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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

           Karar Sayısı : 2012/4083
           3 Ekim 2012 tarihinde Bükreş’te imzalanan ekli Türk-Romen Kara Ulaştırması Karma
Komisyon Toplantısı Protokolü’nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 23/11/2012 tarihli ve
HUM/7449249 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci
maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/12/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                    M. ŞİMŞEK                                  B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.                  Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                  B. YILDIRIM                                  N. ERGÜN

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

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

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

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

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

                 İ. N. ŞAHİN                                  C. YILMAZ                                  E. GÜNAY                                   M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                       Ö. DİNÇER                                        İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                            R. AKDAĞ                                                   B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

5 Ocak 2013
CUMARTESİ
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BAKANLAR KURULU KARARI

           Karar Sayısı : 2012/4101

           Ekli “Şili Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife

Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe

konulması; Ekonomi Bakanlığının 3/12/2012 tarihli ve 82130 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930

tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986

tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı ve 22 nci

maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca

12/12/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                     N. ERGÜN                                    E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

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

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                                B. ATALAY                               M. Z. ÇAĞLAYAN

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

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

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

                 İ. N. ŞAHİN                                  C. YILMAZ                                  E. GÜNAY                                   M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                       Ö. DİNÇER                                        İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                            R. AKDAĞ                                                   B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                                   5 Ocak 2013 – Sayı : 28519

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12



ŞİLİ CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ
İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA

KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1 – 14/2/2011 tarihli ve 2011/1416 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yü-
rürlüğe konulan Şili Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında
Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın 2 nci maddesinde yer alan “03.07
(0307.19.10.00.00, 0307.29.05.00.00, 0307.31, 0307.39.05.00.00, 0307.41, 0307.49.05.00.00,
0307.59, 0307.60, 0307.79.10.00.00, 0307.89.10.00.00, 0307.99.10.00.00, hariç)” ve “03.08
(0308.19.10.00.00, 0308.29.10.00.00, 0308.30.30.00.00, 0308.90.30.00.00)” gümrük tarife
istatistik pozisyonlarına (G.T.İ.P) ilişkin satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/3/2011 27861
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemenin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
15/1/2012 28174
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BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                              4 Ocak 2013
         69471265-305-72

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            5 Ocak 2013 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Egemen
BAĞIŞ’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in
vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                    4 Ocak 2013
        B.01.0.KKB.01-06-1-4

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 4/1/2013 tarihli ve 69471265-305-72 sayılı yazınız.
            5 Ocak 2013 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Egemen
BAĞIŞ’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in
vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                              4 Ocak 2013
         69471265-305-73

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 5 Ocak 2013 tarihinden itibaren Cezayir, Libya ve
Katar’a gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesini yüksek
tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                    4 Ocak 2013
        B.01.0.KKB.01-06-2-5

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 4/1/2013 tarihli ve 69471265-305-73 sayılı yazınız.
            Görüşmelerde bulunmak üzere, 5 Ocak 2013 tarihinden itibaren Cezayir, Libya ve
Katar’a gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in  vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
KADIN KONUKEVLERİNİN AÇILMASI VE İŞLETİLMESİ

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, be-

lediyelere, il özel idarelerine ve sivil toplum kuruluşlarına ait kadın konukevlerinin açılışı, iş-
leyişi, hizmetin çeşit ve niteliği, denetimi, kurumlar arası işbirliği ile çalışanların görev ve so-
rumluluklarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Ka-

nununun 6 ncı, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü, 8/3/2012 tarihli
ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 22 nci
maddeleri ile 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç)
bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Acil durum plânı: Konukevi çalışanları veya konukevi hizmetinden yararlananların

ölüm veya ciddi yaralanmalarına, hizmetin durmasına, faaliyetlerin aksamasına, binanın fiziksel
ve çevresel olarak zarar görmesine, yapısının bozulmasına, toplum içindeki itibarının düşme-
sine neden olabilecek yangın, deprem, su baskını, tehlikeli madde, toplumsal olaylar, saldırı,
sabotaj, patlama gibi istem dışı gelişen her türlü olay karşısında yapılacakların yer aldığı plânı,

b) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,
c) Çalışanlar: Konukevi hizmetlerinin sunumunda görev yapanları,
ç) Değerlendirme komisyonu: Konukevlerinin işleyişi, kadınlar ve çocuklara verilecek

hizmetleri tespit ve bu hizmetlerin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla oluşturulan
komisyonu,

d) Genel Müdürlük: Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünü,
e) İl müdürlüğü: Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlüğünü,
f) İlk kabul birimi: ŞÖNİM’e başvuran kadınlar ve beraberindeki çocukların geçici ka-

bulleri yapılarak ilk gözlemlerinin yapıldığı, tıbbi kontrol ve tedavilerinin sağlandığı, psiko-
sosyal ve ekonomik durumlarının incelendiği, iki haftaya kadar kalabilecekleri birimi,

g) Kadın: Konukevi hizmetlerinden yararlanan kadını,
ğ) Kanun: 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin

