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Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

23 Aralık 2016
CUMA

Sayı : 29927

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2016/9577

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM
                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ
         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK
         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK
             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI
     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK
                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN
                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9578

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9592

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                            S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

   Gümrük ve Ticaret Bakanı V.                         İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9594

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9602

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               V. EROĞLU

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
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Karar Sayısı : 2016/9603

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               V. EROĞLU

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
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Karar Sayısı : 2016/9604

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               V. EROĞLU

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
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BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                           19 Aralık 2016

      69471265-305-14222

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 19 Aralık 2016

     68244839-140.03-355-773

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                           19 Aralık 2016

      69471265-305-14223

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 19 Aralık 2016

     68244839-140.03-356-774

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı : 2016/105

22/12/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı : 2016/106

22/12/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
Başbakanlıktan:
Karar Sayısı : 2016/794

22/12/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM

                Başbakan
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YÖNETMELİKLER

Karar Sayısı : 2016/9507

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU

KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ 

HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 7/9/2001 tarihli ve 24516 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Gö-

revlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Gir-

dikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan listenin, 01 sıra

numaralı “Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri” hizmet kolunun “65” kurum kodundaki

“Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı” ibaresi

yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan listenin, 10 sıra numaralı “Enerji, Sa-

nayi ve Madencilik Hizmetleri” koluna aşağıdaki satır eklenmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile

Devlet Personel Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan tarafından müştereken yürütülür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/9/2001 24516
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İçişleri Bakanlığından:

KONTROLLÜ TESLİMAT UYGULAMASI ESAS VE USULLERİ HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 15/9/1997 tarihli ve 23111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kontrollü

Teslimat Uygulaması Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fık-

rasında yer alan “Başkanlık” tanımına “Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize

Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığını,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Emniyet Genel Mü-

dürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Daire Başkanlığını,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer

alan “Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı”

ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Daire

Başkanlığı” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ile Gümrük ve Ticaret Bakanı

yürütür.

—— • ——
Sağlık Bakanlığından:

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/2/2015 tarihli ve 29256 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağız ve

Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ADSM: A tipi ve B tipi özel ağız ve diş sağlığı merkezlerini,

b) A tipi ADSM: Mesleğini serbest icra etmek hak ve yetkisi olan diş hekimi/uzman

veya birden fazla diş hekimi/uzman ve tabip ortaklığı veya en az % 51 hissesi diş hekimi/uzman

ve tabip ortaklığı bulunan tüzel kişiler tarafından açılabilen ve bu Yönetmelik ile belirlenen

asgari şartları taşıyan sağlık kuruluşunu,

c) A tipi poliklinik: En az iki diş hekimi tarafından müştereken açılabilen ve işletilebilen,

hizmet birimleri doğrudan birbiriyle bağlantılı olacak şekilde oluşturulan ve bu Yönetmelik ile

belirlenen asgari şartları taşıyan sağlık kuruluşunu,
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ç) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

d) Diş hekimi: 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı

İcrasına Dair Kanuna göre mesleğini serbest olarak icra etme yetkisine sahip serbest çalışan

diş hekimlerini,

e) Genel Müdürlük: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

f) Müdürlük: İl sağlık müdürlüklerini,

g) Poliklinik: A tipi ve B tipi özel ağız ve diş sağlığı polikliniklerini,

ğ) Ruhsatname: Ağız ve diş sağlığı hizmeti verilen muayenehaneleri, poliklinikleri ve

ADSM’lerin bu Yönetmeliğe uygun olduğuna ve faaliyet gösterebileceğine dair Müdürlük ta-

rafından düzenlenen belgeyi,

h) Sağlık kuruluşu: Ağız ve diş sağlığı hizmeti verilen muayenehaneleri, poliklinikleri

ve ADSM’leri,

ı) Uzman: Diş hekimliği uzmanlık mevzuatına göre uzman diş hekimi unvanını haiz

kişileri,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan “A tipi” ibareleri yürür-

lükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “şahıs”

ibaresi “şahsı” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Her diş hekimi için 9 uncu maddede belirtilen şartlarda ayrı muayene odası bulun-

ması kaydıyla aynı dairede birden fazla diş hekimi muayenehane faaliyeti gösterebilir. Bu du-

rumda her bir diş hekimi için ayrı ruhsatname düzenlenir.

(3) Tabipler tabi oldukları yönetmelikte belirtilen şartları sağlamaları ve ayrı muayene

odası bulunması kaydıyla diş hekimleri ile aynı dairede muayenehane faaliyeti gösterebilir. Bu

durumda diş hekimi ve tabip için kendi mevzuatlarına göre ayrı ayrı ruhsatname düzenlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci fıkrasının son cümlesi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tek diş hekimi kalması halinde, üç ay içinde diş hekimi ortak bulunamaz ise poliklinik faali-

yetine son verilir veya muayenehaneye dönüştürülür.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin üçüncü bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bina Durumu ve Sağlık Kuruluşlarının Fiziki Standartları”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) A tipi ADSM, müstakil binalarda veya binanın girişinden itibaren

tüm bölümleri asansör ve merdiven kullanımı dâhil bütünlük ve müstakiliyet arz eden kısmında

kurulabilir. Hizmet birimlerinin bitişik konumda olması ve binanın yapı kullanım izin belgesi

ile yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına ilişkin belgesinin bulunması zorunludur.

(2) Müdürlük, ADSM projelerini bu Yönetmelikte yer alan fiziki standartlar ve birimlere

uygunluk bakımından değerlendirir.

(3) Ruhsatlandırılmış ADSM’lerde Bakanlığın veya Müdürlüğün izni alınmak ve bi-

nanın imar mevzuatına uygun olarak kullanımına izin verilen toplam brüt alanını değiştirmemek

kaydıyla, taşıyıcı unsuru etkilemeyen nitelikteki esaslı tadilat gerektirmeyen tadilat ve tami-

ratların yapılması halinde, gerektiğinde yangın ve deprem yönünden uygunluğunun da sağlan-

ması koşuluyla Belediyeden proje onayı aranmaksızın ruhsata esas son proje üzerinde değişiklik

yapılmasına izin verilir.

(4) ADSM, hasta ve hasta yakınları ile çalışanlara hizmet vermek üzere kafeterya, kantin

gibi birimler işletebilir veya bunları işlettirebilir. Bu türden kısımlar, tıbbi hizmet birimlerinin

bulunduğu yerlerde ve hizmet sunumunu engelleyecek şekilde kurulamaz.

(5) ADSM, sıcaklığı uygun düzeyde tutmayı sağlayan ısıtma ve soğutma sistemleri ile

iklimlendirilir.

(6) Hastaların ve personelin kullandığı bütün alanlar uygun bir şekilde havalandırılır

ve yeterli şekilde aydınlatılmaları sağlanır.

(7) A tipi poliklinikler, aşağıdaki şartları taşıyan binalarda kurulur:

a) Müstakil binalarda veya hizmet birimleri bütünlük arz edecek şekilde bitişik konum-

da olmak kaydıyla binaların bir kısmında da kurulabilir. Binanın yapı kullanım izin belgesi ile

yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına ilişkin belgesinin bulunması zorunludur.

b) Sıcaklığı uygun düzeyde tutmayı sağlayan ısıtma ve soğutma sistemleri ile iklim-

lendirilir.

c) Hastaların ve personelin kullandığı bütün alanlar uygun bir şekilde havalandırılır ve

yeterli şekilde aydınlatılmaları sağlanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Muayenehanelerin ağız ve diş sağlığı hizmetlerini hızlı ve verimli

bir şekilde karşılaması amacıyla taşıyacakları şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yeterli şekilde aydınlatılan ve havalandırılan, ünitin çevresinde hasta başı gelen ta-

rafta en az 1,50 metre diğer üç tarafta ise en az 1 metre çalışma alanı/mesafe bırakacak şekilde
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muayene odası bulunur. Muayene odasında hasta mahremiyetinin korunması ve uygun şartlarda

muayenenin sağlanması için ses, görüntü ve gürültü açısından gerekli düzenlemeler yapılarak,

iş ve işlemlerde gerekli araç, gereç ve donanım ile lavabo bulunur.

b) En az 10 metrekare büyüklüğünde, hasta bekleme salonu bulunur. Bekleme salonu

sekreter hizmet alanı olarak da kullanılabilir.

c) Hasta ve yakınlarının dolanım alanlarından izole edilmiş arşiv mahalli bulunur.

ç) İçerisinde el yıkama bölümü ve gerekli hijyen şartlarını sağlayacak malzemeler bu-

lunan tuvalet bulunur.

d) Hastaların ve personelin kullandığı bütün alanlar uygun bir şekilde havalandırılır ve

yeterli şekilde aydınlatılmaları sağlanır.

e) Muayenehanede hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması ve korunmasına ilişkin

mevzuata uygun tedbirler alınır.

f) Muayenehanenin zemini kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir bir malzeme

ile kaplanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) A tipi polikliniklerde aşağıda belirtilen nitelikleri haiz bölümler bu-

lunur:

a) En az 15 metrekare büyüklüğünde rahat kullanıma uygun şekilde döşenmiş hasta

bekleme salonu bulunur. Orta koridor bekleme amaçlı kullanılacak ise genişliği asgari 3 metre

olur.

b) Yeterli şekilde aydınlatılan ve havalandırılan, ünitin çevresinde hasta başı gelen ta-

rafta en az 1,50 metre diğer üç tarafta ise en az 1 metre çalışma alanı/mesafe bırakacak şekilde

muayene odası bulunur. Muayene odasında hasta mahremiyetinin korunması ve uygun şartlarda

muayenenin sağlanması için ses, görüntü ve gürültü açısından gerekli düzenlemeler yapılarak,

iş ve işlemlerde gerekli araç, gereç ve donanım ile lavabo bulunur.

c) Hasta ve yakınlarının dolanım alanlarından izole edilmiş arşiv mahalli bulunur.

ç) Çalışan bütün personel için binanın durumuna ve çalışan sayısına göre yeterli mik-

tarda erkek ve kadın için ayrı ayrı olmak üzere soyunma-giyinme yerleri ile tuvalet ve lavabo

bulunur. Çalışan personel için dinlenme odası oluşturulur.

d) Engellilerin de kullanımına uygun şekilde düzenlenmiş bay ve bayan tuvaleti bulun-

durulur. Polikliniğin birden fazla katta kurulmuş olması halinde tuvaletler her iki katta bir

olmak üzere düzenlenir. Tuvaletlerin kapısı, dışarı doğru açılacak şekilde veya sürgülü olma-

lıdır.
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e) Tüm oda ve birimlere ait kapılarda, söz konusu oda veya birimin ne amaçla kullanıl-

dığını bildirir tabela bulunur.

f) Poliklinik giriş katta değilse, kuruluşun bulunduğu binada hastanın tekerlekli sandalye

ile taşınmasını sağlayacak şekilde ilgili mevzuatına uygun asansör olması gerekir. Merdiven

ve sahanlık ölçüsünün hasta tahliyesine uygun şekilde en az 1,20 metre olması gerekir. Polik-

liniğin ikiden fazla katta kurulması halinde hasta kullanım alanlarının bulunduğu katlar arasında

hastanın tekerlekli sandalye ile taşınmasını sağlayacak şekilde asansör bulunması gerekir.

g) Polikliniğin bulunduğu binanın girişinde tekerlekli sandalye için en çok % 8 eğimli

rampa oluşturulur.

ğ) Hasta kullanımına ait tüm kapıların tekerlekli sandalye geçişine uygun genişlikte ol-

ması gerekir.

h) Polikliniklerin hasta kullanım alanları zemini kolay temizlenebilir ve dezenfekte edi-

lebilir bir malzeme ile kaplanır.

ı) Poliklinikte hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması ve korunmasına dair ilgili mev-

zuatta belirtilen tedbirler alınır.

i) Yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına dair ilgili mevzuata göre yetkili merciden

belge alınması zorunludur.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) A tipi ADSM’lerde aşağıda belirtilen nitelikleri haiz bölümler bu-

lunur:

a) En az 25 metrekare büyüklüğünde rahat kullanıma uygun şekilde döşenmiş hasta

bekleme salonu bulunur. Orta koridor bekleme amaçlı kullanılacak ise genişliği asgari 3 metre

olur.

b) Yeterli şekilde aydınlatılan ve havalandırılan, ünitin çevresinde hasta başı gelen ta-

rafta en az 1,50 metre diğer üç tarafta ise en az 1 metre çalışma alanı/mesafe bırakacak şekilde

muayene odası bulunur. Muayene odasında hasta mahremiyetinin korunması ve uygun şartlarda

muayenenin sağlanması için ses, görüntü ve gürültü açısından gerekli düzenlemeler yapılarak,

iş ve işlemlerde gerekli araç, gereç ve donanım ile lavabo bulunur.

c) Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-9’daki cerrahi işlemlerin yapılacağı A tipi ADSM’lerde,

genel anestezi müdahale ünitesi bulunması zorunludur. Bu ünitede;

1) Yarı steril, steril ve tam steril alanlar oluşturulur. Genel anestezi müdahale salonu ve

yan hacimlerinin bulunduğu steril alanlarında, pencere ve kapılar dış ortama açılmaz ve bu

alanlarda tuvalet bulunmaz.
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2) Steril koridorda en az bir adet genel anestezi müdahale salonu, uyandırma (postope-

ratif) ve hazırlama (preoperatif) odası bulunur. Genel anestezi müdahale salonlarının her birinde

sadece bir ameliyat masası bulunur.

