasında” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler
eklenmiştir.

“ç) 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin (3) numaralı alt bendi, 24 üncü
maddesinin ikinci fıkrasının (l) bendi, 38 inci maddesinin birinci fıkrası ile 40 ıncı maddesinin
on üçüncü fıkrasında belirtilen hükümlere uyma zorunluluğu, 1/1/2024 tarihine kadar,

d) 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrası, 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ile 44 üncü
maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen hükümlere uyma zorunluluğu, 1/1/2021 tarihine kadar,

e) 40 ıncı maddesinin otuz birinci fıkrasında belirtilen hükümlere, uluslararası taşıma
yapan yetki belgesi sahipleri 1/1/2021 tarihine kadar, yurt içi taşıma yapan yetki belgesi sa-
hipleri 1/1/2024 tarihine kadar,”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer
alan “olup bunlardan iptal edilen ve/veya halen tarifesiz olarak faaliyet gösteren firmalar,” iba-
resi “olanlardan; yetki belgesi iptal edilen veya aynı durumda olup yetki belgesi iptal edilmemiş
olan ancak tarifeli yetki belgesi tarifesiz yetki belgesiyle değiştirilenlere,” olarak değiştirilmiş,
aynı fıkrada yer alan “31/12/2021” ibaresi “1/1/2024” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye
aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(6) 1/1/2024 tarihine kadar olmak üzere, 24 üncü maddenin ikinci fıkrasının (m) ben-
dinin;

a) (4) numaralı alt bendi “Belgede kayıtlı özmal otobüs sayısının 1/4’ünden fazla ol-
maması” şeklinde,
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b) (5) numaralı alt bendi “Kaydedilecek taşıt sayısının 5 adedi geçmemesi” şeklinde,

uygulanır.

(7) 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde ve aynı

maddenin ikinci fıkrasının (m) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan 2.900 cm3 motor

hacminden az olmama şartı, 1/1/2024 tarihine kadar olmak üzere 2.550 cm3 motor hacminden

az olmama şeklinde uygulanır.

(8) 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan

taşıt yaş şartı, kamu kurumu haricindekilere hizmet vermek üzere A1 yetki belgesi alanların

mevcut yetki belgesi eki taşıt belgesinde bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce kayıtlı bu-

lunan taşıtlar için 8 olarak uygulanır.” 

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Geçici 3 üncü maddenin dördüncü fıkrası kapsamında A1 yetki belgesi alanlar ile

1/1/2019 tarihinden önce kamu kurumu haricindekilere hizmet vermek üzere A1 yetki belgesi

alanların, yetki belgesi eki taşıt belgelerine ilave edilecek taşıtlarıyla ilgili olarak, 1/1/2024 ta-

rihine kadar uygulanmak üzere, 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin;

a) (1) numaralı alt bendindeki hükümler saklı kalmak üzere, taşıt kartı bitiş süresi en

fazla 1/1/2024 olarak düzenlenir.

b) (2) numaralı alt bendinde belirlenen 10 adet otomobil şartı 20 adet olarak uygulanır.

c) (4) numaralı alt bendinde belirlenen motor silindir hacmi şartına bakılmaz.”

“(3) Kamu kurumu/kuruluşlarına hizmet vermek üzere düzenlenmiş olanlar hariç tari-

fesiz olarak taşımacılık yapmak üzere A1 yetki belgesi sahiplerinin, 15/11/2019 tarihinden son-

ra ve bu fıkranın yayımı tarihinden önce tescil edilmiş olan 1.900 cm3 ve üzeri motor gücüne

sahip otomobilleri bu Yönetmelikle belirlenmiş muafiyetler, sınırlamalar ve kısıtlamalar göz

önünde bulundurularak 1/2/2020 tarihine kadar yetki belgesi eki taşıt belgesine kayıt edilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin geçici 9 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan Ücret Tablosundaki; 

a) A1 simgesinin bulunduğu satırdaki “tarifesiz” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

b) B1 simgesinin bulunduğu satırdaki “60.000” ibaresi “250.000” olarak değiştirilmiştir.

c) B2 simgesinin bulunduğu satırdaki “25.000” ibaresi “180.000” olarak değiştirilmiştir.

ç) D1 simgesinin bulunduğu satırdaki “30.000” ibaresi “200.000” olarak değiştirilmiştir.

d) D2 simgesinin bulunduğu satırdaki “15.000” ibaresi “165.000” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/1/2018 30295

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 25/5/2018 30431
2- 31/12/2018 30642 (4. Mükerrer)
3- 15/11/2019 30949
4- 23/11/2019 30957
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Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumundan:

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU TAŞIT VE 

İŞ MAKİNELERİ KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlü-

ğüne ait taşıt ve iş makinelerinin kiraya verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla

hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Ka-

nun Hükmünde Kararname ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Ana Statüsü hükümlerine

dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan birimi,

b) İş makinesi: Karayolları dışında maden ocakları, şantiye veya inşaat işlerinde çalışan

dozer, damperli iş kamyonu ve benzeri maden ve inşaat makinelerini,

c) Kurum: Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumunu,

ç) Merkez teşkilatı: TKİ Kurumu Genel Müdürlüğünü,

d) Taşıt: Karayolu taşımacılığında kullanılan araçları,

e) Taşra teşkilatı: TKİ’ye bağlı müessese, işletme ve bölge müdürlüklerini,

f) Taşra teşkilatı amiri: Müesseselerde müessese müdürünü, bölgelerde bölge müdürü-

nü, işletmelerde işletme müdürünü,

g) Üçüncü kişi: Diğer kurum, kuruluş, firma ve isteklileri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Taşıt ve İş Makinelerinin Kiraya Verilmesi ile İlgili Esaslar