Önlenmesine Dair Kanunu,
h) Kodlu kimlik kartı: Kanuna göre barınma tedbiri ile beraber, kimlik bilgileri ve kim-

liğini ortaya çıkarabilecek bilgileri ve adresleri ile korumanın etkinliği bakımından önem taşı-
yan diğer bilgilerin tüm resmi kayıtlarda gizli tutulmasına dair tedbir kararı verilen şiddet mağ-
durlarına ve beraberindeki çocuklarına ŞÖNİM tarafından veri tabanına kaydı yapıldıktan sonra
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verilen, kodlama suretiyle tanzim edilen ve kamu kurum ve kuruluşlarında yapılacak işlemlerde
kadınların konukevinde kaldıklarına dair belge yerine geçmek üzere kullanılan gerektiğinde
işlem yapan kurum tarafından ŞÖNİM’den bilgilerinin kontrolünün yapılabileceği, kimlik bel-
gesi olarak kullanılamayan, tedbirin sonlanması ile geri alınan belgeyi,

ı) Kolluk: Konukevinin sorumluluk bölgesi içinde bulunduğu polis veya jandarma bi-
rimini,

i) Konukevi: Fiziksel, duygusal, cinsel, ekonomik ve sözlü istismara veya şiddete uğ-
rayan kadınların, şiddetten korunması, psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarının çözülmesi, güç-
lendirilmesi ve bu dönemde kadınların varsa çocukları ile birlikte ihtiyaçlarının da karşılanmak
suretiyle geçici süreyle kalabilecekleri ve kadın konukevi, sığınmaevi, kadın sığınağı, kadınevi,
şefkatevi ve benzeri adlarla açılmış ya da açılacak yatılı sosyal hizmet kuruluşunu,

j) Müdahale plânı: Kadınların karşılaştığı sorunların çözümü konusunda izlenecek aşa-
maların belirlenebilmesi amacıyla sorunu ve kişiyi tanıma ve tanımlama, veri toplama, durum
saptama, değerlendirme ve sonuçlandırma aşamalarının görülebileceği plânı,

k) Müdür: Yönetmelik kapsamında açılan konukevlerinin yönetiminden sorumlu kişiyi,
l) Sivil toplum kuruluşu: Kâr amacı gütmeyen ve kazanç paylaşma amacı dışında ku-

rulmuş dernek ve vakıf gibi özel hukuk tüzel kişilerini,
m) Sosyal inceleme raporu: Kadın ve varsa beraberindeki çocukları ile gerçekleştirilen

görüşme ve gözlem sonrasında, bu kişilere ve sorunlarına ilişkin geçmişinin sosyal, ekonomik
ve sağlık durumları, fiziksel, zihinsel, psiko-sosyal özellikleri, aile ve kültür yapılarının değer-
lendirildiği, sunulacak sosyal hizmetlerin şekil ve niteliğini, sorunun çözümünde uygulanacak
müdahale yöntemlerini saptamak amacıyla düzenlenen raporu,

n) Şiddet: Kişinin fiziksel, cinsel, ekonomik veya psikolojik zarar görmesiyle veya acı
çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı
ya da özgürlüğünün keyfi engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda mey-
dana gelen fiziksel, cinsel, ekonomik, psikolojik veya sözlü her türlü tutum ve davranışı,

o) Şiddet önleme ve izleme merkezi (ŞÖNİM): Şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve ön-
leyici tedbirlerin etkin bir biçimde uygulanmasına yönelik güçlendirici ve destekleyici danış-
manlık, rehberlik, yönlendirme ve izleme hizmetlerinin verildiği, yeterli ve gerekli personelin
görev yaptığı ve tercihen kadın personelin istihdam edildiği, çalışmaların yedi gün yirmi dört
saat esasına göre yürütüldüğü merkezleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Konukevinin Çalışma Esasları, Açılışı ve Fiziki Özellikleri

Konukevinin çalışma esasları ve temel ilkeler
MADDE 4 – (1) Bakanlık, yörenin ihtiyacına, sosyo-kültürel yapısına göre uygun gö-

rülecek il ve ilçelerde konukevi açar. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu yüzbini geçen beledi-
yeler ihtiyaca cevap verebilecek nitelik ve sayıda konukevi açar. İl özel idareleri ile sivil toplum
kuruluşları da konukevi açabilir. Gerçek kişiler tarafından konukevi açılamaz.