3) Steril koridorda el yıkama lavabosu bulunur.

4) Duvar, tavan ve zeminleri dezenfeksiyon ve temizlemeye uygun antibakteriyel mal-

zemeler kullanılarak yapılır.

5) Genel anestezi müdahale ünitesi sterilizasyon şartlarını taşır ve genel anestezi mü-

dahale salonları tam steril alanlardır. Genel anestezi müdahale salonlarında toz ve mikrop ba-

rındıracak girinti-çıkıntı olmaz. Genel anestezi müdahale salonlarının kullanım alanı en az 30

metrekare, kısa kenarı en az 5 metredir, net kullanım alanı içinde kolon ve benzeri hareket kı-

sıtlılığına sebep verecek yapılaşma ile çalışma ekibinin hareket kısıtlılığına ve sirkülasyonuna

engel bir durum olmaması gerekir.

6) Genel anestezi müdahale salonlarının her noktasında taban-tavan arası net yüksek-

liğinin havalandırma kanalları ve hepafiltreler hariç asma tavan altı net yükseklik en az 3 metre

ve genel anestezi müdahale ünitesi kısmında bulunan koridor genişliğinin en az 2 metre olması

gerekir.

7) Personel giyinme odaları erkek ve kadın için ayrı olmak üzere içlerinde tuvalet-duş

mahalleri olan kirli koridordan girip steril koridora açılacak şekilde düzenlenir. Personel gi-

yinme odaları yarı steril alanda bulunur.

8) Genel anestezi müdahale salonunun, hepafiltreli hijyenik klima sistemi ile iklimlen-

dirilmesi ve havalandırılması gerekir.

9) Genel anestezi müdahale salonlarının içinde bulunan sabit dolap ve tezgahlar dezen-

fekte edilebilir malzemeden yapılmış kolay temizlenebilir ve üzerinde toz barındırmayacak ni-

telikte olmalıdır.

10) Kirli malzeme girişi-yıkama bölümü, ön hazırlık-paketleme bölümü ve sterilizasyon

işlemi-steril malzeme çıkış bölümleri bulunan merkezî sterilizasyon ünitesi bulunur. Kirli alan-

lar ile temiz alanlar arasında sadece malzeme geçişi olması ve bu iki alanın çift yönlü otoklav

ile bölünmesi gerekir. Tek yönlü otoklavın kullanıldığı durumlarda cihaz temiz bölümde bu-

lunmak zorundadır. Sterilizasyon ünitesi hem genel anestezi müdahale salonu steril koridoru

hem de genel koridor ile bağlantılı olur. Kirli bölümüne genel koridordan giriş-çıkış; temiz bö-

lümüne de steril koridordan giriş-çıkış olması gerekir. Ancak, merkezi sterilizasyon ünitesi;

steril malzeme transferinin steriliteyi bozmayacak şekilde planlanması durumunda ameliyat-

haneden bağlantısız olabilir.
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ç) ADSM’lerde Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-9’daki cerrahi işlemler dışında kalan

sedasyon veya genel anestezi altında yapılacak tanı ve tedavi işlemleri için, ADSM’nin hizmet

verdiği muayene odalarından ayrı olarak, uygun havalandırmanın sağlandığı ve 16 metrekare

büyüklüğünde en az bir Sedasyon ve Genel Anestezi Birimi bulunur. Sedasyon ve Genel Anes-

tezi Biriminde yapılacak sedasyon ve genel anestezi işlemi yalnızca anestezi ve reanimasyon

uzmanları tarafından yapılabilir. Sedasyon ve Genel Anestezi Biriminin girişinde personel gi-

yinme odaları ve el yıkama bölümü bulunur. Sedasyon ve Genel Anestezi Biriminde Ek-6/c’de

listelenen malzemelerin bulundurulması zorunludur.

d) Çalışan bütün personel için binanın durumuna ve çalışan sayısına göre yeterli mik-

tarda erkek ve kadın için ayrı ayrı olmak üzere soyunma-giyinme yerleri ile tuvalet ve lavabo

bulunur. Çalışan personel için dinlenme odası oluşturulur.

e) Engellilerin de kullanımına uygun şekilde düzenlenmiş bay ve bayan tuvaleti bulun-

durulur. ADSM’nin birden fazla katta kurulmuş olması halinde tuvaletler her iki katta bir olmak

üzere düzenlenir. Tuvaletlerin kapısı, dışarı doğru açılacak şekilde veya sürgülü olmalıdır.

f) ADSM’lerde beşten fazla olmamak kaydıyla en az bir gözlem yatağı bulunur.

g) Tüm oda ve birimlere ait kapılarında, söz konusu oda veya birimin ne amaçla kulla-

nıldığını bildirir tabela bulunur.

ğ) ADSM’nin hasta kullanım alanlarının zemini kolay temizlenebilir ve dezenfekte edi-

lebilir bir malzeme ile kaplanır.

h) ADSM’de teşhis ve tedavi edilenler ile çalışanlar için hasta ve çalışan güvenliğinin

sağlanması ve korunmasına dair ilgili mevzuatta belirtilen tedbirler alınır.

ı) Hasta ve yakınlarının dolanım alanlarından izole edilmiş arşiv ve büro mahalli bulunur.

i) Hasta kullanımına ait tüm kapıların tekerlekli sandalye geçişine uygun genişlikte ol-

ması gerekir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin

ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve (b) bendine birinci cümleden sonra gelmek üzere aşa-

ğıdaki cümle eklenmiştir.

“Statik yapıyı engellediği düşünülen alanlarda iki metre şartı aranmaz.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü ve altıncı fıkrasında yer

alan “teknik inceleme ekibi” ibaresi “Müdürlük” olarak ve dördüncü, yedinci ve dokuzuncu

fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve sekizinci fıkrasında yer alan “veya mesul müdürlük”

ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(4) Yapılacak inceleme neticesinde, başvurunun bütün şartları taşıdığının tespit edil-

mesi halinde sağlık kuruluşunun mimari projesi/kat planları müdürlük tarafından onaylanır ve
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on iş günü içerisinde Ek-2’de yer alan ruhsatname düzenlenir. Poliklinik ve ADSM’lerde ruh-

sata ilave olarak, mesul müdür adına Ek-3’te yer alan mesul müdürlük belgesi ile mesul müdür

kuruluşta mesleğini icra edecek ise mesul müdür dâhil diğer sağlık çalışanlarının her birine

Ek-4’te yer alan çalışma belgesi düzenlenir. Muayenehane için mesul müdürlük belgesi ve diş

hekimi için çalışma belgesi düzenlenmez ancak ağız ve diş sağlığı teknikeri çalıştırılıyorsa ça-

lışma belgesi düzenlenir. Düzenlenen bu belgelerin ve başvuru dosyasının bir örneği müdür-

lükte saklanır. Düzenlenen belgelerin aslı, mesul müdüre/muayenehane diş hekimine imza kar-

şılığında teslim edilir.”

“(7) Poliklinik ve ADSM’lerde çalışacak personelin sayısı, ismi, unvanı, uzmanlık dalı

veya meslekî diğer kariyerleri ile ilgili bilgileri ihtiva eden personel listesi, diş hekimleriyle

yapılmış sözleşmelerin aslı veya mesul müdür tarafından tasdikli örnekleri başvuru sırasında

Müdürlüğe verilir. Müdürlük tarafından eksiklik bulunmaması halinde çalışacak diş hekimi ve

sağlık meslek mensupları adına çalışma belgesi düzenlenir.”

“(9) Bu Yönetmelik kapsamındaki mevcut ADSM ve poliklinik sahibi tüzel kişiler ta-

rafından ikinci bir sağlık kuruluşunun açılmak istenmesi durumunda ve faaliyet gösterdiği ad-

resin değişmesi durumunda Ek-1’de belirtilen evrak ile başvuru aynen tekrarlanır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası, dördüncü fıkrası-

nın (f) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde ve aynı fıkranın (j) bendindeki “kalibrasyonunu” ibaresi

“bakımını” olarak değiştirilmiştir.

“(2) Mesul müdürün, sağlık kuruluşunun çalışma saatleri dışında hizmet verdiği süre-

lerde ve/veya hukuken kabul edilebilir mazeret hallerinde, en fazla bir ay süre ile yerine, mesul

müdürün yazılı şekilde yetki devri yaptığı ve kuruluşta görev yapan bir diş hekiminin bulunması

zorunludur.”

“f) Mesul müdürlük görevini yazılı şekilde devrettiği diş hekimi tarafından, mesul mü-

dürlük ile ilgili sorumlulukların düzenli ve sürekli olarak yerine getirilmiş olup olmadığını in-

celemek.”

“ı) Tıbbi atıkların ilgili mevzuatına uygun şekilde bertaraf edilmesini sağlamak.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Diş hekimleri ve uzmanlar, adlarına çalışma belgesi düzenlenerek

ADSM’de veya ticaret şirketleri tarafından açılmış poliklinikte sözleşmeyle çalışabilir.

(2) Her diş hekimi için ayrı bir muayene odası düzenlenir. Ancak muayenehane hari-

cindeki sağlık kuruluşunda bir muayene odasında çalışma süreleri belirlenmek kaydıyla birden

fazla diş hekiminin çalışmasına izin verilebilir.
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(3) Poliklinik veya ADSM’de çalışan diş hekimleri ve uzmanlar;

a) Hastasına ait muayene, teşhis ve tedavi işlemlerini Bakanlıkça belirlenen esaslara

uygun şekilde kaydetmekten,

b) Hastalara uyguladığı tıbbi işlemlerin sonuçlarından,

c) Sağlık kuruluşunun işleyişinde, kendi çalışma alanı ile ilgili aksaklıklar öncelikli ol-

mak üzere, gördükleri bütün aksaklıkları mesul müdüre bildirmekten,

sorumludur.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Diş hekimi/uzmanın diplomaları ve çalışma belgeleri muayene odalarında, diğer

sağlık meslek mensuplarının ise sadece çalışma belgeleri hastaların rahatlıkla görebileceği bir

yere asılır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Diş hekimleri ve uzmanlar ile diğer sağlık meslek mensupları mua-

yenehane hariç sağlık kuruluşunda çalışma belgesi, muayenehanede ise muayenehane ruhsatı

düzenlendikten sonra çalışmaya başlar.

(2) Poliklinik ve ADSM’lerde adına çalışma belgesi düzenlenen sağlık meslek mensu-

bunun herhangi bir sebeple işten ayrılması durumunda mesul müdür, ayrılan personelin çalışma

belgesini ayrılış tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde müdürlüğe iade eder.

(3) Diş hekimi/uzman ve diğer sağlık meslek mensubu sayısı Ek-5’te belirlenen asgari

sayının altına düşen ADSM ve polikliniğe eksikliğini gidermesi için üç ay süre verilir. Bu süre

sonunda eksikliğini giderememesi halinde ADSM’nin faaliyeti en fazla iki yıl süreyle, polikliniğin

ise en fazla bir yıl süreyle faaliyeti durdurulur. Bu sürelerin bitiminde eksikliğin giderilmemesi

halinde ADSM veya polikliniğin ruhsatnamesi iptal edilir. Faaliyetin durdurulduğu tarihten iti-

baren verilen süre içerisinde eksiklik giderilir ise ADSM veya poliklinik yeniden faaliyete ge-

çirilir. Faaliyetin durdurulması ve tekrar faaliyete geçirilmesi işlemleri müdürlükçe yapılır ve

Bakanlığa bilgi verilir.

(4) Sağlık meslek mensubunun, hizmet sözleşmesinde belirlenen izin hakları ile hastalık

ve sair zorlayıcı sebeplerden dolayı bir defada otuz günden fazla sağlık kuruluşundan ayrılması

ve sağlık meslek mensubu sayısının Ek-5’te belirlenen asgari sayının altına düşmesi durumun-

da, bu personelin yerine aynı nitelikte personel görevlendirilir.