Tutanak tanzimi

MADDE 4 – (1) Kurumun merkez ve taşra teşkilatlarının kendi aralarında veya üçüncü

kişilere kiraya verilecek taşıt ve iş makinelerinin kiralanmasına ilişkin sözleşme akdedilebil-

mesi için; merkez teşkilatında Genel Müdür onayı, taşra teşkilatlarında taşra teşkilatı amiri

onayı alındıktan sonra, kiraya veren ve kiracı arasında düzenlenecek işin durumuna göre bir

sözleşme ile teslim ve tesellüm tutanağı tanzim edilir.

(2) Kurumun eğitim ve dinlenme tesisleri ve taşra teşkilatları haricindeki diğer birimleri

ile Genel Müdürlüğe bağlı kontrol müdürlükleri merkez teşkilatına dahil kabul edilip işlemler

bu doğrultuda yapılır.

(3) Söz konusu işlemler Merkezde Makine İkmal Dairesi Başkanlığınca, taşrada elek-

tromekanik şube müdürlüklerince yürütülür. Söz konusu birimler kiralama taleplerini bir yazı

ile üretim birimlerine veya kullanıcı birimlere intikal ettirip bu birimlerin uygun görüşlerini

aldıktan sonra onaya sunar.
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(4) Teslim ve tesellüm tutanağında; taşıt ve iş makinesinin TKİ Kurumu kapı numarası,

markası, modeli, cinsi, kapasitesi, motor gücü, plaka numarası, teslim yeri, teslim tarihi ve

saati, makinenin çalışma saati ve kilometresi, genel görünümü, çalışma durumu, lastikleri veya

yürüyüş takımları, akümülatörün durumu, makine üzerindeki takım ve avadanlıklar belirtilir;

taşıt ve iş makinelerinde hiçbir kaza veya hasar izi bulunmadığı, mekanik açıdan sağlam ve

iyi durumda olduğu bu tutanakla tespit edilir. Ayrıca kiralanan taşıt ve iş makinelerinin maddi

değeri yüksek parçaları teslim sırasında kontrol edilir. Kiralanan süre içerisinde taşıt ya da iş

makinesinde meydana gelen arızadan kiracı sorumludur. Tutanakta, teslim eden ve teslim alan-

ların ad, soyad, görev unvanı ve T.C. kimlik numaralarının bulunması zorunludur.

(5) Sözleşmelerde ise sözleşmenin feshine ilişkin hükümlere ve cezai yaptırımlara mut-

laka yer verilir.

(6) Bunların dışında merkez ve taşra teşkilatları, söz konusu sözleşme ve teslim ve te-

sellüm tutanaklarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygun gördüğü şekilde düzenler.

(7) Taşıt ve iş makinelerinin iadesinde de teslim ve tesellüm tutanağı tanzim edilir.

(8) Taşra teşkilatı bünyesinde bulunan taşıt ve iş makinelerine ait günlük ve bir günden

az kiralamalar için taşra teşkilatı amirinin izni yeterlidir. Bu kiralamaların toplamı bir ayda üç

günü geçemez.

(9) Kurum, üçüncü kişilere kiraya verdiği taşıt ve iş makinelerini her zaman kontrol et-

me yetkisini haizdir. Taşıt ve iş makineleri, sözleşme esaslarına göre çalıştırılmıyorsa kiraya

veren birimce gerekli yazılı uyarıda bulunulur. Bu durumun devamı halinde kiralanma amacına

uygun olarak işletilmeyen taşıt ve iş makinesi geri alınır, sözleşme feshedilir ve sözleşmedeki

cezai hükümler uygulanır.

Taşıt ve iş makinelerinin sigortalanması

MADDE 5 – (1) Üçüncü kişilere kiraya verilecek kurum araçlarının sigortaları yok ise

veya kurumca yapılan sigorta kiralama süresinde olabilecek zararları kapsamıyor ise bu araç-

ların kiracı tarafından kira süresi içerisinde her türlü zarar, hasar ve kayıplara karşı sigortası

ve ayrıca, kiraya verilen aracın nakliye sigortası yaptırılarak sigorta poliçesinin aslı ve poliçe

pirim tutarının ödendiğine dair makbuzun aslı Kuruma teslim edilir. Bu belgeler Kuruma teslim

edilmeden taşıt ve iş makineleri kiracıya teslim edilmez. Kiralanan taşıt ve iş makinelerinin

kiralama süresi içinde kullanımından kaynaklı olarak üçüncü kişilere verilecek zararlar için de

sigorta yaptırılmalıdır.

Kira tarifesi

MADDE 6 – (1) Taşıt ve iş makineleri kira tarifesi; Kurum Yönetim Kurulunca belir-

lenir. Her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Üretici Fiyat Endeksinde (ÜFE)

belirtilen enflasyon oranı dikkate alınarak güncellenir ve Kurumun internet sayfasında ilan edi-

lir. Yönetim Kurulunda alınacak karara esas çalışma Makine İkmal Dairesi Başkanlığınca yü-

rütülür.