(2) Konukevi açılış izni verilmesi, denetimi, devri, açılış izinin iptali gibi hususların
düzenlenmesi Bakanlığın yetkisindedir.

(3) Konukevi işleyişinde bu Yönetmelik kapsamında verilecek destek ve hizmetlerde
aşağıdaki hususlara uyulur:

a) İnsan haklarına dayalı, insan onuruna yaraşır, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı
ve sosyal devlet ilkesine uygunluk esas alınır.
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b) Kişiye saygı ve yararlı olma ilkeleri temel alınır.
c) Yapılan çalışmalarda kadın odaklı yaklaşım esastır.
ç) Konukevinde yapılacak işlemlerde kadının beyanı esas olup, delil göstermek zorunda

bırakılamaz.
d) Konukevinde çalışanlar, kadını korumak gerekçesiyle bu Yönetmelikle belirlenen

kurallar dışında kadının temel hak ve özgürlüklerine yönelik herhangi bir sınırlandırma geti-
remez, kadın adına karar alamaz.

e) Kadınlar hakkında yapılacak işlemlerde kadınların bilgilendirilmesi esastır. Konuk-
evinde kalan kadınlar aldıkları kararlardan ve kararların olumlu veya olumsuz sonuçlarından
kendileri sorumludur.

f) Kadınların ekonomik, sosyal ve psikolojik açıdan güçlendirilmesi temel amaçtır.
g) Şiddetsiz yaşam hakkının korunması anlayışıyla faaliyet gösterilir.
ğ) Çalışanlar tarafından, kadınlara şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali bulunan

kişi ile ilgili herhangi bir uzlaşma teklif edilemez ve arabuluculuk yapılamaz.
h) Kanuni hükümler saklı kalmak kaydıyla, konukevinin adresi, telefon numarası, ka-

dınların, çocukların ve konukevi çalışanlarının kişisel bilgilerinin gizli tutulması esastır. Bütün
ilgililer bu gizliliğin korunmasından sorumludur.

ı)  Konukevindeki faaliyetlere katılmak gönüllülük esasına dayanır.
i) Hizmetlerin yürütülmesinde, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki

meslek kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, vakıf, dernek ve diğer sivil toplum kuru-
luşları, gönüllü gerçek ve tüzel kişiler ile özel sektörün desteği alınır.

Açılış başvurusu
MADDE 5 – (1) Konukevi açmak isteyenler, açılış işlemleri için temsilci ya da konuk-

evinin açılması ve işletilmesinden sorumlu bir müdür belirleyip, açmak istedikleri yerin il mü-
dürlüğüne yazılı olarak başvuruda bulunurlar.

İzin için istenecek belgeler ve aranacak koşullar
MADDE 6 – (1) Konukevi açmak isteyen belediyeler, il özel idareleri ve sivil toplum

kuruluşlarının konukevinde görevlendirecekleri müdür tarafından, ikinci ve üçüncü fıkralarda
belirtilen şartların karşılandığını gösteren ve belgelerin yer aldığı başvuru dosyası üç takım ha-
linde hazırlanarak il müdürlüğüne verilir.

(2) Müdür ve çalışanlar için aşağıdaki hususlar aranır:
a) Türk vatandaşı olma.
b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olma.
c) Sabıkasız olma.
ç) Kimlik numarası, yerleşim yeri ve adli sicil beyanı ile öğrenim durumunu gösterir

belge.
(3) Konukevi binası için aşağıdaki belgeler aranır:
a) İlgili idareden alınacak yapı kullanma izin belgesi.
b) Yangına karşı gerekli önlemlerin alındığını gösteren itfaiye raporu.
c) Binanın tapu senedi örneği.
ç) Kira sözleşmesi örneği.
d) Konukevinin fiziksel koşulları, hizmet bölümleri, tefrişi, kapasitesi, personel durumu

ve genel olarak hizmete uygunluğu hakkında il müdürlüğünce düzenlenecek rapor.
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Açılış izni için yapılacak işlemler
MADDE 7 – (1) İl müdürlüğü tarafından dosya bir ay içinde incelenir, inceleme sonu-

cunda eksiklik tespit edilirse tamamlanmak üzere ilgiliye üç ay süre verilir. Eksikliklerin ta-
mamlanması halinde dosya, onay alınmak üzere Bakanlığa gönderilir, aksi takdirde ilgiliye
iade edilir. Dosyanın iadesi yeni bir başvuru yapılmasına engel değildir.