(5) Sağlık kuruluşlarının kadroları, Bakanlıkça Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemine

kaydedilir. Diş hekimi ve sağlık meslek mensuplarının ayrılış ve başlayışları ile sağlık kuru-

luşlarının açılış işlemleri sistem üzerinden yürütülür.”
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MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla mesleğini serbest

olarak icra eden ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanları, hastalarının Ek-9’da yer alan cerrahi iş-

lemlerini genel anestezi müdahale ünitesi bulunan ADSM’ler ile tıp merkezleri ve özel hasta-

nelerin ameliyathane ve genel anestezi müdahale ünitelerinde yapabilirler. Mesleğini serbest

icra eden diş hekimleri/uzmanlar, hastalarının Ek-9’daki cerrahi işlemler dışında kalan genel

anestezi ve sedasyon altında yapılacak tanı ve tedavi işlemlerini ADSM’ler bünyesinde bulunan

Sedasyon ve Genel Anestezi Biriminde yapabilirler. Bu durumda hastalar, tedavi masraflarının

kendileri tarafından karşılanacağı hususunda bilgilendirilir. Bu durumda, tedavinin yapıldığı

sağlık kuruluşunun mesul müdürü her ay sonu itibariyle tedavi edilen hasta sayısı ve diş heki-

minin ismini müdürlüğe bildirir. Ayrıca bu şekilde tedavi gören hastalara ayrıntılı fatura dü-

zenlenir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – (1) A tipi ADSM’ler kendi hastalarına hizmet vermek kaydıyla bünye-

lerinde ilgili mevzuatına uygun olarak diş protez laboratuvarı açabilirler. Bu durumda en az

bir diş protez teknisyeni/teknikeri bulundurulması gerekir.

(2) Bünyesinde diş protez laboratuvarı bulunmayan ADSM ve diğer sağlık kuruluşla-

rında diş protez teknisyeni/teknikeri istihdam edilemez.

(3) Özel sağlık kuruluşu hizmet satın alınması yoluyla diş protez laboratuvarlarıyla söz-

leşme yapabilir. Bu durumda hastanın tüm tıbbi işlemleri hizmet alan özel sağlık kuruluşu bün-

yesinde yapılır. Sağlık kuruluşu hastayı hizmet satın aldığı diş protez laboratuvarına yönlendi-

remez ve diş protez laboratuvarı hasta ile irtibat kuramaz.

(4) Diş protez hizmetinin hizmet alımı yoluyla gördürülmesi halinde, hizmeti alan sağlık

kuruluşu ile hizmeti veren diş protez laboratuvarı, bu uygulamadan ve sonuçlarından müştere-

ken sorumludur.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesinin

başına “A tipi poliklinik ve” ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkrasının birinci cümlesi yürürlükten

kaldırılmıştır.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Sağlık kuruluşlarına başvuran hasta, protokol defterine kaydedilir. Sağlık kuruluş-

larında müdürlük tarafından tasdik edilmiş protokol kayıt defteri, teftiş ve denetim defteri,

bu defterlere ilave olarak Ek-9’da belirtilen cerrahi işlemleri yapılacak ADSM’lerde cerrahi
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müdahale kayıt defteri, radyoloji ünitesi varsa radyoloji ünitesi kayıt defteri, sedasyon ve genel

anestezi uygulamaları kayıt defteri ve diş protez laboratuvarı varsa diş protez laboratuvarı kayıt

defteri bulunur. ADSM ve polikliniklerde çalışan her diş hekimi, çalıştığı sağlık kuruluşunun

ismini taşıyan reçeteyi kullanır, bu reçeteyi kendi imzalar ve kaşesini basar.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Çalışma günlerinde sekiz saatin üzerinde hizmet verecek poliklinik ve ADSM’lerin

dış cephesinde dış tabelaya yakın bir yerde; asgari 50 cm. x 70 cm. boyutlarında, iki cepheden

kolayca görülebilecek yükseklikte, mavi zemin üzerinde ortasında beyaz diş resmi bulunan be-

yaz ışığı geçirgen ışıklı bir tabela bulundurulması zorunludur. Ancak, tabelanın ışığı sağlık ku-

ruluşunun açık olduğu ve faaliyet gösterdiği sürece yakılır. Sağlık kuruluşunun önüne, cadde

ve sokaklara seyyar tabela, afiş ve benzeri gibi haksız rekabet oluşturacak tabela ve cisimler

konulamaz. Muayenehane hariç sağlık kuruluşlarında, binanın ön cephesinde ve arsa alanı içe-

risinde olmak, hastalar ile yayaların geçiş alanlarını, kaldırımları, otopark alanlarını ve müstakil

olmayan binalarda sağlık kuruluşu dışındaki diğer katları işgal etmeyecek şekilde konumlan-

dırılmak kaydıyla en fazla 6 metre yüksekliğinde, isim ve/veya logosunun bulunduğu sabit to-

tem tabela konulabilir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent

eklenmiştir.

“k) Sağlık kuruluşu bünyesinde, hiçbir surette başka amaca yönelik işyeri bulunamaz

ve içerisindeki bir bölüm, başka bir amaçla faaliyet göstermek üzere üçüncü kişilere kiralana-

maz veya herhangi bir şekilde devredilemez.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 28 – (1) Sağlık kuruluşları, şikâyet, soruşturma veya Bakanlıkça yapılacak

olağan dışı denetimler hariç olmak üzere, Müdürlükçe oluşturulan bir ekip tarafından rutin ola-

rak denetlenir. Müdürlükçe yapılacak denetimlerin sıklığı, denetimlerde görev alacak personelin

nitelikleri ve sayısı ile kullanılacak denetim formlarına ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Bina tadilatı veya işletenin talebi halinde poliklinik ve ADSM’lerin en fazla bir

yıl süreyle faaliyeti durdurulabilir. Doğal afet, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik

ilanı gibi mücbir sebeplerden dolayı sağlık kuruluşunun faaliyeti Müdürlükçe en fazla iki yıl

süreyle durdurulabilir. Faaliyet durdurma süresinin sonunda faaliyete geçmeyen poliklinik ve

ADSM’lerin ruhsatnamesi iptal edilir.”
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MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin ekindeki Ek-8 sayılı “MÜEYYİDE FORMU”nun

birinci satırına birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, beşinci satırında

yer alan “altıncı ve yedinci” ibaresi “dördüncü” olarak, yirminci ve yirmi birinci satırı aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“Ayrıca toplumun veya sağlık hizmeti alanların sağlığını olumsuz etkileyeceği düşünülen du-

rumların ortaya çıkması halinde bu durum ortadan kaldırılana kadar sağlık kuruluşunun tama-

mında valilikçe geçici olarak faaliyet durdurulur ve Bakanlığa bildirilir.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Formların düzenlenmesi

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Müdürlükçe yapılacak denetimlerde kullanılacak denetim

formlarına ilişkin hususlar bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde

Bakanlıkça düzenlenir.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1, Ek-2/b, Ek-5, Ek-6, Ek-7 ve

Ek-9 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 28 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 29 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/2/2015 29256
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Sağlık Bakanlığından:
HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/8/1998 tarihli ve 23420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hasta Hak-
ları Yönetmeliğinin 42/A maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “hasta iletişim bi-
rimine” ibaresi “hasta hakları birimine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 42/B maddesinin başlığında ve aynı maddenin birinci
fıkrasında yer alan “hasta iletişim birimleri” ibaresi “hasta hakları birimleri” olarak değiştiril-
miştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 42/C maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin ilk
cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve (g) bendinde yer alan ‘Hasta iletişim birimine’ ibaresi “Hasta
hakları birimine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değişmiştir. 
“GEÇİCİ MADDE 1 – Sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde bulunan hasta iletişim

birimleri, en geç bir ay içerisinde hasta hakları birimine dönüştürülür.”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——
Türkiye Su Enstitüsünden:
TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜNDE İSTİHDAM EDİLECEK UZMANLAR

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/4/2012 tarihli ve 28277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Su Enstitüsünde İstihdam Edilecek Uzmanlar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin bi-
rinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ğ) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.
“b) Enstitü Başkanlığınca belirlenen yabancı dillerden birisinden geçerliliği devam eden

YDS’den asgari 75 puan almış olmak veya dil yeterliği bakımından Ölçme, Seçme ve Yerleş-
tirme Merkezi Başkanlığınca bu puana denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan
başka bir belgeye sahip olmak; yurtiçinde eğitim dilinin tamamı ilgili yabancı dilde olan lisans,
yüksek lisans veya doktora yapmış olmak ya da denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından ka-
bul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından ilgili dilde mezun olmak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının başına aşağıdaki
cümle eklenmiştir.
“Giriş sınavını kazananların ataması Bakan onayına sunulur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “iki”
ibaresi “üç” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Su Enstitüsü Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/4/2012 28277
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğ-

retim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Öğrenme ve öğretme hürriyetini engelleyici veya yükseköğretim kurumlarının iş-

leyiş ve huzurunu bozucu eylemlerde bulunmak,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (g) bendi

eklenmiştir.

“g) Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası almış olmasına rağmen, bu karara

uymamak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ğ) bendi

eklenmiştir.

“ğ) Soruşturma ile görevlendirilenleri tehdit etmek.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Soruşturma açmaya yetkili amirler, soruşturmayı bizzat yapabilecekleri gibi so-

ruşturmacı veya soruşturmacılar tayini suretiyle de yaptırabilirler; gerekli gördükleri takdirde

başka bir yükseköğretim kurumundan soruşturmacı görevlendirilmesini de talep edebilirler.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Savunma yapmak üzere gelen kişi, savunmasını sözlü olarak yapabileceği gibi ya-

zılı olarak da sunabilir. Yazılı savunma sunulduktan sonra soruşturmacı öğrenciye ek sorular

yöneltebilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Devam eden disiplin soruşturmaları

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce soruşturmasına

başlanmış ancak tamamlanmamış bulunan disiplin soruşturmalarında, bu Yönetmeliğin değiş-

tirilen 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının değişiklikten önceki hükmü uygulanır.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/8/2012 28388

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/11/2013 28814
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TEBLİĞLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

D KARE GÖZETİM TEST VE BELGELENDİRME TİCARET LİMİTED

ŞİRKETİNİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK

GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

(SGM: 2016/38)

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2528 kimlik kayıt numarası tahsis edil-

miş olan D KARE Gözetim Test ve Belgelendirme Ticaret Limited Şirketi, Ek-1’de yer alan

teknik düzenleme ve uygunluk değerlendirme modüllerinde onaylanmış kuruluş olarak görev-

lendirilmiştir.

MADDE 2 – (1) 17/4/2014 tarihli ve 28975 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan D KARE

Gözetim Test ve Belgelendirme Ticaret Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Gö-

revlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2014/10) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 295)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğde, 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyi-

leştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 20/8/2016 tarihli

ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir

Vergisi Kanununun 20, 40, 74 ve geçici 67 nci maddelerinde yapılan değişikliklere ilişkin açık-

lamalar yer almaktadır.
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İKİNCİ BÖLÜM

Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin İşletilmesinden

Elde Edilen Kazançlarda İstisna

Yasal düzenleme

MADDE 2 – (1) 6745 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle 193 sayılı Kanunun 20 nci

maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kreş ve gündüz bakımevleri ile eğitim ve öğretim işletmelerinde kazanç istisnası

Madde 20 – Özel kreş ve gündüz bakımevleri ile okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel

eğitim ve orta öğretim özel okullarının işletilmesinden elde edilen kazançlar, ilgili Bakanlığın

görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde beş

vergilendirme dönemi gelir vergisinden müstesnadır. İstisna, kreş ve gündüz bakımevleri ile

okulların faaliyete geçtiği vergilendirme döneminden itibaren başlar.”

(2) Yapılan değişiklik 1/1/2017 tarihinden itibaren faaliyete başlayan özel kreş ve gün-

düz bakımevlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yürürlüğe gir-

miştir.

İstisnanın kapsamı

MADDE 3 – (1) Özel kreş ve gündüz bakımevlerine tanınan kazanç istisnası, Aile ve

Sosyal Politikalar Bakanlığının açılış izni ile faaliyet gösteren özel kreş ve gündüz bakımev-

lerinin işletilmesinden elde edilen ticari kazançlara uygulanacaktır.

(2) 1/1/2017 tarihinden önce faaliyete geçmiş bulunan özel kreş ve gündüz bakımevle-

rinin işletilmesinden elde edilen kazançlar ile bu kreş ve gündüz bakımevlerini 1/1/2017 tari-

hinden sonra devralanlar tarafından işletilmesinden elde edilen kazançlar istisna uygulaması

dışında bulunmaktadır.

Yararlanma koşulları

MADDE 4 – (1) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının açılış izni ile faaliyet gösteren

özel kreş ve gündüz bakımevlerinin istisnadan yararlanabilmeleri için 1/1/2017 tarihinden iti-

baren faaliyete geçmiş olmaları gerekmektedir.

(2) Mükellefler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca kendilerine verilen kurum açma

izin belgesiyle, faaliyete geçtikleri vergilendirme döneminden itibaren söz konusu istisnadan

yararlanabileceklerdir. Mükelleflerin, söz konusu istisnadan yararlanmak için ayrıca Maliye

Bakanlığına başvurmalarına gerek bulunmamaktadır.

İstisnanın süresi

MADDE 5 – (1) 1/1/2017 tarihinden itibaren faaliyete geçen özel kreş ve gündüz ba-

kımevlerinin kazançları, faaliyete geçilen dönemden itibaren beş vergilendirme döneminde

gelir vergisinden istisna olacaktır. Kurum açma izin belgesinin daha önceki bir tarihi taşıması,

istisna uygulamasının süresini değiştirmeyecektir.