Kira süresi

MADDE 7 – (1) Taşıt ve iş makinelerinin kiralama süresi, kiraya verilen taşıt ve iş ma-

kinelerinin iş yerinden ayrıldığı saatten, işin bitiminde yine ait olduğu iş yerine dönünceye

kadar geçen sürenin saat cinsinden değeridir. Büyük tamir ve bakımlarda geçen süreler belge-

lendirilmek kaydıyla kira süresi dışında tutulur.
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Çalıştırılma saatleri

MADDE 8 – (1) Kiraya verilen taşıt ve iş makinelerinin kira süresi içinde çalıştırılma

saatleri hiçbir kısıtlamaya tabi değildir. Ancak; taşıt ve iş makinelerinin günlük, haftalık ve

benzeri bakım onarımları tam olarak yapılmalı ve tahsis edildiği iş yeri ve mahalden başka hiç-

bir yerde çalıştırılmamalıdır.

(2) Kiraya verilen taşıt ve iş makinelerinin önceden izin alınmaksızın başka bir iş yeri

ve mahalde çalıştırılması halinde her türlü zarar, ziyan ve tazminat hakkı saklı kalmak kaydıyla

sözleşme feshedilir.

Sorumluluk

MADDE 9 – (1) Kiraya verilen taşıt ve iş makinelerinin, Genel Müdürlüğün usul ve

kurallarına uygun olarak her türlü bakım ve onarımının gereğince yapılıp yapılmadığından ki-

racı ile taşıt şoförü veya iş makinesi operatörü ve Kurumun kontrol yetkilisi sorumludur. Ope-

ratör veya kurumun kontrol yetkilisi gerekli gördüğünde, üst makamına haber vermek şartıyla,

taşıt veya iş makinesini çalıştırmaktan alıkoyabilir.

Kiracıların sorumlulukları

MADDE 10 – (1) Kiracıya teslim edilen taşıt ve iş makinelerinde; kaza, yangın, infilak,

sel ve benzeri hallerden oluşacak bütün zararlar, hasar ve kayıpların giderilmesi için tamirat

ve yedek parça ikmali; üçüncü kişilere verilecek her türlü zarar; taşıt ve iş makinelerinde mey-

dana gelecek her türlü iş kazalarından doğacak sorumluluklar ile çalışma süresindeki tamirat

masrafları kiracıya aittir.

(2) Kiralanan iş makinesinin operatörü kaynaklı işin yürütümü sırasında, kiracıya veya

bir başkasına verilecek her türlü hasar ve kazanın sorumluluğu da kiracıya aittir.

Kira bedeli

MADDE 11 – (1) Kurum dışında kiraya verilen taşıt ve iş makinesine tahakkuk ettiri-

lecek kira bedeli, kira tarifesinde o araç için tespit edilen saat ücreti ile bu Yönetmeliğin 7 nci

maddesinde belirtildiği şekilde bulunacak kira süresinin çarpımı yoluyla hesaplanır.

Operatör ve kontrol yetkilisine yapılacak ödeme

MADDE 12 – (1) Üçüncü kişilere kiraya verilen iş makineleri operatörü veya gerekirse

yardımcıları ile birlikte gönderilir. Görevli personelin günlük ücretleri, harcırahı ve yapacağı

fazla çalışma tutarı kira bedeline ek olarak kiracıdan tahsil edilir. Ayrıca, görevli personele üc-

ret, harcırah ve mesai adı altında kiracı tarafından herhangi bir ödeme yapılamaz. Görevli per-

sonelin kiracı nezdinde görevli oldukları süredeki bütün sosyal haklarından Kurum sorumlu-

dur.

Taşıt ve iş makinelerinin iadesi

MADDE 13 – (1) Taşıt ve iş makinelerinin iadesinde, bu Yönetmeliğin 10 uncu mad-

desinde belirtilen çalışma süresi içerisinde kullanımdan kaynaklanan herhangi bir arıza, hasar

ve zarar tespit edilir de kiracı bunu kendi imkanlarıyla gideremezse, o takdirde, kiraya veren

ile kiracı tarafından, meydana gelen hasar ve zararın giderilmesi için gereken tamiratın müş-

tereken keşfi yapılır. Kiracı tarafından, keşif tutarı avans olarak, iş makinesinin kayıtlı olduğu
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birimin veznesine yatırılır. Kiralayan tarafından yapılan veya yaptırılan tamiratın sonunda tan-

zim edilecek tamir faturasına ayrıca yüzde yirmibeş (%25) iş kaybı hissesi de eklendikten sonra

meydana gelen fark tahsil veya tediye edilir.

(2) Üçüncü kişilerle yapılan kira sözleşmesinde iş makinesinin iadesinde uyulacak hu-

suslar açıkça belirtilerek her türlü zarar ve ziyanın kiracıdan talep edileceği ve kiracının da

bunu kabul ve taahhüt ettiği belirtilir.