(2) Bakanlıkça onaylanan başvuru dosyası için düzenlenecek açılış izin belgesi ivedi-
likle il müdürlüğüne gönderilir.

(3) Konukevi, Bakanlık tarafından açılış izin belgesi verildikten sonra açılır.
Konukevinin fiziki özellikleri
MADDE 8 – (1) Konukevi binasının, resmi kurumlara ulaşımı kolay olan, dış güvenliği

etkin olarak sağlanabilen, kolluk birimlerine yakın yerlerde ve dış görünüşü itibariyle bulun-
duğu mahalde dikkat çekmeyecek özellikte bir yapı olmasına özen gösterilir.

(2) Kadın ve çocukların güvenliği açısından avlusu ya da duvarla çevrelenmiş bahçesi
olan korunaklı müstakil binalar tercih edilir. Açılacak konukevleri kiralama yöntemiyle de te-
min edilebilir.

(3) Konukevi, en az yirmi, en fazla kırk kişi kapasiteli olarak kurulur.
(4) Konukevi fiziki özellikler itibariyle aşağıdaki nitelikleri taşır:
a) Çalışanların ihtiyaçlarını karşılayacak sayı, büyüklük ve donanımda idari bölüm ve

bürolar bulunur.
b) Sosyal çalışma görevlisinin konukevine kabulü yapılan kadın ve beraberindeki ço-

cuklar ile mesleki çalışmalarını yapabileceği en az bir bireysel görüşme odası bulunur. Görüşme
odasının aydınlık, ferah olmasına dikkat edilir.

c) Her kadın için, var ise çocukları ile birlikte kalabileceği bir oda bulunur. Bir oda, en
fazla iki kadın tarafından paylaşılabilir. Bebekli kadınlar için tek kişilik odalar bulunmasına
ve odalarda kadınlar için ranza sisteminin kullanılmamasına özen gösterilir.

ç) Odalarında banyo ve tuvalet bulunmayan binalarda ortak kullanılacak banyo ve tu-
valetler en fazla üç kadın tarafından paylaşılacak sayıda olur. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe gir-
diği tarihinden itibaren hizmete açılacak konukevlerinde odalarda bağımsız tuvalet ve banyo
olmasına özen gösterilir.

d) Konukevinin kapasitesine uygun sayı ve genişlikte salon, oturma odası, yemek odası
ve kadınlar için etkinlik odası bulunur.

e) Çocuklar için kreş, eğitim ve rehabilitasyon, oyun ve etkinlik odaları ile çalışma oda-
ları bulunur.

f) Ayrıca mutfak, kiler, depo, çamaşırhane, kurutma, ütü odası ve ihtiyaç duyulabilecek
diğer bölümler bulunur.

g) Bina, fiziksel koşulları ve bulunduğu yerin iklimi dikkate alınarak ısıtılır ve soğutulur.
(5) Konukevi resmiyetten uzak, yuva sıcaklığı sağlayacak şekilde, kadınların ve ço-

cukların rahat etmelerini sağlamak üzere ihtiyaçları gözetilerek döşenir.
(6) Kadınlar ve çocuklar, konukevindeki cihazların kullanımı konusunda bilgilendirilir,

cihazların ve odada bulunan eşyaların durumu bir tutanak altına alınarak kadına teslim edilir.
Kadının konukevinden ayrılışı sırasında cihazların ve odanın teslim edildiği durumda olmasına
özen gösterilir.

(7) Konukevi ihtiyaçlarında kullanılmak üzere hizmete tahsisli bir araç bulunur, gerek-
tiği takdirde hizmet alımı yoluyla sürücülü araç kiralanabilir.

(8) Konukevi binalarının engelliler için erişilebilir olması sağlanır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denetim ve Açılış İzninin İptali

Denetim
MADDE 9 – (1) Konukevleri ve ilk kabul birimleri bağlı oldukları idareler tarafından

ve Bakanlık Denetim Hizmetleri Başkanlığınca en geç iki yılda bir denetlenir. İl müdürlüğünce,
ilk kabul birimleri ve konukevleri ile ilgili olarak her zaman Bakanlıktan denetim istenebilir.

(2) Belediyeler, il özel idareleri ve sivil toplum kuruluşlarına ait kadın konukevlerinin
denetimi, ilgili mevzuatları çerçevesinde Ek-4’te yer alan form kullanılarak yapılır. Denetim
raporunun bir örneği il müdürlüğüne ve Genel Müdürlüğe gönderilir.