Örnek 1: Kurum açma izin belgesini Eylül 2017 tarihinde alan Bayan (A) kreş işletmesi

faaliyetine Ocak 2018 tarihinde başlamıştır. Kurum açma izin belgesi 2017 yılında alınmış olsa

dahi, istisna kreşin fiilen işletilmeye başladığı 2018 yılından itibaren başlayacak ve beş vergi-

lendirme dönemi için (2018 ila 2022) uygulanacaktır.
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(2) İstisna, Tebliğin “İstisnanın kapsamı” başlıklı maddesinde sayılan işletmelere ta-

nınmış bulunmaktadır. Bu nedenle, kreş ve gündüz bakımevi işletmelerinde kazanç istisnasın-

dan yararlanan mükelleflerin bu işletmeleri başka bir kişi/kuruma devretmeleri halinde, dev-

ralan kişi/kurum, istisnadan beş vergilendirme dönemi değil, faydalanılmayan dönem kadar

yararlanabilecektir.

Örnek 2: Bay (A), 2017 yılı içinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının açılış iznine

istinaden faaliyete geçirmiş olduğu kreşi 10/3/2019 tarihinde Bayan (B)’ye devretmiştir. Bu

durumda Bay (A), söz konusu kreşin işletilmesinden 2017 ve 2018 yılları ile 1 Ocak-10 Mart

2019 tarihleri arasında elde ettiği kazançları için istisnadan faydalanabilecektir. Bayan (B) ise

istisnadan yararlanma koşullarını taşıması kaydıyla bu kreşin işletilmesinden 10 Mart-31 Aralık

2019 tarihleri arasında elde ettiği kazançlar ile 2020 ve 2021 yıllarında elde ettiği kazançlar

için gelir vergisi istisnasından faydalanacaktır.

İstisna uygulaması nedeniyle müracaat şartının kaldırılması

MADDE 6 – (1)  25/11/2004 tarihli ve 25651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir

Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 254)’nin “3.1. Eğitim Öğretim Kazançlarına İlişkin İstisna”

başlıklı bölümünün son paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve “3.2. Rehabilitasyon Mer-

kezlerine İlişkin İstisna” bölümünün son paragrafı Tebliğ metninden çıkarılmıştır.

“Mükellefler, Milli Eğitim Bakanlığınca kendilerine verilen kurum açma izin belgesiyle,

faaliyete geçtikleri vergilendirme döneminden itibaren söz konusu istisnadan yararlanabile-

ceklerdir. Mükelleflerin, söz konusu istisnadan yararlanmak için ayrıca Maliye Bakanlığına

başvurmalarına gerek bulunmamaktadır.”

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Isı Yalıtımı ve Enerji Tasarrufu Sağlamaya Yönelik Harcamalar

Yasal düzenleme

MADDE 7 – (1) 6728 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle 193 sayılı Kanunun 40 ıncı

maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendi ve 6745 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle 193

sayılı Kanunun 74 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“İndirilecek Giderler

Madde 40 – Safi kazancın tespit edilmesi için, aşağıdaki giderlerin indirilmesi kabul

edilir:

….

7. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar. (İşletmeye dâhil olan

gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya

yönelik harcamalar, yapıldığı yılda doğrudan gider yazılabilir.)

…

Giderler

Madde 74 – Safi iradın bulunması için, 21'inci maddeye göre istisna edilen gayrisafi

hasılata isabet edenler hariç olmak üzere gayrisafi hasılattan aşağıda yazılı giderler indirilir:

….
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6. Kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortismanlar (Amortismana tabi değer,
malum ise maliyet bedeli, malum değilse, bina ve arazi için vergi değeri, diğer mallar için Vergi
Usul Kanununun 267 nci maddesinin 3 üncü sırasına göre tespit edilen emsal değeridir) ile ki-
raya veren tarafından yapılan ve gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı
ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar (Bu harcamalar bir takvim yılı içinde Vergi
Usul Kanununun 313 üncü maddesinde belirlenen tutarı aşıyor ise maliyet olarak dikkate alı-
nabilir.);

…”
(2) 193 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendinde ya-

pılan değişiklik 9/8/2016 tarihi itibarıyla, 74 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı
bendinde yapılan değişiklik ise 7/9/2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Isı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamaların ticari kazancın
tespitinde gider olarak indirimi

MADDE 8 – (1) İşletmeye dâhil olan gayrimenkullerin iktisadi değerini artırıcı niteliği
bulunan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar, mükelleflerce 193 sayılı
Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendi kapsamında amortisman ay-
rılmak suretiyle ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilmektedir.

(2) Maddede yapılan değişiklik ile mükellefler, dilerlerse işletmeye dâhil gayrimenkul-
lerin iktisadi değerini artırıcı nitelikteki ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik har-
camalarını, doğrudan gider yazmak suretiyle ticari kazancın tespitinde dikkate alabilecekler-
dir.

Isı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamaların gayrimenkul sermaye
iradının safi tutarının tespitinde gider olarak indirimi

MADDE 9 – (1) Gayrimenkul sermaye iratlarının beyanında gerçek gider usulünün se-
çilmesi halinde, istisna edilen gayrisafi hâsılata isabet edenler hariç olmak üzere; gayrimen-
kullerin iktisadi değerini artırıcı niteliği bulunan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yö-
nelik harcamalar, mükelleflerce 193 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6)
numaralı bendi kapsamında gayrimenkulün maliyetine ilave edilerek amortisman yoluyla itfa
edilebilmektedir.

(2) Maddede yapılan değişiklik ile söz konusu harcamaların 213 sayılı Vergi Usul Ka-
nununun 313 üncü maddesinde belirtilen tutarı aşmaması halinde, istisna edilen gayrisafi hâ-
sılata isabet edenler hariç olmak üzere harcama tutarının tamamı safi hasılatın tespitinde doğ-
rudan gider olarak indirim konusu yapılabilecektir.

(3) Söz konusu harcamaların 213 sayılı Kanunun 313 üncü maddesinde belirtilen tutarı
aşması halinde ise, istisna edilen gayrisafi hâsılata isabet edenler hariç olmak üzere harcama
tutarının tamamının doğrudan gider yazılması mümkün olduğu gibi mükelleflerce gayrimen-
kulün maliyetine ilave edilerek amortisman yoluyla itfa edilmesi olanağı da bulunmaktadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kredi Teminatı Sağlamak Üzere Kurulmuş Olan Kurumlarca 193 Sayılı Kanunun

Geçici 67 nci Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlerde Tevkifat Uygulaması

Yasal düzenleme
MADDE 10 – (1) 6745 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle değişik 193 sayılı Kanunun

geçici 67 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki gibidir:
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“Geçici Madde 67 – …

5) Gelir sahibinin gerçek veya tüzel kişi ya da dar veya tam mükellef olması, vergi mü-

kellefiyeti bulunup bulunmaması, vergiden muaf olup olmaması ve elde edilen kazancın ver-

giden istisna olup olmaması (1), (2), (3) ve (4) numaralı fıkra hükümleri uyarınca yapılacak

tevkifatı etkilemez. Şu kadar ki, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin

birinci fıkrasının (l) bendi kapsamına giren kurumlar ile Sermaye Piyasası Kanununa göre ku-

rulan borsa yatırım fonları ve emeklilik yatırım fonlarının elde ettikleri kazançlar üzerinden

(1) ve (4) numaralı fıkralar uyarınca tevkifat yapılmaz.”

(2) Yapılan değişiklik 7/9/2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kapsam ve uygulama

MADDE 11 – (1) 193 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinin beşinci fıkrasında ya-

pılan değişikliğin kapsamına, yabancı ülkeler veya uluslararası finans kuruluşları ile yapılan

malî ve teknik işbirliği anlaşmaları çerçevesinde yalnızca kredi teminatı sağlamak üzere ku-

rulmuş olup bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları teminat sorumluluk fonlarına ekleyen

ve sahip oldukları fonları ortaklarına dağıtmaksızın kredi sağlayan banka ve kuruluşlara yatıran

kurumlar girmektedir.

(2) Yapılan değişiklik ile söz konusu kurumlarca menkul kıymetler ve diğer sermaye

piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen gelirler üzerinden

193 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında bankalar ve aracı

kurumlar tarafından tevkifat yapılması söz konusu olmayacaktır.

(3) Ayrıca, söz konusu kurumlarca elde edilen 193 sayılı Kanunun 75 inci maddesinin

ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratlarından 193

sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinin (4) numaralı fıkrası uyarınca tevkifat yapılmayacaktır.

(4) Bu uygulama söz konusu kurumların 7/9/2016 tarihinden itibaren elde edecekleri

gelirler için geçerli olup, bu tarihten önce elde edilen gelirler üzerinden anılan fıkralar kapsa-

mında bankalar ve aracı kurumlarca tevkifat yapılması gerektiği tabiidir.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğin;

a) İkinci bölümünde yer alan hükümler 1/1/2017 tarihinden itibaren faaliyete başlayan

özel kreş ve gündüz bakımevlerine uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

b) Üçüncü bölümünün 8 inci maddesinde yer alan hükümler 9/8/2016 tarihinden itiba-

ren geçerli olmak üzere, 9 uncu maddesinde yer alan hükümler ise 7/9/2016 tarihinden itibaren

geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) Dördüncü bölümünde yer alan hükümler 7/9/2016 tarihinden itibaren elde edilecek

gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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KURUL KARARI

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN SATIŞINA  VE SUNUMUNA 

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 14 ÜNCÜ VE 

15 İNCİ  MADDELERİNİN  UYGULANMASI İLE İLGİLİ TÜTÜN 

VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARI

Karar Tarihi :12390

Karar No : 07/12/2016

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu;

A- Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar

Hakkında Yönetmelik’in 15’inci maddesi çerçevesinde, 2017 yılında geçerli olacak satış belgesi

bedelleri ile nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgesi bedelinin aşağıdaki şekilde be-

lirlenmesine,

1- Tütün Mamulü, Alkollü içki ve Etil Alkol /Metanol Toptan Satış Belgeleri 5.000 TL

2- Tütün Mamulü, Alkollü İçki ve Etil Alkol Perakende Satış Belgeleri

İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde 265 TL

İlçe merkezlerinde 185 TL

Diğer mahallerde(Belde, köy gibi) 65 TL

3- Açık İçki Satış Belgeleri

İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde 1. 085 TL

İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde (Belde, köy gibi) 420 TL

4- Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi  

İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde 2.650 TL

İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde 2.410 TL

B- Satıcıların, bu bedelleri en geç 31/03/2017 Cuma günü akşamına kadar Kurum sicil

numaralarını beyan etmek suretiyle Kurumumuz hesabına yatırarak belge sürelerinin uzatılması

talebinde bulunmalarını,

C- Belirtilen süre içinde satış belgesi süre uzatım işlem bedellerini yatırmayan satıcıların

belgelerinin Nisan ayı sonunda geçerliliğini yitireceğini, süre uzatım işleminin sona ermesini

müteakip ürün satın alamayacaklarını ve belgelerinin geçerlilik süresi içerisinde ellerinde bu-

lunan ürünleri tasfiye etmeye mecbur olduklarını,

31/03/2017 Cuma günü akşamına kadar süre uzatım işlemi yaptırmayan satıcıların faa-

liyete devam etmek istemeleri durumunda, yeniden belge almaları gerektiğini,

D- İlk defa satış belgesi talebinde bulunacaklardan da aynı bedellerin tahsil edilmesini

ve bu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasını,

Oy birliği ile kabul etmiştir.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Nizip 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2015/180 

KARAR NO : 2016/592 

Güveni Kötüye Kullanmak suçundan mahkememizin 18/05/2016 tarih ve 2015/180 E, 

2016/592 K, sayılı kararı ile sanık Levent ġaĢkın (Nurettin ve Fethiye oğlu, 16/12/1971 doğumlu, 

ġanlıurfa ili Eyyübiye ilçesi Örenli mahallesi nüfusunda kayıtlı) hakkında mahkememizce verilen 

5 ay tecilli hapis, 1 yıl süre ile cezanın ertelenmesi nedeniyle denetim ve 80 TL para cezasına 

karar verilmiĢ olup; sanığın bildirdiği adresinden ulaĢılamaması ve mernis adresinin de 

bulunmaması nedeniyle sanık LEVENT ġAġKIN'a gerekçeli kararın tebliğ edilemediği 

anlaĢılmakla; 7201 sayılı yasanın 28 ve 29 maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, 

aynı yasanın 31. maddesi gereğince ilanen yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ 

edilmiĢ sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde temyiz edilmediği 

taktirde kesinleĢmiĢ sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 10456 

—— • —— 

Sakarya 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2009/1045 

Karar No : 2011/39 

Konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme, kilitlenmek suretiyle muhafaza 

altına alınan eĢya hakkında hırsızlık suçlarından sanık Suhap ve Perihan'dan olma, 19/01/1985 

d.lu, Batman Merkez Ġluh Mah. Nüfusuna kayıtlı AHMET ERDEM hakkında mahkememizce 

verilen ek karar gereğince, Sakarya C. BaĢsavcılığı Emanet Memurluğunun 2009/1076 suç eĢyası 

numarasında kayıtlı bulunan "1 adet mühürlü delil poĢeti içerisinde 1 adet kırmızı renkli 8/200 

mm ibareli 20 cm uzunluğunda ingiliz anahtarı, 1 adet siyah kırmızı saplı Zayeco ibareli yıldız 

tornavida, 1 adet uç kısmında hunsteel yazılı düz tornavida, 1 adet Altıgen alyan olan ucu 

sivriltilmiĢ kırmızı siyah saplı aletin" ZORALIMINA, karar verilmiĢ ancak verilen karar sanığın 

tüm adreslerinden aranmasına rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı T.K.nun 29. maddesi 

gereğince ilanen tebliğine karar verilmiĢtir. 