Masraflar

MADDE 14 – (1) Taşıt ve iş makinelerini iş yerinden çalıştırılacağı yere getirme ve

götürme masrafları ile iş makinesinin her türlü işletim giderleri kiracıya aittir. Ancak merkez

ve taşra teşkilatlarının ihtiyaç ve talepleri halinde iş makinesi, kira süresi dolmadan geri alınırsa,

kira süresi iade yeri ve saatinde son bulur. İadeden dolayı kiracı zarar ziyan talebinde buluna-

maz. Kurum kiralama süresi dolmadan ödenen kiralama bedelinden bir tenkisat oranı belirterek

iş makinesini geri alabilir.

Kesin hesap çıkarımı

MADDE 15 – (1) Kiraya verilecek taşıt ve iş makineleri için yaklaşık olarak hesapla-

nacak kira bedeli tutarının yüzde yirmibeş (%25) fazlasıyla birlikte kiracı tarafından taşra teş-

kilatı veznesine avans olarak yatırılmasından sonra taşıt ya da iş makinesi kiraya verilir. İşin

bitiminde bu Yönetmelikte konuyla ilgili belirtilen maddeler doğrultusunda kesin hesap çıka-

rılır. Tanzim edilen rapor ve fatura müşteriye gönderilir. Avans ve fatura arasındaki fark onbeş

günü aşmamak üzere en erken şekilde tediye veya tahsil edilmek suretiyle hesaplar kapatılır.

(2) Kurumun kiracıdan tahsil edeceği alacaklardaki gecikmelerde, 21/7/1953 tarihli ve

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda belirtilen gecikme zammı

oranında faiz oranı uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Özel hükümler

MADDE 16 – (1) Taşıt ve iş makineleri kira tarifesinde belirtilen kira bedelleri KDV

hariç olarak nettir. Bunların tediyesinden doğacak her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer

masraflar kiracıya ait olacaktır.

(2) Taşra teşkilatlarınca üçüncü kişilere kiraya verilecek taşıt ve iş makineleri ile ilgili

Genel Müdürlük Makine İkmal Dairesi Başkanlığı ile İşletme Dairesi Başkanlığının bilgilen-

dirilmesi zorunludur. Kontrol Müdürlükleriyle alakalı işlemler İşletme Dairesi Başkanlığınca,

kurum eğitim ve dinlenme tesisleri ve taşra teşkilatı amirleri haricindeki diğer birimler ile ilgili

işlemler İdari ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini TKİ Kurumu Genel Müdürü yürütür.
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TEBLİĞLER

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 509)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 515)

MADDE 1 – 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi
Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nin “V.2. Belgelerin Elektronik Ortamda Oluştu-
rulması” başlıklı bölümünün yedinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına kayıtlı bulunan ve 30/9/2017 tarihli ve
30196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin
6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlayarak ÖKC kullanımından muafiyeti
bulunan mükellefler ile 1/6/2019 tarihli ve 30791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 507 Sıra
No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Bel-
ge Yönetim Sisteminden yararlanan mükelleflerce, vergiler dahil toplam satış tutarı 500 TL’ye
kadar olan perakende mal ve hizmet satışlarına ait düzenlenen e-Arşiv Faturanın “müşterinin
adı, ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası” bilgileri yerine, müşterinin adı bö-
lümünde “NİHAİ TÜKETİCİ” açıklamasına yer verilerek düzenlenmesi de mümkün olup bu
şekilde düzenlenen e-Arşiv Faturalar perakende satış fişi veya ÖKC fişi olarak kabul edilecektir.
Başkanlık, bu kapsamda düzenlenecek e-Arşiv Faturaların düzenlenmesinde uyulacak usul ve
esaslar ile şekli, formatı, içeriği ve uygulamaya yönelik diğer hususları ebelge.gib.gov.tr adre-
sinde yayımlanacak kılavuzlarla belirlemeye yetkilidir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——
Sermaye Piyasası Kurulundan:

OY HAKKINA VE YÖNETİM KURULUNDA TEMSİL EDİLMEYE İLİŞKİN 
İMTİYAZLARIN KALDIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ 

(II-28.1)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam 
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, mevzuata uygun olarak hazırlanmış finansal tab-

lolarına göre üst üste beş yıl dönem zararı eden halka açık ortaklıklarda oy hakkına ve yönetim
kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazların kaldırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir. 

Dayanak 
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanu-

nunun 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/10/2019 30923
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Tanımlar  
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen; 
a) Dönem zararı: Konsolide finansal tablolarda “ana ortaklığa ait dönem zararı”, birey-

sel finansal tablolarda ise “dönem zararı” olarak raporlanan dönem zararını, 
b) Finansal tablolar: 13/6/2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazır-
lanmış konsolide veya bireysel yıllık finansal tabloları, 

c) Halka açık ortaklık, ortaklık: Kitle fonlaması platformları aracılığıyla para toplayan-
lar hariç olmak üzere, payları halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan anonim or-
taklıkları, 

ç) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu, 
d) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu, 
e) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketini, 
f) Oy hakkına ilişkin imtiyazlar: 6102 sayılı TTK’nın 479 uncu maddesinin birinci fık-

rasında tanımlandığı şekliyle eşit nominal değerdeki paylara tanınan farklı sayıdaki oy hakkına
dair imtiyazları, 

g) Özel hesap dönemi: Takvim yılı dönemi faaliyet ve muamelelerinin mahiyetine uy-
gun bulunmayanlar için bunların müracaatı üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından be-
lirlenen 12’şer aylık dönemi,  