Konukevinin açılış izninin iptali
MADDE 10 – (1) Konukevinin açılış izni, aşağıdaki hallerde il müdürlüğünün teklifi

üzerine Bakanlık tarafından iptal edilir:
a) Açılış izni almadan konukevine kadın kabulü yapılması.
b) Denetimlerde görülen aykırılık ve aksaklıkların 14/9/2012 tarihli ve 28411 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Yönet-
meliği hükümleri ile düzenlenen süreler içinde giderilmemesi.

c) Kadın veya çocuklarının ihmal ve istismarına ilişkin bir durumun tespit edilmesi.
ç) 4 üncü maddede belirlenen çalışma esasları ve temel ilkelere aykırı davranıldığının

tespit edilmesi.
d) Açılış şartlarını taşımadığının tespit edilmesi.
e) Amaç dışı faaliyette bulunulması.
(2) Açılış izni iptal edilen konukevinin kapatılması için Bakanlıkça gerekli tedbirler

alınır. Konukevinde kalan kadınlar ve çocuklar durumlarına uygun başka bir konukevine gü-
venlikleri sağlanarak nakledilir.

İKİNCİ KISIM
Konukevinin İşleyişi

BİRİNCİ BÖLÜM
Başvuru, Kabul ve Hizmetten Yararlananlar

Konukevine başvuru
MADDE 11 – (1) Konukevine kabulünü isteyen kadınlar il müdürlüğüne, ŞÖNİM’e,

benzeri görevleri yapan kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili yönlendirici birimlerine veya kol-
luğa başvurabilirler.

(2) Şiddetten haberdar olan üçüncü kişilerin bildirimleri ihbar kabul edilir.
(3) Kadınların konukevine doğrudan başvuruları kabul edilemez. Konukevine kişisel

olarak yapılan başvurular ŞÖNİM’e yönlendirilir.
(4) Konukevine kabulde kadınlardan herhangi bir belge istenmez. Konukevi yönetimi,

resmi kimlik belgesi olmayan kadınların kimlik belgesi edinme işlemlerine destek olur.
Konukevine kabul
MADDE 12 – (1) Mülkî amir, aile mahkemesi hâkimi veya gecikmesinde sakınca bu-

lunan hallerde kolluk amirinin kararı üzerine ŞÖNİM tarafından ilk kabul birimine veya ko-
nukevine kadın kabul edilir.

(2) ŞÖNİM’e yapılan başvurularda, kadının yazılı talebi alınır ve yapılacak değerlen-
dirme sonucunda barınma ihtiyacının olduğu tespit edilenler ilk kabul birimine yönlendirilir.
Ancak ŞÖNİM tarafından, konukevine kabulü uygun görülen kadın ve beraberindeki çocuklar,
durumun gerektirdiği hallerde kabul için aranan bilgi ve belgeler sonradan tamamlanmak üzere
doğrudan konukevine gönderilebilir.
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(3) Kadınların ilk kabul birimine geçici kabulünün yapılabilmesi için gereken bilgi ve
belgeler şunlardır:

a) Başvuru dilekçesi.
b) Ön görüşme formu.
c) Kadının konukevi kurallarına uyacağına dair taahhütname.
ç) Kimlik bilgisi beyanı.
(4) ŞÖNİM’ler tarafından doğrudan konukevine kabulü yapılan veya ilk kabul birimin-

de kalanlardan konukevine yerleştirilmesi uygun görülen kadınlar ve beraberindeki çocukları,
Bakanlık, belediye, il özel idaresi veya sivil toplum kuruluşlarına ait konukevlerine yerleştiri-
lirler. Bu suretle yerleştirilen kadınlar, konukevleri tarafından ŞÖNİM’in bilgisi dışında, takdir
yetkisi kapsamında çıkarılamazlar.

(5) ŞÖNİM tarafından geçici kabul ile ilk kabul birimine yerleştirilen kadın ve berabe-
rindeki çocukların, konukevine kabulü sırasında aşağıdaki belgeler tamamlanır:

a) Sosyal inceleme raporu.
b) Sosyal inceleme raporu sonucuna göre veya ŞÖNİM’in gerek gördüğü hallerde ka-

dının bulaşıcı ve sürekli tıbbi bakım isteyen bir hastalığı bulunmadığı, ruh sağlığının yerinde
olduğu, alkol veya madde bağımlısı olup olmadığına dair sağlık raporu.