Kararın Resmi Gazete‘de ilanından itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılması ve 

süresi içinde temyiz edilmediği takdirde kesinleĢeceği ilanen tebliğ olunur. 10498 

—— • —— 
İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2012/298 

Karar No : 2016/29 

Dolandırıcılık suçundan sanık ġenel Çiftci hakkında Mahkememizin 2012/298 Esas 

2016/29 karar numaralı ilamı ile sanık vekili Av. Yılmaz ABOġOĞLU'nun Mahkememize ibraz 

etmiĢ olduğu 26/01/2016 havale tarihli temyiz dilekçesi Mehmet Hulusi ve Mürüvvet oğlu, 

15/02/1960 doğumlu, katılan TEVFĠK FĠKRET BOZBEYOĞLU tüm aramalara rağmen 

bulunamamıĢ ve tebliğ edilememiĢtir. 

7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMĠ 

GAZETE‘DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

Ġlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, ilana ait gazetenin 

mahkememize gönderilmesine, 

Ġlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleĢtikten sonra sanıktan tahsiline, 

Ġlan olunur. 10522 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

1 ADET SAFĠR KRĠSTAL BÜYÜTME SĠSTEMĠ SATIN ALINACAKTIR 

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

Safir Kristal Büyütme Sistemi alımı iĢi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu‘nun 3. maddesi 

(f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 

sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (e) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2016/583255 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 202 23 56 – 0 312 202 23 58 

c) Elektronik posta adresi : bap.ihale@gazi.edu.tr 

2 - Ġhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Safir Kristal Büyütme Sistemi Alımı 

b) Teslim yeri : CIP/Ankara Gümrükleri (Gazi Üniversitesi Fotonik 

Uygulama ve AraĢtırma Merkezi) 

c) Teslim tarihi : Akreditifin muhabir banka tarafından yükleniciye 

bildirilmesinden itibaren iĢe baĢlanıp malzemelerin 

tamamı 200 (Ġkiyüz) takvim günü içinde CIP/Ankara 

gümrüklerine teslim edilecektir. (Ankara 

Gümrüklerinden Gazi Üniversitesi Fotonik Uygulama ve 

AraĢtırma Merkezi nakil/teslimi yüklenici tarafından 

yapılacaktır.) 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi 

b) Tarihi ve saati : 13.01.2017 Cuma günü, saat: 14:30 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1- Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, 

odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin 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 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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4.1.3. Ġdare Ģartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,  

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde idari Ģartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)‘de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Ġmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler, 

1) Ġstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler, 

2) Ġstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci 

ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler, 

3) Ġstekli Türkiye‘de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı 

sıra, serbest bölge faaliyet belgesi, 

4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 

Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen Ģartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 

4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 

4.2.4. Teknik ġartnameye cevap (ġartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) 

verilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.  

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1- Ġhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 50.-Türk Lirası karĢılığı aynı adresten satın 

alınabilir.  

7.2- Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 13.01.2017 Cuma günü, saat: 14:30‘a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 

edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır. 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler. 

13 - Ġhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 11233/1-1 
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DĠKĠLĠ VAZĠYETTE ÇAM AĞAÇLARI SATILACAKTIR 

EÜAŞ Hasan Uğurlu-Suat Uğurlu HES İşletme Müdürlüğünden: 

Samsun/Ayvacık Ġlçesinde bulunan Hasan Uğurlu-Suat Uğurlu HES ĠĢletme Müdürlüğü 

Sosyal Sitesi içerisinde yer alan, çam ağaçlarının bir kısmının (ekonomik ömrünü tamamlamıĢ ve 

kesim izni alınmıĢ olanların) dikili vaziyette satıĢı yapılacaktır. 

1 - Ġdarenin; 

a) Adresi : Hasan Uğurlu-Suat uğurlu HES ĠĢletme Müdürlüğü 

PK. 13 Ayvacık/SAMSUN 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 362 813 2005/1200 - Fax: 0 362 813 2006 

c) Ġlgili personelin  

    adı-soyadı/unvanı : Muammer TÖNGEL / ĠĢl. Md. Yrd. (Ġdari-Mali) 

2 - Ġhale konusu satıĢın; 

a) Miktarı ve türü : 466,106 metre küp (m3) dikili vaziyette, ibreli ağaç 

(kızılçam), 

b) Geçici teminat tutarı : 2.000,00 TL dir, 

c) Kesin teminat: Ġhale bedelinin %15‘idir (ilgili yönetmelik gereği), 

d) Ağaç satıĢı : PeĢin bedelle yapılacaktır, 

e) Kesim yapılacak yer : ĠĢletme Müdürlüğü Sosyal Sitesi içerisinde (lojmanlar-

binalar arası), 

3 - Ġhaleye iliĢkin bilgiler ile ihale son teklif verme tarih ve saati; 

a) Ġhale usulü : Kapalı Zarf Usulü SatıĢ (sonrası açık artırmalı), 

b) Ġhalenin yapılacağı yer : Ġhale, ĠĢletme Müdürlüğünün toplantı salonunda 

yapılacaktır, 

c) Ġhale tarihi ve saati : 04.01.2017 tarih, saat 14:00‘de, 

d) Tekliflerin sunulacağı adres : Hasan Uğurlu-Suat uğurlu HES ĠĢletme Müdürlüğü 

Muhaberat servisi PK 13 Ayvacık/SAMSUN 

4 - Ġhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; 

a) Tebligat için Adres Beyanı ve/veya ikametgah adresi, ayrıca irtibat için telefon (ve varsa faks) 

numarası, 

b) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

c) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

d) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) Tüzel kiĢi olması halinde, tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

f) ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

g) ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat, 

h) Ġhale Dokümanı aldığını gösteren belge, 

ı) Yer görme belgesi (Ġdareden alınacaktır). 

5 - Ġhale dokümanının görülmesi ve temini: Ġhale dokümanı ĠĢletme Müdürlüğünün 

Ticaret servisinde görülebilir ve istenildiği taktirde 20,00 TL (KDV dahil) karĢılığında bu yerden 

satın alınabilir. Ġhaleye katılabilmek için Ġhale Dokümanı alınması zorunludur. 

6 - Mevzuat; Bu ihale EÜAġ‘ın ―Malzeme-TaĢıt-ĠĢ Makineleri Değerlendirme ve SatıĢ 

Yönetmeliği‖ doğrultusunda yapılacaktır. 11215/1-1 
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ĠHALEYE DAVET 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden: 

TAPU VE KADASTRO MODERNĠZASYON PROJESĠ 

EK FĠNANSMAN 

(TKMP-EF) 

Kapsamında Yapılacak Gayrimenkul Değerleme ÇalıĢtayı Organizasyonu Ġhalesi 

IBRD Kredi No: 8541-TR 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası Kalkınma Bankası‘ndan (IBRD), Tapu ve 

Kadastro Modernizasyon Projesi Ek Finansmanı (TKMP-EF)‘nin finansmanı için bir ikraz 

sağlamıĢ olup bu ikrazın bir bölümünün Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü‘nün 

gerçekleĢtireceği TKMP-EF Gayrimenkul Değerleme ÇalıĢtayı Organizasyonu sözleĢmesi 

kapsamında yapılacak ödemeler için kullanılmasını öngörmektedir. 

Bu kapsamda, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (bundan sonra Ġdare olarak 

anılacaktır). Ġstekli Firmaları Proje kapsamında aĢağıdaki organizasyon için satın alınacak 

hizmetleri (ihtiyaç duyulan ulaĢım, salon, yemek, konaklama ve diğer hizmetler) kapsayacak 

Ģekilde hazırladıkları imzalı ve kapalı zarf tekliflerini sunmak üzere davet etmektedir. 

27 ġUBAT – 03 MART 2017 tarihleri arasında Ġzmir Ġli KarĢıyaka, Konak, Balçova, 

Narlıdere, Güzelbahçe, Urla ve ÇeĢme Ġlçeleri sınırları içerisinde yapılması planlanan; 

―Gayrimenkul Değerleme ÇalıĢtayı‖ Organizasyonu 

Bahsi geçen iĢ ile ilgili belirlenen asgari yeterlilik Ģartları, teklif verme koĢulları ve ihale 

dokümanının temini için bilgilere www.tkgm.gov.tr adresinde ― ‗ihaleler‘ dosyasından ‖ 

ulaĢılabilir. Bu ilan www.tkgm.gov.tr adresinde verilen ilan detayları ile birlikte bir bütün olarak 

değerlendirilmelidir. 

Ġlgilenen teklif sahipleri ihale dokümanını 200 TL (ĠkiyüzTürkLirası) bedelin Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye ĠĢletmesi Müdürlüğü ‘nün Ziraat Bankası Bakanlıklar 

Ankara Kamu GiriĢimci ġubesindeki 7038550–5122 nolu Türk Lirası hesabına yatırılması 

karĢılığında aĢağıda verilen adresten temin edilebilecek olup, ilgilenen teklif sahipleri ihtiyaç 

duydukları ilave bilgileri aynı adresten temin edebilirler veya ihale dokümanlarını görebilirler. 

Dokümanları almak için yatırılan bedel hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) 

Ana Bina, 3. Kat, 317 numaralı oda, 

Dikmen Caddesi No:14 06100 Bakanlıklar ANKARA/TÜRKĠYE 

Tel: +90 312 413 64 24    Fax: +90 312 413 64 02 

Teklifler, Teklif AçılıĢ tarihi olan 31 Ocak 2017 tarihinden itibaren 60 takvim günü 

süreyle geçerli olacak ve Teklif para birimi cinsinden Teklif Bedelinin en az %2‘si oranındaki bir 

geçici teminatla birlikte aĢağıda verilen adrese 31 Ocak 2017 Salı günü, saat 10:00‘a kadar teslim 

edilmelidir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM ) 

Ana Bina, Zemin Kat, Z–08 numaralı oda (Genel Evrak), 

Dikmen Caddesi No:14 06100 Bakanlıklar ANKARA/TÜRKĠYE 

Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve 

aĢağıdaki adresteki toplantı salonunda saat 10:15 de açılacaktır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM ) 

Ana Bina, Zemin Kat, Z–58 numaralı oda, 

Dikmen Caddesi No:14 06100 Bakanlıklar ANKARA/TÜRKĠYE 

Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir. 

 11229/1-1 
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TRAFO MERKEZĠ ĠġLETME HĠZMETĠ ALINACAKTIR 

TEİAŞ 16. Bölge Müdürlüğünden: 

400 kV. CĠZRE Ġletim Trafo Merkezlerinin bakım ve güvenlik hizmetleri hariç, iĢletme 

ile ilgili hizmetlerin Teknik ġartname ve SözleĢme hükümleri doğrultusunda hizmet alımı yolu ile 

yapılması iĢi ile ilgili hizmetler, 4734 sayılı KĠK 3-g maddesi kapsamında açık ihale usulü ile 

ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

Ġhale kayıt numarası : 2016/589606 

1 - Ġdarenin; 

1.1. Adı : TEĠAġ 16. Bölge Müdürlüğü/BATMAN 

1.2. Adresi : Batı Raman Yolu 2. Km. P.K: 50 BATMAN 

1.3. Telefon ve faks numarası : 488 2150408 - 488 2150412 

1.4. Elektronik posta adresi (varsa) : 

2 - Ġhale konusu hizmetin;  

2.1. Niteliği, türü ve miktarı: : TEĠAġ 16. Bölge Müdürlüğünden: 

  400 kV. CĠZRE Ġletim Trafo Merkezlerinin bakım 

ve güvenlik hizmetleri hariç, iĢletme ile ilgili 

hizmetlerin Teknik ġartname ve SözleĢme 

hükümleri doğrultusunda hizmet alımı yolu ile 

yapılması iĢi 

2.2. Yapılacağı yer : TEĠAġ 16. Bölge Müdürlüğü‘ne bağlı Cizre/ 

ġIRNAK 

2.3. ĠĢin süresi : ĠĢe baĢlama tarihinden itibaren 3 (Üç) yıldır. 