ğ) TMS/TFRS: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından
yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin
ek ve yorumları, 

h) TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu, 
ı) Yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazlar: 6102 sayılı TTK’nın 360 ıncı

maddesinin birinci fıkrasında tanımlandığı şekliyle; belirli pay gruplarına, özellik ve nitelikle-
riyle belirli bir grup oluşturan pay sahiplerine ve azlığa tanınan yönetim kurulunda temsil edil-
meye dair imtiyazları,

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
İmtiyazların Kaldırılmasına İlişkin Esaslar

İmtiyazların kalkması  
MADDE 4 – (1) Faaliyetlerinin makul ve zorunlu kıldığı hâller saklı kalmak kaydıyla,

mevzuata uygun olarak hazırlanmış finansal tablolarına göre üst üste beş yıl dönem zararı eden
halka açık ortaklıklarda, oy hakkına ve yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazlar
Kurul kararı ile kalkar. 

(2) Birinci fıkradaki beş yıllık süre, halka açık ortaklık statüsünün kazanıldığı yıldan
sonra başlayan ilk yıllık hesap dönemi itibarıyla başlar. 

Finansal tablolara ilişkin esaslar 
MADDE 5 – (1) Ortaklıkların dönem zararı elde edip etmediklerine dair tespit bağımsız

denetime tabi olunması durumunda bağımsız denetimden geçmiş kamuya açıklanan finansal
tablolar üzerinden yapılır. 

(2) Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlüğü bulunan halka açık ortaklıklar için
konsolide, konsolide finansal tablo hazırlama yükümlüğü bulunmayan ortaklıklar için ise bi-
reysel yıllık finansal tablolar esas alınır.  
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(3) Dönem zararının tespitinde kullanılan finansal tablolara ilişkin bağımsız denetçi

görüşünün şartlı görüş (sınırlı olumlu görüş) içermesi durumunda, ilgili şartın dönem zararına

etkisinin tutar olarak bağımsız denetçi görüşünden tespit edilebilmesi durumunda, dönem za-

rarının tespitine ilişkin yapılacak değerlendirmede şarta konu edilen husus dikkate alınır. 

(4) Dönem zararının tespitinde kullanılan finansal tablolara ilişkin bağımsız denetçi

görüşünün olumsuz olması veya görüş bildirmekten kaçınılması durumunda, ilgili finansal tab-

loların yönetim kuruluna sunulmasından itibaren sekiz ay içinde yeniden hazırlatılmalarına ka-

dar geçecek süre zarfında Kurulca imtiyazların kaldırılmasına yönelik herhangi bir değerlen-

dirmede bulunulmaz. 

(5) Sekiz aylık süre içinde olumsuz görüş verilmemiş veya görüş vermekten kaçınıl-

mamış şekilde yeni finansal tabloların yönetim kurulu tarafından hazırlatılmaması durumunda,

dönem zararının tespiti kapsamında yapılacak değerlendirmede olumsuz görüş veya görüş ver-

mekten kaçınılmış finansal tablolar Kurulca resen dikkate alınır ve bu Tebliğ kapsamında ya-

pılacak değerlendirme ile sınırlı olmak üzere ilgili finansal tablolar dönem zararı ile sonuçlan-

mış finansal tablolar olarak kabul edilir. 

(6) Bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan görüş bildirmekten kaçınıl-

ması durumunun mücbir sebeplerden kaynaklanması hali saklıdır. 

(7) Halka açık ortaklıklar tarafından kamuya açıklanmış finansal tabloların Kurul veya

diğer ilgili kamu kurumlarının alacakları kararlar dolayısıyla veya TMS/TFRS uyarınca daha

sonra değişikliğe tabi olması ve ilgili finansal tablo değişikliğinin, halka açık ortaklığın işbu

Tebliğ hükümleri karşısındaki durumuna dair daha önce yapılmış değerlendirmede değişikliğe

neden olması durumunda, Kurul değişikliğe uğrayan finansal tabloları resen dikkate almaya

yetkilidir.

(8) Yatırım ortaklıklarının bağımsız denetimden geçmiş yıllık konsolide finansal tab-

loları ile birlikte bağımsız denetimden geçmiş yıllık bireysel finansal tablolarını da hazırlayarak

kamuya açıklamaları durumunda, ortaklıkların dönem zararı elde edip etmediklerine dair tespit

konsolide finansal tablolar üzerinden yapılır. 

Faaliyetlerin makul ve zorunlu kıldığı haller nedeniyle muafiyet 

MADDE 6 – (1) Üst üste 5 yıl dönem zararı eden halka açık ortaklıklar, beşinci hesap

dönemine ait finansal tablolarını kamuya açıkladıkları tarihten itibaren 20 iş günü içinde varsa

söz konusu 5 hesap döneminin tamamında ya da herhangi birinde dönem zararına neden olan

faaliyetlerinin makul ve zorunlu kıldığı hallere ilişkin açıklamalarını Kurula iletir.  

(2) Makul ve zorunlu halin varlığına ilişkin Kurulca yapılacak değerlendirmede, halka

açık ortaklık yönetiminin kontrolü dışında gelişen, ekonomiyi, sektörü ya da şirketi etkileyen

olumsuzluklar ve benzeri durumlar dikkate alınır. 