c) Yapılan mesleki çalışmalara ilişkin raporlar ve müdahale plânı.
ç) Kadının sorunlarının çözümüne yönelik yapılan yazışmalar ile gerekli form, tutanak

ve diğer belgeler.
d) Konukevine anneleri ile birlikte kabul edilen çocuklarla yapılan mesleki çalışmalara

ilişkin raporlar.
e) Gerekli görüldüğü takdirde hayati tehlikesinin bulunup bulunmadığına dair kolluk

tarafından hazırlanan risk değerlendirme raporları.
(6) Konukevinde kalanların düzenli olarak kaydı tutulur ve veri tabanına işlenir.
(7) Hakkında gizlilik kararı verilmekle beraber konukevine kabulü yapılan kadınlar için

ŞÖNİM tarafından kodlu kimlik kartı hazırlanarak verilir. Bu kimlik kartı ayrılışlarında geri
alınır. Kimlik kartında, ilgilinin kimlik numarası, bulunulan ilin kodu, konukevinin kodu, ka-
dına verilecek numara, konukevine giriş tarihi ile başlamak üzere tespit edilen bilgiler bulunur
ve veri tabanına işlenir. Aynı kadının farklı yerlerdeki başvurularında da kadının kendine ait
kodu sabit tutulur ve kullanılmaya devam edilir.

Konukevi hizmetlerinden yararlananlar
MADDE 13 – (1) Şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi bulunan bütün kadınlar ve

beraberindeki çocukları hiçbir ayrım yapılmadan konukevine kabul edilir. Ancak;
a) Onsekiz yaşından küçük şiddet mağduru çocuklar, sosyal çalışmacı ile çocuk geli-

şimci tarafından uygun görüldüğü takdirde il müdürlüğü tarafından uygun bir sosyal hizmet
kuruluşuna yerleştirilerek yerleştirme işlemi Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilir.

b) Onsekiz yaşından küçük kız çocukları anneleri ile birlikte konukevi hizmetinden ya-
rarlanabilirler.

c) Oniki yaşından büyük erkek çocuğu olan kadınlar ile engelli çocuğu bulunan kadınlar
ise, can güvenliği riski olmamak kaydıyla, talep edilmesi ve gerekli olduğuna dair sosyal in-
celeme raporuna istinaden, ŞÖNİM tarafından uygun görülmesi halinde, kira ve iaşesi karşı-
lanmak üzere bağımsız bir ev kiralanmak suretiyle barındırılması yoluna gidilir. Kiralanacak
evlerde 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan belgeler aranır. Kiralanacak konutlara ilişkin
kira, depozit ve diğer cari giderler konukevi bütçesinin ilgili kalemlerinden ödenir. Kadınlar
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ve beraberindeki çocuklar konukevi hizmetlerinden bu evde yararlandırılır. Evlerin, konukevine
yakın çevreden, tercihen mobilyalı ve her bir kişi için en az yirmi metrekare yaşam alanı ol-
masına, bulunduğu ilin rayiç fiyatları üzerinden kiralanmasına özen gösterilir. Konukevi bu-
lunmayan ilçelerde de ihtiyaca göre bu bent kapsamında düzenlenen ev kiralanması yoluna gi-
dilebilir.

ç) İlk kabul biriminde psikiyatrik desteğe ihtiyacı olduğu gözlemlenen kadınlar hak-
kında psikiyatri uzmanından alınacak “toplu yaşanılan yerde kalabileceğine dair rapor” doğ-
rultusunda konukevine kabulleri yapılır.

d) Bulaşıcı veya sürekli tıbbi tedaviyi gerektirir ağır hastalığı olduğu tespit edilen ka-
dınların tedaviyi kabul etmeleri durumunda ilgili mevzuatları çerçevesinde tedavileri sağlanır.
Tedaviyi kabul etmemeleri durumunda, 29 uncu maddenin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince
işlem yapılır.

e) Altmış yaşından büyük şiddet görmüş kadınlar ile akıl ve ruh sağlığının bozuk olduğu
gözlemlenen veya zihinsel engelli kadınlar uygun sosyal hizmet kuruluşuna yerleştirilerek yer-
leştirme işlemi Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilir.

f) Alkol ve madde bağımlıları, tedaviye başlamaları ve devam etmeleri koşulu ile ko-
nukevine kabul edilirler.

g) Rehabilitasyon ve güçlendirme sürecinde farklı hizmet modellerine ihtiyaç duyan
kadınlar, Bakanlıkça bu hizmet için kurulacak ve içinde hizmete uygun eğitim almış personelin
istihdam edileceği ihtisaslaşmış konukevlerine yerleştirilirler.

