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Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma 
Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'nun İşleyişi 

Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına 
Dair Karar 

Madde 1- 23/2/1998 tarihli ve 98/10745 sayılı Kararnamenin eki Karar'ın 3 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

"Olağandışı fiyat artışlarının piyasaya yansımasında gerekli düzenlemelerin 
yapılabilmesini (vergi ve fon ayarlaması gibi) teminen Tavan Fiyat hesaplanmasına esas 7 
günlük sürenin 15 güne kadar uzatılması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın yetkisi 
dahilindedir." 

Madde 2- Aynı Kararın 17 nci maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir. 

"c- LPG için bu Kararın 2 ve 3 üncü maddelerine göre belirlenen Tavan Fiyatın altında 
bir fiyatla satılması (LPG için Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu payının sıfır olduğu hallerde) söz 
konusu olduğunda, Tavan Fiyat ile satış fiyatı arasında oluşan rafinerilere ödenecek farklar." 

Madde 3- Bu Karar 4/2/2000 tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 4- Bu Karart Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür. 

Yönetmelik 
Sağlık Bakanlığından : 

Tababet Uzmanlık Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik 

Madde 1- 22.05.1974 tarih ve 14883 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Tababet 
Uzmanlık Yönetmeliği'nin 20.02.1997 tarih ve 22911 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
Yönetmelik ile değişik 27 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Tababet Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre, ilgili dalda uzman olanların aynı dalda 
profesör ve doçent unvanına sahip olmaları kaydı ile münhal bir kadroya şef olarak atanmalarını 
talep etmeleri halinde, (6) numaralı bentteki sınavlara girme şartı aranmayabilir. Ancak, bu yolla 
şef olarak atananların sayısı, şef kadrosunun % 35' ini geçemez." 

Madde 2- Aynı Yönetmeliğin değişik 28 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"Tababet Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre, ilgili dalda uzman olanların aynı dalda 

profesör ve doçent unvanına sahip olmaları kaydı ile münhal bir kadroya şef yardımcısı olarak 
atanmalarını talep etmeleri halinde, (6) numaralı bentteki sınavlara girme şartı aranmayabilir. 
Ancak, bu yolla şef yardımcısı olarak atananların sayısı, şef yardımcısı kadrosunun % 35' ini 
geçemez." 

Yürürlük 
Madde 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
Madde 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2 

faruk.koker
Highlight

faruk.koker
Highlight