Esas sözleşmenin değiştirilmesi 

MADDE 7 – (1) Oy hakkına ve yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazların

kaldırılmasına ilişkin Kurul karar tarihi itibarıyla söz konusu imtiyazlar kullanılamaz. Halka

açık ortaklıkların esas sözleşmelerindeki aksine hükümler uygulanmaz.  

(2) İmtiyazların kaldırılmasına ilişkin Kurul kararının ilgili ortaklığa bildirimini takip

eden azami iki ay içinde ilgili ortaklıklarca esas sözleşmede gerekli değişiklikleri yapmak üzere

Kurula başvuruda bulunulması ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında Kurulun uygun görüş

verdiği esas sözleşme değişikliklerinin genel kurul gündemine alınması zorunludur. 
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(3) Esas sözleşme değişikliğine ilişkin Kurula süresi içinde başvuruda bulunulmaması
veya genel kurul gündeminde esas sözleşme değişikliğine yer verilmemesi durumunda, esas
sözleşme değişikliklerinin ortaklık genel kurulunda görüşülmesini teminen, Kurul Kanunun
29 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca genel kurul gündemine ilgili maddeyi ekletir. 

(4) İmtiyazların kaldırılması karşılığında herhangi bir menfaat temin edilemez. 
Pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmadığı hal
MADDE 8 – (1)  Oy hakkına ve/veya yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imti-

yazların kaldırılmasına ilişkin Kurul kararı sonucunda, ilgili ortaklıkta mevcut oy haklarının
yüzde ellisinden fazlasına sahip olunması nedeniyle yönetim kontrolünün elde edilmesi, pay
alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmadığı hal kabul edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kurulca yapılacak bildirimler 
MADDE 9 – (1) İmtiyazların Kurul kararı ile kaldırılması akabinde, MKK nezdinde

payları kayden izlenen halka açık ortaklıklar için söz konusu payların Kurul karar tarihi itiba-
riyle imtiyazsız pay statüsüne dönüştürülmesinin sağlanması amacıyla MKK’ya Kurulca bil-
dirimde bulunulur. 

(2) Kaldırılan imtiyazların genel kurul toplantılarında kullanılmasının önlenmesini te-
minen imtiyazların kaldırılmasına ilişkin Kurul kararı hakkında Ticaret Bakanlığına Kurulca
bildirimde bulunulur.  

İstisna 
MADDE 10 – (1)  Oy hakkına ve/veya yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin im-

tiyaz veren payların kamu kurum ve kuruluşlarına ait olması hâlinde bu Tebliğ hükümleri uy-
gulanmaz. 

(2) Oy hakkına ve/veya yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazlı payların
bir kısmının kamu kurum ve kuruluşlarına bir kısmının ise diğer kişilere ait olması durumunda,
kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan imtiyazlı paylar dışında kalan diğer imtiyazlı payların
imtiyazları Kurul kararı ile kaldırılır. 

Sorumluluk    
MADDE 11 – (1) Ortaklıkların bu Tebliğde düzenlenen usul ve esaslara uyumundan

ortaklıkların yönetim kurulları sorumludur. 
(2) Kurul kararıyla imtiyazların kaldırılmış olması halinde, genel kurul toplantısında

esas sözleşmenin gerçek duruma uygun hale getirilmesi yönünde karar alınması zorunludur. 
Geçiş süreci 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla halka açık olan ortaklıklar

için beş yıllık sürenin hesaplanmasına; 
a) Hesap dönemi takvim yılı olan halka açık ortaklıklar için 31/12/2013 tarihinde sona

eren hesap dönemi, 
b) Özel hesap dönemine sahip olan halka açık ortaklıklar için 2014 yılı içinde sona eren

yıllık özel hesap dönemi itibarıyla başlanır. 
Yürürlük 
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul yürütür. 
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
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YARGITAY KARARI
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—— • ——
DÜZELTME

28/12/2019 tarihli ve 30992 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan,
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/12/2019 Tarihli ve 9021 Sayılı Kararının eki “Gün
Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belir-
lenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”nin 1 inci madde-
sinde yer alan “21/06/2016” ibaresi “21/06/2015” şeklinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kuru-
munun 08/01/2020 tarihli ve 58442176-823.02.08.01-E.1198 sayılı yazısına istinaden değişti-
rilerek düzeltilmiştir.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 137 

—— • —— 
İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 138 
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Kemer 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 195 
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Bozüyük 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 250 

—— • —— 
Edirne 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 251 
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İstanbul Anadolu 50. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 268 

—— • —— 
Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 267 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

EKMEĞİN TOPTAN SATIŞ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
1) Adana Büyükşehir Belediyesi Ekmek Fabrikalarında Üretilen Ekmeğin Şartname 

Hükümleri Doğrultusunda Toptan Satışı işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin 
(a) fıkrasına göre Kapalı Teklif Usulü İle İhaleye Konulmuştur. 

2) İşin tahmin edilen bedeli 51.315.600,00 TL, geçici teminatı ise 1.539.468,00 TL’dir. 
3) İhale 22/01/2020 Çarşamba günü saat 14.00’de Adana Büyükşehir Belediyesi Encümen 

Salonunda yapılacaktır. 
4) İhale Şartnamesi ve diğer evraklar Belediyemiz İşletme ve İştirakler Daire 

Başkanlığında mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilecektir (İhale Dosya Bedeli 
200,00 TL’ dir). 