ğ) Öz bakımlarını kendi başlarına yapamayan kadınlar ilgili kuruluşlara yerleştirilir.
h) Bedensel ve zihinsel engelli kadınlar hakkında ilgili kamu kurum ve kuruluşları veya

sivil toplum kuruluşlarından destek alınır.
ı) Herhangi bir suç nedeniyle adli mercilerce haklarında arama, tutuklama, zorla getirme

kararı verildiği veya yakalama emri düzenlediği anlaşılan kadınlar derhal kolluk birimlerine
bildirilir ve haklarında genel hükümler çerçevesinde işlem yapılır.

İKİNCİ BÖLÜM
Kalış Süresi, Giriş Çıkış Saatleri

Kalış süresi
MADDE 14 – (1) Konukevinde kalma süresi, kadının ilk kabul birimine kabul tarihin-

den itibaren altı aydır.
(2) Kalış süresi, kadınların güçlenme süreci değerlendirilerek gerekli hallerde uzatılır.

Uzatma süresi, sosyal çalışmacı ile çocuğu var ise çocuk gelişimcinin görüşü alınarak, değer-
lendirme komisyonu tarafından belirlenir.

(3) Mülkî amir ya da aile mahkemesi hâkimi tarafından hakkında barınma tedbiri kararı
verilenler kararda belirtilen süre kadar konukevi hizmetlerinden yararlandırılırlar.

(4) Durumun özelliğine göre tedbir kararının, süresinin ya da şeklinin değiştirilmesi,
değerlendirme komisyonunun tespiti ve il müdürlüğünün talebi ile ilgili merciden istenebilir.

Giriş çıkış saatleri
MADDE 15 – (1) Konukevine giriş çıkış saatleri, güvenliği sağlamak amacıyla ve böl-

gesel koşullar ile kadının durumu dikkate alınarak müdürün teklifi ve ŞÖNİM’in onayı ile be-
lirlenir. Konukevi hizmetlerinden faydalanan kadın yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla en
çok onbeş gün süre ile konukevinden ayrı bir yerde kalabilir. Bu süre, konukevi hizmetlerinden
faydalanma süresinden mahsup edilir.

5 Ocak 2013 – Sayı : 28519                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 21



ÜÇÜNCÜ KISIM
Güvenlik Önlemleri, Ayrılma, Hizmetler ve Değerlendirme Komisyonu

BİRİNCİ BÖLÜM
Güvenlik Önlemleri ve Tedbir Plânı

Güvenlik önlemleri
MADDE 16 – (1) Konukevi güvenliği için aşağıdaki teknik donanım sağlanır:
a) Dış alanda kayıt yapan geniş açılı kameralar ve monitör, iç alanda ise giriş, koridorlar,

mutfak ve salonda kayıt yapan kameralar ve monitörler.
b) Pencereler için güvenliğin sağlanmasına yönelik parmaklıklar.
c) Acil durumda kullanılmak üzere kolluk birimlerine çağrı yapan alarm sistemi.
ç) Yangın alarmı ve söndürme tüpleri.
d) Numarası görünmeyen ve şehirlerarası görüşmelere açık en az iki telefon hattı.
e) Çelik kasa.
f) Evrak imha makinesi.
(2) Konukevi güvenliği için aşağıdaki tedbirler uygulanır:
a) Hiçbir dokümanda, materyalde, yazılı ya da görsel basında ve bunların internet üze-

rinden yapılan her türlü yayınında konukevinin dış cephesi, çalışanlar ve yararlanıcılara ilişkin
fotoğraflara yer verilmez.

b) Yargı yetkisinin kullanıldığı durumlar hariç olmak üzere, hiçbir kamu görevlisi ko-
nukevinde kalan kadınlara ilişkin kişisel bilgileri talep edemez.

c) Hiçbir kamu görevlisi konukevine doğrudan yönlendirme yapamaz.
ç) Konukevine ziyaretçi kabul edilmez.
d) Konukevinin adresi gizli tutulur, yazışmalarda ŞÖNİM’in adresi kullanılır.
e) Kamu kurum ve kuruluşları, konukevlerine ve konukevinde kalan kadınlarla çocuk-

larına ilişkin olarak yürüttükleri her türlü resmi yazışmalarında ve bilgi, iletişim ve yayın araç-
larının kullanımında gizlilik kuralına uygun olarak hareket ederler. Kendi birimlerinde gizliliğin
ihlal edilmesini önleyecek tedbirleri gecikmeksizin alırlar.

f) Konukevinde kalan ve can güvenliği tehdit altında bulunan kadınlar için 18 inci mad-
dede öngörülen tedbir plânı uygulanır.

g) Konukevi ve kolluk çalışanları konukevi güvenliğine ilişkin bir acil durum plânı ya-
par. Bu plânın uygulanmasında işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasına yönelik olarak ko-
nukevi yönetimi ile kolluk periyodik görüşmeler gerçekleştirir. Tüm çalışanlara ve konukevinde
kalanlara plân hakkında gerekli bilgilendirme yapılır.