3 - Ġhalenin 

3.1. Yapılacağı yer : TEĠAġ 16. Bölge Müdürlüğü BATMAN 

3.2. Tarihi ve saati : 30.12.2016 Cuma günü saat: 14:30 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek 

odası belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin 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 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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4.1.3. Ġdari ġartname ekindeki, standart forma uygun Teklif Mektubu. 

4.1.4. Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların TeĢekkülün T.C. Ziraat 

Bankası Batman ġubesinde bulunan 37712044 - 6041 nolu banka hesabına yatırılması ve 

makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir. 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, Ġdari ġartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Alt yüklenici; Ġhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere 

yaptırılamaz. 

4.1.8. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci 

mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru 

son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.1.9. Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

ĠĢ ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin 4.1.1. ve 4.1.2. bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. ĠĢ ortaklığının tüzel kiĢi ortağı tarafından, iĢ 

deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ait olması halinde, bu ortak (4.1.8.) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

4.2.1. Teklif edilen bedelin %10 undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek 

tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama 

bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu, 

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu 

sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

4.2.2. Bilanço veya eĢdeğer belgeler 

Ġhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 

a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri, 

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eĢdeğer belgeler, 

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. Ġsteklinin; 

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması 

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması, 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75‘den küçük olması, 

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır. 

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiĢ ve onaylanmıĢ 

serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin 

toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması 

üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması Ģartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri 
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özetinin yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali müĢavir ya da vergi dairesince 

onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden 

hesaplanacak oranlar aranmaz. 

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yılsonu bilançosunu veya 

bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eĢdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki 

yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki 

yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların 

parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.2.3. ĠĢ hacmini gösteren belgeler 

a) Ġhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 

b) Taahhüt altında devam eden hizmet iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen 

hizmet iĢlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiĢ 

faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12‘sinden, taahhüt altında devam eden iĢlerin 

gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen iĢlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8‘inden 

az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere iliĢkin belgeyi 

sunan istekli yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanamadığına bakılır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

4.3.1. Ġstekliler aĢağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden 

herhangi birinin eksik olması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4.3.1.1. Ġsteklinin Elektrik Üretimi veya Ġletimi ile ilgili herhangi bir alanda hizmet 

verdiğini gösteren belge veya belgeler. 

4.3.1.2. Ġhalenin ilan tarihinden geriye doğru son 10 (ON) yıl içinde kamuda veya özel 

sektörde tek sözleĢmeye dayalı olarak; sözleĢme bedelinin en az %70‘i oranında kusursuz olarak 

gerçekleĢtirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu iĢle ilgili deneyimini gösteren belgeler. 

4.3.1.3. Ġsteklilerin teklifleri ekinde ―Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu‖na göre 

çalıĢtırmayı taahhüt ettikleri ĠĢletme Elemanları Puan Tablosunu sunacaklardır. Elemanların 

(Grup Mühendisi, Trafo ĠĢletme Mesul Teknisyeni, Trafo ĠĢletme Teknisyeni) puanlarının toplamı 

Gruptaki her Trafo Merkezi bazında asgari 64 (AltmıĢ Dört)  puanı sağlaması Ģarttır. 

4.3.2. ĠĢ deneyim belgesine iliĢkin temel kriterler: 

4.3.2.1 Ġstekliler teklif edilen bedelin en az %30‘u oranında ihale konusu iĢ veya benzer 

iĢlere ait tek sözleĢmeye dayalı olarak alınmıĢ ĠĢ Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla iĢ 

deneyim belgesinin tutarının, toplanması ile oluĢan bedel dikkate alınmayacaktır. 

4.3.2.2. ĠĢ deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kiĢiler dıĢındaki 

aday veya istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. ĠĢ 

deneyimini gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kiĢiliklerin 

katılacakları ihalelerde bu belgelerin tüzel kiĢilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az 

bir yıldır tüzel kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve 

teminat süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. 
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ĠĢ deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki 

mesleki deneyimini ortaya koyan; Kamu veya özel Sektörden alınmıĢ ĠĢ Bitirme Belgesi, ĠĢ 

Denetleme ve ĠĢ Yönetme belgeleridir. 

4.4. Benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler aĢağıda belirtilmiĢtir: 

4.4.1. Ġhalenin ilan tarihinden geriye doğru son 10 yıl içinde kamu veya özel sektöründe tek 

sözleĢmeye dayalı olarak; sözleĢme bedelinin en az %70‘i oranında kusursuz olarak gerçekleĢtirilen, 

denetlenen veya yönetilen, 

- Elektriksel gücü en az 5 MWe olan elektrik santralının tesis edilmesi veya iĢletilmesi  

- 154 kV ve üzeri enerji iletim hattının iĢletilmesi, 

- 154 kV ve üzeri iletim trafo merkezinin (komple veya tevsiat) anahtar teslimi olarak 

tesis edilmesi, 

ĠĢleri benzer iĢ olarak kabul edilecektir 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı; TEĠAġ 16. Bölge Müdürlüğü, Batı Raman Yolu 2. Km. P.K:50 

Batman (Satın Alma ve Ticaret Servisi) adresinde görülebilir. Doküman almak isteyen istekliler 

idarenin T.C Ziraat Bankası Batman ġubesinde bulunan 37712044 - 6041 nolu hesabına 100,00,-TL 

(Yüz TL) yatırarak banka dekontu karĢılığı aynı adresten temin edilebilir.  

7.2. Doküman satıĢ bedelinin önceden Ġdare hesabına havale edilmesi kaydıyla, ihale 

dokümanı posta veya kargo yoluyla satın alınabilir. (DeğiĢik ibare: 07/06/2014-29023 R.G./27. md.) 

Dokümanın bu Ģekilde satın alınabilmesi için adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kiĢiye 

ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisini de içeren talep yazısının, doküman bedelinin 

idarenin hesabına yatırıldığına iliĢkin dekont ile birlikte ihale tarihinden en az beĢ gün önce 

idareye faks veya posta yoluyla bildirilmesi gerekmektedir. Ġdare, talebin alındığı tarihi izleyen 

iki iĢ günü içinde dokümanı, doküman satın alındığına iliĢkin Ġdare yetkilisince imzalı formu da 

ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese gönderir. Bu durumda dokümanın postaya veya 

kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul edilir. Dokümanın 

ulaĢmamasından veya geç ulaĢmasından ya da eksik olmasından dolayı Ġdare hiçbir Ģekilde 

sorumlu tutulamaz.‖ 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEĠAġ 16. Bölge Müdürlüğü Muhaberat 

Servisine - Batı Raman Yolu 2. Km. P.K:50 Batman adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı 

adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmıĢ)takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

Bu ihale, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu‘nun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre, ceza 

ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç bu Kanuna tabi değildir. 11236/1-1 
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YATIRIMCILARA DUYURU 
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı tarafından, muhtelif taĢınmazların özelleĢtirilmeleri 
amacıyla ihale edilecekleri, 16.12.2016 tarihli ve 29920 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan ilanla 
duyurulmuĢtur. Bahse konu ilanda son teklif verme tarihi 03.02.2017 olan; 

- NevĢehir ili, Merkez ilçesi, Göre Çayırlık Köyü, 80 ada, 3 parseldeki taĢınmaz ilan 
metninden çıkarılmıĢ. Batman ili, Merkez ilçesi, Ġluh köyü, 16369 parseldeki taĢınmazın ihalesi 
ise iptal edilmiĢtir. 

BAġBAKANLIK 
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı 

Ziya Gökalp Cad. No: 80 KurtuluĢ / ANKARA / TÜRKĠYE 
Tel: 312 / 585 82 70 - Faks: 312 / 585 83 54 

www.oib.gov.tr 
 11237/1-1 

—— • —— 
KAT PAYI KARġILIĞI ĠNġAAT YAPTIRILACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumuna ait Hatay Ġli, Dörtyol Ġlçesi, Numune Evler Mahallesi, 

22 No‘lu ada 21 nolu parselde bulunan 489 m² yüzölçümlü arsaya bedeli kat payı karĢılığı 
ödenmek üzere, bina yaptırılması iĢi 23 ġubat 2017 PerĢembe günü saat: 11.00‘da kapalı teklif 
alma usulüyle ihale edilecektir. 

2 - Ġstekliler Ģartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 
saatine kadar THK Dörtyol ġube BaĢkanlığına (Numune Evler Mahallesi, Soyer 1 Sokak No: 38 
Dörtyol/HATAY) vereceklerdir.  

3 - Ġstekliler bu iĢe ait Ģartnameyi 150,00.-TL karĢılığında Türk Hava Kurumu Genel 
BaĢkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Malzeme Yönetimi Direktörlüğünden veya 
THK Dörtyol ġube BaĢkanlığından (Numune Evler Mahallesi, Soyer 1 Sokak No: 38 Dörtyol/ 
HATAY) temin edebilirler.  

4 - Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 
Bilgi Tel: THK Genel BaĢkanlığı  (0 312) 303 73 80 - 303 73 55 - 53 
 THK Dörtyol ġube BaĢkanlığı (0 326) 712 23 59 

 11225/1-1 
—— • —— 

MOTOR MUHTELĠF DÖKÜM MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2016/572496 
1 - Ġdarenin 
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKĠġEHĠR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435 - 4436) / 225 50 60 - 225 72 72 
2 - Ġhale konusu iĢin niteliği, 
     türü ve miktarı : 18 Kalem Motor Döküm Muhtelif Malzemeleri teknik 

Ģartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın 
alınacaktır. 

3 - Ġhalenin 
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 06.01.2017 - Saat 15:00 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye 

katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiĢtir. 
5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

06/01/2017 günü saat 15:00‘e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 
6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 11159/1-1 
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KAT KARġILIĞI ĠNġAAT YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

İzmir Büyükşehir Belediyesinden: 

Ġhaleye Konu ĠĢ‘in; 

Adı : Ġzmir Ġli, Balçova Ġlçesi, Ġnciraltı Mahallesi, 1564 ada, 

1 parsel üzerinde 10 yıl süreli sınırlı ayni hak (intifa 

hakkı) tesis edilmesi karĢılığında; ototerminal ve 

otopark binası yaptırılması iĢi. 

Niteliği : Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi mülkiyetindeki; Ġzmir Ġli, 

Balçova Ġlçesi, Ġnciraltı Mahallesi, 1564 ada, 1 

parselde, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kararı 

gereği, Belediye tarafından yüklenici lehine 10 yıl 

süreli sınırlı ayni hak (intifa hakkı) tesis edilmesi 

karĢılığında; yüklenici tarafından Belediyece 

onaylanmıĢ proje ve teknik Ģartname kapsamında; 

ototerminal ve otopark binası yapılması (çevre düzeni 

dahil), 10 yıl süre içerisinde otopark kısmının 

iĢletilmesi, iĢletme süresince Belediyeye intifa hakkı 

bedeli ödenmesi ve süre bitiminde binanın eksiksiz, 

bakımlı, kullanılır vaziyette, her türlü borç ve 

taahhütten ari Ģekilde bedelsiz olarak Belediyeye 

devredilmesi iĢidir. 

Ġhale Yöntemi : 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu‘nun 35. maddesinin 

―a‖ bendine göre ―Kapalı Teklif Usulü‖ 

ĠĢin Süresi : 10 yıl 

Yeri ve Miktarı : 

 

Ġl Ġlçe Mahalle Ada No Parsel No Arsa Alanı (m2) Proje ĠnĢaat Alanı (m2) 

Ġzmir Balçova Ġnciraltı 1564 1 16.500,67 49.737,00 

 

Asgari ġartlar : 1- Yüklenici tarafından tüm masrafları karĢılanmak 

üzere, sözleĢmenin imzalandığı tarihten itibaren otuz 

ay içerisinde gerekli tüm uygulama projeleri 

hazırlatılacak, ilgili tüm kurum ve kuruluĢlarına 

onaylatılacak, inĢaat ruhsatı alınarak inĢaata 

baĢlanacak, inĢaat imalatları bitirilerek bina faaliyete 

geçirilecek, bu süre içerisinde otopark binasının 

iĢletmeye açılamaması durumunda, yapılan 

sözleĢmeye yönelik fesih süreci baĢlatılacak ve bunun 

sonucunda o tarihe kadar yapılmıĢ olan tüm imalatlar 

Belediyeye terk edilecek ve yatırılan teminat 

Belediyeye gelir kaydedilecektir. 
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  2- Sınırlı ayni hak bedeli, yüklenici tarafından 

Belediyeye otopark iĢletme gelirleri brüt hasılatı 

üzerinden verilecek olan bedeldir. Bu bedel, Otopark 

iĢletme gelirleri toplamı üzerinden elde edilen brüt 

hasılatın asgari %3‘üdür. Ġhale de artırım, bu oran 

üzerinden ve ondalık dilimler ile yapılacaktır. 

ĠĢletmenin otopark gelirlerine iliĢkin yıllık asgari brüt 

hasılatı 2.551.500,00- TL olarak kabul edilecektir. 