5) İsteklilerin teklif mektuplarını 22/01/2020 Çarşamba günü saat 12:00’ ye kadar Adana 
Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Kararlar Daire Başkanlığına sıra numarası alındı karşılığında 
vermeleri gerekmektedir. 

6) İhaleye katılabilmek için; 
a. Kanuni ikametgahı olması 
b. Tebligat İçin Adres Beyanı, 
c. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi (2019 yılı) 
1.Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret veya Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkarlar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2.Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi 

Odasından alınmış belge, 
3.Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (1) ve (2) deki esaslara göre temin edecekleri belge 
d. İmza sirküleri vermesi, 
1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, 
2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

3.Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (1) ve (2) deki esaslara göre temin edecekleri belge 

e. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 
vekaletnameleri ile birlikte vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 

f. Ortak girişim olması halinde ihale şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli ortak 
girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi (Pilot Firmanın en çok hisseye 
sahip olması zorunludur. Ortakların hisse oranları ortaklık sözleşmesinde belirtilecektir) 

g. Örneğine Uygun Başvuru Dilekçesi 
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h . Mali Durum Bildirisi ve belgeleri 
ı. İhale konusu işin keşif bedelinin asgari % 10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya 

yine asgari % 10’u kadar kullanılmamış teminat kredisi olması ( Banka referans mektubu genel 
müdürlük teyitli olacaktır) 

i. 2886 sayılı kanuna göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanı 
j. İstekli şirket ise kanıtlayıcı belge (Ticaret Sicil Gazetesi) 
k. İş Araçları Taahhütnamesi 
l. Personel Taahhütnamesi 
m. Halen taahhüdündeki işler bildirisi ve belgeleri 
n. Son 10 yılda müteahhit veya taşeron olarak yapmış olduğu işler bildirisi ve belgeleri 
o. Dosya alındı makbuzu, 
ö. Adana Büyükşehir Belediyesi adına alınmış 1.539.468,00 TL tutarındaki geçici 

teminata ait alındı veya banka teminat mektubu. 
p. İhaleye katılabilmek için örneğine uygun Teklif Mektubu 
7) Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra (son müracaat tarihinden önce olsa bile ) 

dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya evrak tamamlanması yönünde 
yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

8) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 
kabul edilmeyecektir. 

9) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 294/1-1 

—— • —— 
E 23000 TİPİ TREN SETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 46 KALEM YEDEK 

MALZEME SATIN ALINACAKTIR 
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No: 2020/12115 
1 - İdarenin: 

a) Adresi :  TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası :  0312 309 05 15/71579 - 0312 309 13 65 
c) Elektronik Posta Adresi :  siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı :  46 Kalem Yedek Malzeme Temini 
3 - İhalenin yapılacağı yer :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 

Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 
(4052 no.lu oda) / Altındağ İlçesi, Hacıbayram 
Mahallesi Hipodrom Caddesi No:3 Gar-
ANKARA / TÜRKİYE 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 
Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 
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5 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 
14/02/2020 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 
Başkanlığı Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez 
Veznesinden KDV dâhil 300,-TL bedelle temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.     
8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 262/1-1 
 
 

—— • —— 
DE 33000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN TURBO KOMPRESÖRLERİNİN 

BAKIM-ONARIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE  
39 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No: 2020/12093 
1 - İdarenin: 

a) Adresi :  TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası :  0312 309 05 15/71579 - 0312 309 13 65 
c) Elektronik Posta Adresi :  siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı :  39 Kalem Yedek Malzeme Temini 
3 - İhalenin yapılacağı yer :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 

Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 
(4052 no.lu oda) / Altındağ İlçesi, Hacıbayram 
Mahallesi Hipodrom Caddesi No:3 Gar-
ANKARA / TÜRKİYE 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 
Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 
13/02/2020 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 
Başkanlığı Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez 
Veznesinden KDV dâhil 300,-TL bedelle temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.     
8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 261/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Adalet Bakanlığı Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden: 
Hakkınızda, Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi 30/06/2014 tarih ve 2014/362 sayılı 

kararıyla Türk Ceza Kanunu'nun 191. inci maddesinin üçüncü fıkrası gereği " 1 yıl süre ile 
tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına " kararı verilmiş olup bu tebligatın 
size tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 (On) gün içerisinde aşağıda açık adresi yazılı bulunan 
Müdürlüğümüze resmi kimlik belgeniz ile müracaat etmeniz gerektiği ilanen tebliğ olunur. 

 
S. No Dosya No Savcılık No Adı Soyadı Cezası 

1 2019/3044 DS 2019/2515 Hatice PALAS  
(T.C. No: 39736136424) 

Tedavi ve denetimli 
serbestlik tedbiri 

 
Müracaat Edilmesi Gereken Adres: Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Turhan 

Cemal Beriker Bulvarı Sakarya Mah.160/A Seyhan/Adana Telefon: 0 (322) 352 23 20 
 215/1-1 

—— • —— 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
29.12.2019 tarihli 30993 sayılı Resmi Gazetede aslına uygun olarak yayımlanan akademik 

ilanımızda; 
4. sırada yer alan Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü Yabancı Diller 

Anabilim Dalı 5. Derece öğretim görevlisi ilanında İhtiyaç ve Hizmet Gerekleri Doğrultusunda 
Aranan Nitelikler “İspanyolca Öğretmenliği, İspanyol Dili Eğitimi, İspanyol Dili ve Edebiyatı 
programlarından birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak, yükseköğretim kurumlarında en az 5 
yıl çalışmış olmak” olarak düzeltilmiştir. 

İlan olunur. 260/1-1 
—— • —— 

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

2547 sayılı Kanun'un 50/d ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca 25/12/2019 tarihli ve 30989 sayılı Resmi 
Gazete’de 11393/1-1 ilan no ile aslına uygun olarak yayımlanan “Öğretim Elemanı Alım 
İlanı”mızda yer alan Sınav Giriş Tarihi: 15/01/2020, Sonuç Açıklama Tarihi: 17/01/2020” 
şeklinde düzeltilerek ilan olunur. 263/1-1 

—— • —— 
Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

 
 241/1-1 

—— • —— 
Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

 
 242/1-1 



10 Ocak 2020 – Sayı : 31004 RESMÎ GAZETE Sayfa : 93 

 

Gençlik ve Spor Bakanlığından: 

 
 293/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından: 

 
 286/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
 301/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 295/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 269/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 269/2/1-1 
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 
 280/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 279/1-1 
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İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen anabilim dalına “2547 Sayılı Kanun” ve “Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile “İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim 
Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri”nin ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüde 
çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 
gün olup başvuruların Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir. 

Kod Birim Bölümü Anabilim 
Dalı 

Unvanı Adet Öze Koşullar 

1 Edebiyat 
Fakültesi 

Psikoloji  Psikoloji Dr. 
Öğretim 
Üyesi 

1 Psikoloji alanında lisans 
mezunu olmak, gelişim 
psikolojisi alanında 
doktora derecesi almış 
olmak. Gelişim 
psikolojisi alanında 
uluslararası dergilerde 
en az bir akademik 
yayını olması.  

 İlanımızın detayına http://www.29mayis.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 
 270/1/1-1 

—— • —— 
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun’un 31. Maddesi ile 

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği” nin ilgili 
maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.  

İlanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli belgelere, bilgilere ve sonuçlara 
üniversitemiz web sayfası www.29mayis.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların ilgili Personel 
Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir. 
 
Kod Birimi Kadro 

Unvanı 
YDS veya 
Eşdeğeri  
(en az) 

ALES 
(en az) 

Özel Koşullar 

1 Edebiyat 
Fakültesi/Psikoloji 
Bölümü/Psikoloji 
Anabilim Dalı 

Öğr. 
Gör. 

75 70 Psikoloji alanında lisans 
ve tezli yüksek lisans 
mezunu olmak, sosyal 
psikoloji alanında doktora 
yapıyor olmak.  

2 Edebiyat 
Fakültesi/Psikoloji 
Bölümü/Psikoloji 
Anabilim Dalı 

Öğr. 
Gör. 

85 70 Psikoloji alanında lisans 
ve klinik psikoloji 
alanında tezli yüksek 
lisans mezunu olmak. 

http://www.29mayis.edu.tr/
http://www.29mayis.edu.tr/
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SINAV TAKVİMİ 

 

Duyuru Başlama Tarihi 10.01.2020 

 Son Başvuru Tarihi 24.01.2020 

 Ön Değerlendirme Tarihi 28.01.2020 

 Sınav Giriş Tarihi  31.01.2020 

 Sonuç Açıklama Tarihi 04.02.2020 

 

BAŞVURU BELGELERİ 

1- Başvuru Dilekçesi  

2- YÖK formatında Türkçe özgeçmiş.  

3- 1 adet Fotoğraf. 

4- Nüfus cüzdan fotokopisi. 

5- Öğrenim Belgeleri (lisans diploması, yüksek lisans diploması resmi lisans transkripti 

(asıl veya onaylı suret olarak). 

6- Yabancı ülke yükseköğretim kurumlarından alınan diploma denkliklerini gösteren 

onaylı belge.  

7. Atama yapılacak programın Lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda 

ALES Sonuç Belgesi. 

8. YDS veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sınav belgesi. 

9. Erkek adaylar için askerlikle ilgili durumu gösterir belge. 

10. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir. 

11. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği 

Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. 

 

BAŞVURU YERİ 

Elmalıkent Mah. Elmalıkent Cad. No:4 34764 Ümraniye/ İstanbul adresinde yerleşik 

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Personel Dairesi Başkanlığı’na başvuru dilekçesi ve istenilen 

belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır. Personel Dairesi Başkanlığına şahsen 

veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle süresi içinde 

yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.  

 270/2/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 227/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BALIKESİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA 

BÖLGE KURULU  

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 221/1/1-1 



Sayfa : 130 RESMÎ GAZETE 10 Ocak 2020 – Sayı : 31004 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezleri Yönetmeliği
–– Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Taşıt ve İş Makineleri Kiraya Verme

Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ (Sıra No: 515)
–– Oy Hakkına ve Yönetim Kurulunda Temsil Edilmeye İlişkin İmtiyazların

Kaldırılmasına İlişkin Esaslar Tebliği (II-28.1)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 27/11/2019 Tarihli ve 2017/17839 Başvuru Numaralı

Kararı

YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 11. Hukuk Dairesine Ait Karar

DÜZELTME: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/12/2019 Tarihli ve 9021
Sayılı Kararı ile İlgili

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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