Belediyeye ödenecek intifa hakkı bedeli, asgari brüt 

hasılat üzerinden hesaplanan bedelden az olamaz. 

Tahmin Edilen Bedel : 31.334.310,00 TL (KDV dahil) 

  (Otuzbirmilyonüçyüzotuzdörtbinüçyüzontürklirasıdır) 

Geçici Teminat Miktarı : 940.029,30 TL.  

  (DokuzyüzkırkbinyirmidokuztürklirasıotuzkuruĢ) 

Ġhale Dosyası SatıĢ Bedeli : 400,00- TL (dörtyüzTürkLirası) 

Ġhale Dosyasının Görüleceği ve Temin 

Edileceği Adres / Yer : Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı Kat: 5 /508 

no‘lu oda Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/ ĠZMĠR 

Ġhale Dosyasının Görüleceği ve Temin  

Edileceği Saat : Son teklif verme günü ve saatine kadar mesai 

günlerinde 09.30 - 11.30/13.30 - 16.00 saatleri arası 

Ġhale için son evrak verme  

tarihi ve saati : Tarih: 05.01.2017 

  Saat: 12.00 

Ġhale için evrak teslim adresi : Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı Kat:5/508 

nolu oda Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/ĠZMĠR 

Ġhale tarihi (dıĢ zarfların açılması)  

ve saati : Tarih: 05.01.2017 

  Saat: 14:00 

Ġhale salonu (dıĢ zarfların açılacağı yer)  

adresi : Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı Kat: 3 No: 

309 Encümen Toplantı Odası  

  Cumhuriyet Bulvarı No: 1    Konak/ ĠZMĠR 

Mali Tekliflerin Açılma (iç zarfların açılması)  

Tarih ve saati : Tarih: 12.01.2017 

  Saat: 14:00 

Ġhale Komisyonu Toplantı Yeri : Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı 

  Encümen Toplantı Odası Kat: 3 No: 309 

  Cumhuriyet Bulvarı No: 1    Konak/ĠZMĠR 
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ĠHALEYE KATILABĠLMEK ĠÇĠN; 

1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; iĢe ait Ġdari ġartnamede belirtilen belgeleri ve 

hazırlayacakları tekliflerini, ihale için son evrak verme tarih ve saatine kadar Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi BaĢkanlığı Kat:5 / 508 nolu oda Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak/ ĠZMĠR adresine 

teslim etmesi veya posta yoluyla ulaĢmıĢ olması gerekmektedir. Postada oluĢacak gecikmelerden 

Ġdare sorumlu değildir. 

2. Bu ihaleye gerçek veya tüzel kiĢi veya bunların oluĢturdukları ortak giriĢimler teklif 

verebilecektir. 

3. Bu iĢin ihalesine katılmak üzere Ġstekli kendi adına asaleten ve/veya baĢkaları adına 

vekaleten sadece tek bir baĢvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak baĢvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak giriĢim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.  

5. Ġhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmemektedir. 

ĠHALE ĠÇĠN ĠSTENEN BELGELER: 

1. DIġ ZARF 

1.1. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı 

fotokopisi, 

1.2. Türkiye‘de tebligat için adres beyanı gösteren belge, 

1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkarlar 

odası veya ilgili meslek odası belgesi, 

1.4 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,  

1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, ihaleye katılmaya iliĢkin olarak vekil adına 

düzenlenmiĢ, noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, Ġdari ġartname ekinde yer alan ĠĢ Ortaklığı 

Beyannamesi,  

1.7. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; tüzel kiĢiliğe iliĢkin ortaklığın, ticaret 

ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest 

muhasebeci, yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan 

tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak 

bu Ģartın korunduğunu gösteren belge.  

1.8. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

1.9. Ġhale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenmiĢ Yer Görme Belgesi, 

1.10. Süresiz ve teyit yazılı Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi adına geçici teminat mektubu 

veya Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi veznesine nakit olarak yatırılmıĢ geçici teminat alındı 

makbuzu, 

1.11. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya 

ait sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair düzenlenmiĢ belge, 

1.12. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya 

ait vergi borcu olmadığına dair düzenlenmiĢ belge, 

1.13. Ġdari ġartnamenin 18. Maddesindeki Ġhaleye Katılamayacak Olanlar, Yasak Fiil 

veya DavranıĢlar ve Ġhale DıĢı Bırakılma koĢulları taĢımadığına dair, ihale dokümanındaki örneğe 

uygun olarak düzenlenecek taahhütname, 
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1.14. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler 

a) Ġsteklinin muhammen bedelin % 25'inden az olmamak üzere bankalar nezdindeki 

kullanılmamıĢ nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını 

gösteren banka referans mektubu 

b) Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eĢdeğer 

belgeleri.  

c) ĠĢ hacmini gösteren belgeler:  

Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aĢağıda belirtilen belgelerden birini 

sunması yeterlidir;  

1) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu 

2) Taahhüdü altında devam eden yapım iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen 

yapım iĢlerinin parasal tutarını gösteren faturalar 

1.15. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler  

Ġsteklinin, yurt içinde veya yurt dıĢında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleĢme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olup, Ġdari ġartnamede 

belirtilen iĢ deneyim belgeleri kabul edilecektir. 

1.16. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler:  

Yapım ĠĢlerinde Benzer ĠĢ Grupları Tebliğinde Yer Alan B/III Grubu iĢler veya ihale 

konusu iĢi de içeren iĢ deneyim belgeleri benzer iĢ olarak kabul edilecektir.  

1.17. Ġsteklilerden Ġdari ġartnamede sayı ve nitelikleri belirtilen personele ait Ġdari 

ġartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname istenmektedir.  

1.18- Ġdari ġartnamede belirtilen makine-ekipman için Ġdari ġartname eki örneğe uygun 

olarak düzenlenecek taahhütname ile istenmektedir.  

2. ĠÇ ZARF 

2.1. Ġç zarfa Ġdari ġartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek Teklif Mektubu 

konulacaktır. (Örnek-1).  

2.2. Sınırlı ayni hak bedeli, yüklenici tarafından Belediyeye otopark iĢletme gelirleri brüt 

hasılatı üzerinden verilecek olan bedeldir. Bu bedel, Otopark iĢletme gelirleri toplamı üzerinden 

elde edilen brüt hasılatın asgari % 3‘üdür. Ġhale de artırım bu oran üzerinden ve ondalık dilimler 

ile yapılacaktır. ĠĢletmenin otopark gelirlerine iliĢkin yıllık asgari brüt hasılatı 2.551.500,00- TL 

olarak kabul edilecektir.  

Ġhale teklif dosyası Ġdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın 

değiĢtirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

ĠĢbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte 

olup,  teklif verilebilmesi için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karĢılığı satın alması 

mecburidir.  

Ġhaleye katılmak için kendi adına asaleten veya baĢkaları adına vekâleten sadece tek bir 

baĢvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak baĢvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Değerlendirmeye alınan isteklilerin baĢvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale 

üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir. 

Ġdare ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir. 

Ġlan olunur. 11234/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İzmir Selçuk Belediyesinden: 
KÜLTÜR VE GENÇLĠK MERKEZĠ MĠMARĠ PROJE YARIġMASI 

YARIġMA SONUCU ĠLAN METNĠ 
Jüri değerlendirmesi sonucu ödül ve mansiyon kazanan projeler Ģu Ģekildedir; 
1. ÖDÜL: 75 sıra nolu proje (Rumuz 26063) 
Mert VELĠPAġAOĞLU (ODTÜ) (Ekip Temsilcisi) 
Didem YAVUZ VELĠPAġAOĞLU (ĠTÜ) 
2. ÖDÜL: 32 sıra nolu proje (Rumuz 27496) 
Ahmet ÜNVEREN (ODTÜ) (Ekip Temsilcisi) 
Anıl Eren ĠPEK (ODTÜ) 
3. ÖDÜL: 8 sıra nolu proje (Rumuz 42651) 
Ervin GARĠP (ĠTÜ) (Ekip Temsilcisi) 
Banu GARĠP (ĠTÜ) 
Yardımcılar 
Samet KÜÇÜKBAY 
Murat GÜRSU 
1. MANSĠYON: 41 sıra nolu proje (Rumuz 15696) 
Deren UYSAL (DEÜ) 
2. MANSĠYON: 205 sıra nolu proje (Rumuz 58362) 
Görkem GÜVENÇ (MSGSÜ) (Ekip Temsilcisi) 
Deniz KURT ERTAġ (MSGSÜ) 
Ġbrahim Anıl BĠÇER (YTÜ) 
Yardımcılar 
Andrea PEREGO 
Francesco de FELĠCE 
Cemal ERTAġ 
3. MANSĠYON: 154 sıra nolu proje (Rumuz 41209) 
Cem ĠLHAN (ĠTÜ) (Ekip Temsilcisi) 
Tülin Hadi (ĠTÜ) 
Yardımcılar 
Hande Sermet TOPÖNDER 
Saruhan OFLAZ 
Sezin BELDAĞ 
Utku BĠLGĠLĠ 
4. MANSĠYON: 27 sıra nolu proje (Rumuz 41528) 
Kemal Serkan DEMĠR (YTÜ) (Ekip Temsilcisi) 
Ece TÜRKEL DEMĠR (BahçeĢehir Ü) 
M. Zafer AKDEMĠR (YTÜ) 
5. MANSĠYON: 188 sıra nolu proje (Rumuz 16365) 
M. Ziya ĠMREN (ĠYTE) (Ekip Temsilcisi) 
Cengiz Çağatay AKBAġ (GÜ) 
Yardımcılar 
Gökhan YARAR 
Özgü ÖZCAN 
DanıĢmanlar 
Tamara NAZARĠ 11189/1-1 

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

Pursaklar Belediye Meclisinin 04.08.2016 gün ve 167 sayılı kararı ile uygun görülen ve 
Ankara BüyükĢehir Belediye Meclisinin 24.11.2016 gün ve 2301 sayılı kararı ile onaylanan 
"Saray 98263 ada 1 parsele yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği", 3194 sayılı 
Ġmar Kanununun 8/b maddesi gereği, Belediyemiz Ġlan Panosunda 30 gün süreyle askıya 
çıkartılmıĢtır. 

Ġlanen ilgililere duyurulur. 11223/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2015/72712 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
ĠçiĢleri Bakanlığı / Sahil Güvenlik Komutanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Sahil Güvenlik Ġkmal Merkezi 

Komutanlığı 
Ġl/Ġlçe Ġstanbul/Sarıyer 

Adresi Büyükdere Caddesi Sarıyer/Ġstanbul Tel-Faks 
0 212 242 33 55 

0 212 242 90 78 

Posta Kodu 34453 E-Mail ikmalmrk@sgk.tsk.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Meydan Savunma Sanayi ve Ticaret 

Limited ġirketi 
 

Adresi 

Müeyyetzade Mah. Kemeraltı Cad. 

ġefkat ĠĢ Merkezi No: 1-3 Kat: 1-2 

Karaköy-Beyoğlu/ĠSTANBUL 

 

T.C. Kimlik No. -  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
620 053 7825  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ġstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
787085  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11241/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) Ġhale Kayıt Numarası alınmamıĢtır. 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı/Orman Genel Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin 

Adı 
AkkuĢ Orman ĠĢletme 

Müdürlüğü  
Ġl/Ġlçe Ordu - AkkuĢ 

Adresi Atatürk Cad. Yazlıkbelen Mah. Tel-Faks 0 452 611 20 42 - 0 452 611 31 27 

Posta Kodu 52950 E-Mail akkusisl@ogm.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Seren Ege Orman Ürünleri A.ġ.  

Adresi 
Aydın Mah. 4311 Sok. No: 56/C 

Karabağlar / ĠZMĠR 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7620290081  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ĠZMĠR  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
187398  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (X) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11238/1-1 



Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 23 Aralık 2016 – Sayı : 29927 

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/293191 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü / Bayburt Orman ĠĢletme 

Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı ORMAN ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ Ġl/Ġlçe BAYBURT 

Adresi 

Zahit Mahallesi Recep Tayyip 

ERDOĞAN Bulvarı 

Merkez/BAYBURT 

Tel-

Faks 
0 458 213 22 95 - 0 458 213 23 06 

Posta Kodu 69000 E-Mail bayburtisl@ogm.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Camadan Yapı ĠnĢ. Nak. Gıda Ġth. 

Ġhr. San. Tic. Ltd. ġti. 
 

Adresi 
Camiikebir Mah. Haydarhan Cad. 

No: 16 BAYBURT 
 

T.C. Kimlik No. -  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Bayburt V.D. 1960723303  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 3382  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11239/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) Ġhale Kayıt Numarası AlınmamıĢtır. 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı / Orman Genel Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin 

Adı Ġstanbul Orman ĠĢletme Müdürlüğü Ġl/Ġlçe Sarıyer - ĠSTANBUL 

Adresi Fatih Ormanı Kampüsü Tel-Faks 0 212 262 77 10 

Posta Kodu  E-Mail  

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
FORMTEK ORMAN ÜR. ĠNġ. AMB. 

SAN. TĠC. LTD. ġTĠ. 
 

Adresi 
Karadeniz Mh. Özyurt Sk. 19 

TEKĠRDAĞ 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3880622126  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
TEKĠRDAĞ  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
8653  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (X) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11240/1-1 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 11112/1-1 
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Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 

SOSYAL GÜVENLĠK DENETMEN YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVI DUYURUSU 

1 - GENEL AÇIKLAMALAR 

Kurumumuz taĢra teĢkilatına 400 adet Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alınacaktır. 

Denetmen yardımcılarına ait istenilen yükseköğretim programlarını, kadro sayılarını, KPSS puan 

türlerini ve taban puanları gösterir tablo duyurunun sonunda yer almaktadır. 

GiriĢ sınavı sözlü olarak yapılacaktır.  

Sınava giriĢ Ģartlarını taĢıyan adayların ön baĢvuruları 02-13 Ocak 2017 tarihleri arasında 

elektronik ortamda alınacaktır. Alınan baĢvuruların ardından sözlü sınava katılmaya hak kazanan 

adayların listesi 20 Ocak 2017 tarihinde Kurumumuz internet sitesinde yayımlanacaktır. 

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı GiriĢ Sınavı; 13-24 ġubat 2017 tarihleri arasında 

Ankara‘da yapılacaktır. 

2 - BAġVURU ġARTLARI 

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı giriĢ sınavına katılabilmek için adayların 

aĢağıdaki Ģartları taĢıması gerekmektedir: 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 

bendinde yer alan genel Ģartları taĢımak. 

b) GiriĢ sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beĢ yaĢını 

doldurmamıĢ olmak. 

c) ÖSYM tarafından 4-5 Temmuz 2015 veya 22-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan 

Kamu Personeli Seçme Sınavlarına katılmıĢ olup, bölümler itibarıyla KPSS 111 ve KPSS 113 

puan türlerinden 75 ve üzeri puan almıĢ olmak. 

d) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak. 

e) Kurumca açılan giriĢ sınavlarında iki defadan fazla baĢarısız olmamak. 

GiriĢ sınavına katılma Ģartlarını taĢıyan ve usulüne uygun olarak baĢvuru yapanlardan; 

KPSS puanı en yüksek olan adaydan baĢlamak üzere, alınacak kadronun 4 (dört) katı kadar aday, 

sözlü sınava çağırılacaktır. Son sıradaki adayla eĢit puan almıĢ adaylar da sözlü sınava 

çağrılacaktır. 

GiriĢ sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi 20 Ocak 2017 tarihinde Sosyal 

Güvenlik Kurumu (www.sgk.gov.tr) internet adresinde ilan edilecek olup adaylar, ilan edilen 

tarih, saat ve yerde giriĢ sınavına katılacaklardır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

3 - ÖN BAġVURU VE ONAY ĠġLEMLERĠ 

BaĢvurular aĢağıda belirtildiği Ģekilde yapılacaktır. 

a) BaĢvurular https://uyg.sgk.gov.tr/kdsinavbasvuru/AnaSayfa.do adresinden 02-13 Ocak 2017 

tarihleri arasında elektronik ortamda alınacaktır. 

b) Adaylar, T.C. kimlik numarası ile baĢvuru ekranına giriĢ yapacak olup Sosyal Güvenlik 

Denetmen Yardımcılığı Sınavı BaĢvuru Formu‘nu eksiksiz ve doğru Ģekilde doldurduktan sonra 

―tamam‖ ve ―onayla‖ butonuna basarak baĢvurusunu tamamlayacaktır. 

c) Adayın baĢvurusu tamamlandıktan sonra KPSS puanı ÖSYM üzerinden sistem 

tarafından kontrol edilecektir. Bilgilerinde yanlıĢlık olan adayın baĢvurusu değerlendirilmeye 

alınmayacaktır. 

d) Aday; baĢvuru formuna 4.5x6 ebadında ve son 6 ay içinde çekilmiĢ fotoğrafını 

elektronik ortamda tarayıp yerleĢtirecektir. BaĢvuru esnasında ayrıca fotoğraf istenmeyecektir. 

e) Adaylar iletiĢim bilgilerini (adres, telefon numarası, e-posta adresi) en güncel haliyle 

yazacaklardır. 

f) BaĢvuru formunun hatasız ve eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. BaĢvuruda 

yer alan bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu tutulacaktır. 

g) Elektronik ortam dıĢında baĢvuru kabul edilmeyecektir.  
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4 - BAġVURUDA ĠSTENECEK BELGELER VE BAġVURU ġEKLĠ 

Adaylardan baĢvuruda aĢağıdaki belgeler istenecektir. 

a) Elektronik ortamda doldurulan Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Sınavı 

BaĢvuru Formu. (Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Sınav BaĢvuru Formunun eksiksiz ve 

tam olarak elektronik ortamda doldurulup onaylandıktan sonra çıktısı alınarak imzalanması 

gerekmektedir.) 

b) Yükseköğrenim diploması/geçici mezuniyet belgesi veya YÖK tarafından onaylanmıĢ 

yabancı okullardan mezun olanlar için denklik belgesinin aslını ibraz etmek kaydıyla 

Kurumumuzca, noterce veya mezun olduğu üniversite tarafından onaylanacak örneği.  

GiriĢ sözlü sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınav yerleri 20 Ocak 2017 

tarihinde Kurumumuz internet sitesinde ilan edilecek olup adaylar belgelerini 31 Ocak 2017 tarihi 

mesai bitimine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanlığı Ġnsan Kaynakları Daire BaĢkanlığı 

Ziyabey Cad. No: 6 Balgat/ANKARA adresine posta ile veya hafta içi 09.00 - 17.00 saatleri 

arasında elden teslim edebilecektir. BaĢvurunun son günü saat 17:00 itibarıyla yukarıdaki adreste 

bulunan evrak kayıt birimine gerekli belgeleri ulaĢtırmayan adayların baĢvurusu tamamlanmamıĢ 

sayılacaktır. 

Ġstenilen belgeler, aslı ve fotokopileri getirilmek suretiyle, Sosyal Güvenlik Ġl 

Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlükleri veya Ġnsan Kaynakları Daire BaĢkanlığı 

tarafından tasdik edilebilecektir. 

Not: Sadece sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar belge teslim edecektir. 

5 - SÖZLÜ SINAV KONULARI 

a) Kamu maliyesi: 

1) Maliye teorisi (kamu gelir ve giderleri, kamu borçları ve bütçesi). 

2) Maliye politikası. 

3) Vergi hukuku ve Türk vergi sistemi. 

b) Ġktisat: 

1) Ġktisat teorisi (Mikro iktisat, Makro iktisat ve Ġktisadi analiz). 

2) Ġktisat politikası. 

3) Para teorisi ve politikası. 

4) Uluslararası iktisat. 

5) Türkiye ekonomisi ve Güncel ekonomik sorunlar. 

c) Hukuk: 

1) Anayasa hukuku. 

2) Medeni hukuk (aile hukuku ve miras hukuku hariç). 

3) Borçlar hukuku. 

4) Ticaret hukuku (ticari iĢletme hukuku, Ģirketler hukuku ve kıymetli evrak hukuku). 

5) Ġdare hukuku ve idari yargılama usul hukuku. 

6) ĠĢ ve sosyal güvenlik hukuku. 

d) Muhasebe: 

1) Genel muhasebe. 

2) Mali tablolar analizi. 

e) Matematik, istatistik, aktüerya bölümleri mezunlarından alınacak denetmen yardımcısı 

adayları için mezun olunan bölüme iliĢkin alan bilgisi. 

6 - SÖZLÜ SINAV VE DEĞERLENDĠRME 

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar www.sgk.gov.tr adresinden duyurulacak olup 

adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

A. Sözlü sınavda adaylar, Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yönetmeliğinin sözlü sınav 

baĢlıklı 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan; 

a. Alan bilgisi konularına iliĢkin bilgi düzeyi, 

b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
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c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 

ç. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

d. Genel yetenek ve genel kültürü, 

e. Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı,  

yönlerinden değerlendirilir. 

B. Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için 50, diğer bentlerinde yazılı 

özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda baĢarılı sayılmak için 

sınav komisyonu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması Ģarttır. 

C. Sınav sonuçlarına göre baĢarı sıralaması yapılarak puanı en yüksek adaydan baĢlamak 

suretiyle ilan edilen kadro sayısı kadar asıl, bu sayıyı geçmemek ve sınavda baĢarılı olmak 

Ģartıyla yedek aday belirlenir. Sınav sonucunun ilân edildiği tarihi takip eden üç ay içerisinde 

sınavı asıl kazananlardan çeĢitli nedenlerle göreve baĢlayamayanların yerine yedek listede yer 

alan adayların atamaları yapılır. 

D. Asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken, adayların giriĢ sınavı puanının eĢit olması 

halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. 

7 - SINAV SONUCUNA ĠTĠRAZ 

GiriĢ sınavı sonucuna itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren beĢ iĢ günü 

içerisinde dilekçe ile Kuruma (Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanlığı Ġnsan Kaynakları Daire 

BaĢkalığı, Ziyabey Cad. No: 6 Balgat /ANKARA adresine) yapılabilir. Ġtirazlar Komisyona 

ulaĢtığı tarihten itibaren en geç on beĢ gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı 

ve/veya elektronik olarak bildirilir. Komisyonun inceleme sonuçları kesindir. 

8 - ATAMA  

GiriĢ sınavı sonucunda baĢarılı olan adaylar baĢarı sıralaması esas alınarak, Yönetmelikte 

istenen Ģartları taĢımak ve belgeleri ibraz etmek kaydıyla, yapacakları tercihlerine göre Sosyal 

Güvenlik Denetmen Yardımcılığı kadrolarına atanırlar. 

Tablo-1: Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı GiriĢ Sınavına alınacak bölümler, 

kadro sayıları, KPSS Puan Türleri ve Taban Puanları  
 

SIRA 

NO BÖLÜM/ANABĠLĠM DALI 

KADRO 

ADEDĠ 

KPSS PUAN 

TÜRÜ 

TABAN 

PUAN 

1 

En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim 

kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi 

ve idari bilimler, iktisat, iĢletme, bankacılık, 

sigortacılık fakülte, yüksekokul veya 

bölümlerinden ya da bunlara denkliği 

Yükseköğretim Kurulu tarafından 

onaylanmıĢ yurt dıĢındaki yükseköğretim 

kurumlarından mezun olmak 

300 KPSS P113 75 

2 

En az 4 yıllık lisans eğitimi veren 

yükseköğretim kurumlarının matematik, 

istatistik ve aktüerya bölümlerinden ya da 

bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu 

tarafından onaylanmıĢ yurt dıĢındaki 

yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. 

100 KPSS P111 75 

TOPLAM 400   
 
ĠLETĠġĠM  

Ġnsan Kaynakları Daire BaĢkanlığı  

Sınav Hizmetleri ġube Müdürlüğü 

Tel: 0 312 207 84 43 - 84 11 - 85 39 

Fax: 0 312 207 81 44 

E-Posta: iksinav@sgk.gov.tr 11044/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2016/9577 Batman ve Trabzon İllerinde Tesis Edilecek Santraller ile Kayseri İlinde Tesis Edilecek Enerji Nakil

Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar

2016/9578 Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İslami İlimler Fakültesi Kurulması
Hakkında Karar

2016/9592 Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki
İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2016/9594 Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video, Uydu Alıcı
Cihazları, Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo Televizyon Yayını Almaya Yarayan
Her Türlü  Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2017 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Ekli Listede
Belirtilen Ücretlerin Alınması Hakkında Karar

2016/9602 Millî Savunma Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b)
Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar
Hakkında Karar

2016/9603 Türkiye Sınırları İçerisinde At Yarışları Düzenleme, Yurt İçinde ve Yurt Dışında Düzenlenen
Yarışlar Üzerine Yurt İçinden ve Yurt Dışından Müşterek Bahis Kabul Etme Hak ve Yetkisinin
Türkiye Jokey Kulübüne Devredilmesine İlişkin Sürenin Uzatılması Hakkında Karar

2016/9604 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Avrupa Birliği Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Milli Savunma Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı İsmet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI
— Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Mustafa ÇİÇEKLER’in Seçilmesine Dair Karar (No: 2016/105)

ATAMA KARARLARI
–– Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. İsmail YÜKSEK’ın Atanması Hakkında Karar

(No: 2016/106)
— Başbakanlığa Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER
2016/9507 Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların

Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kontrollü Teslimat Uygulaması Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
–– Hasta Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Su Enstitüsünde İstihdam Edilecek Uzmanlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— D Kare Gözetim Test ve Belgelendirme Ticaret Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak

Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2016/38)
— Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 295)

KURUL KARARI
— Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin

14 üncü ve 15 inci  Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun
07/12/2016 Tarihli ve 12390 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 8/12/2016 Tarihli ve 2014/8778 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 8/12/2016 Tarihli ve 2014/11408 Başvuru Numaralı Kararı

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