ğ) Konukevinde kadın, çocuk ve çalışanlara kasten zarar verme girişiminde bulunan
veya kuralları kasten ihlal eden kadınlar hakkında, 29 uncu madde kapsamında işlem yapılır.

h) Hizmet satın alınan kurumlardan, bakım ve onarım gerektiren durumlarda görevlen-
dirilecek kişiden ya da firmadan gizlilik ilkesine riayet edeceğine dair taahhütname alınır.

ı) Saldırı, yangın ve deprem durumunda yapılacaklara ilişkin acil durum talimatları il
müdürlüklerince oluşturulur. Kadın ve çocuklar, çalışanlar tarafından bu konuda bilgilendirilir.

i) Konukevine silah ve benzeri zarar verici amaçlarla kullanılabilecek materyaller alınmaz.
j) Konukevi içerisinde fotoğraf makinesi, ses kayıt cihazı ya da kamera ile kayıt yapı-

lamaz.
k) Konukevinin içinin gözlenmesini önleyecek tedbirler alınır.
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(3) Hakkında konukevine yerleştirme kararı verilen ve yapılan değerlendirme sonucun-
da hayati tehlikesinin olduğu anlaşılan kadınlar ile beraberindeki çocukların, kolluk nezaretinde
ivedilikle en yakın konuk evine güvenli ulaşımı sağlanır.

Gizlilik ilkesi
MADDE 17 – (1) Konukevi açılırken, gizlilik ilkesine uyulur. Konukevinin adresi, te-

lefon numarası gizli tutulur. Konukevini tanıtan tabela asılmaz, temel atma ve açılış töreni dü-
zenlenmez.

(2) Yapılacak yazışmalarda kadınların, çocukların ve çalışanların isimleri belirtilmez,
gerekli durumlarda üzerinde anlaşmaya varılmış kodlar kullanılır.

(3) Kadın ve çocuklar ile gerekli görülen üçüncü kişilerin kimlik bilgileri ve adresleri
ile önem taşıyan bilgiler tüm resmi kayıtlarda gizli tutulur. Gizlilik kuralını ihlal edenler hak-
kında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

(4) Konukevinde kalan kadın ve çocuklara yapılacak tebligatlar, 11/2/1959 tarihli ve
7201 sayılı Tebligat Kanununun 18 inci maddesi gereğince ŞÖNİM’e yapılır.

Tedbir plânı
MADDE 18 – (1) Hayati tehlikesi bulunan ve hakkında geçici koruma altına alınmasına

dair tedbir kararına hükmedilen şiddet mağduru ve beraberindeki çocukların korunması ama-
cıyla, 11/11/2008 tarihli ve 27051 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet Başsavcı-
lıkları ve Mahkemelerce Alınacak Tanık Koruma Tedbirlerine İlişkin Esas ve Usuller Hak-
kında Yönetmelik hükümleri kapsamında yapılacak işlemlere esas teşkil etmek üzere, kolluk
koordinasyonunda, ŞÖNİM veya gerekli görülen hallerde konukevi işbirliği ile bir yıl için ha-
zırlanır.

(2) Durumun özelliğine göre bu süre bir yıl daha uzatılabilir. ŞÖNİM veya konukevi
tarafından uygulanır. Kolluk tarafından, tedbir planı süresince, plan kapsamında yapılan iş ve
işlemlerden ŞÖNİM’e bilgi verilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Konukevinde Hizmetlerin Sunulması, Yardım ve Çıkarılma

Konukevinde sunulacak hizmetler
MADDE 19 – (1) Konukevi, kadın ve çocuklara doğrudan ya da ŞÖNİM aracılığıyla

ilgili kuruluşlara yönlendirmek suretiyle aşağıda belirtilen alanlarda destek sunar:
a) Güvenlik.
b) Danışmanlık.
c) Yönlendirme.
ç) Psikolojik destek.
d) Hukuki destek.
e) Tıbbi destek.
f) Geçici maddi yardım.
g) İş bulma konusunda destek.
ğ) Kreş.
h) Mesleki eğitim kursu.
ı) Grup çalışmaları.
i) Çocuklar için burs.
j) Sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetler.
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Nöbet
MADDE 20 – (1) Nöbet sistemi, konukevlerinde güvenliğin ve hizmetin sürekliliğini

sağlamak amacıyla, hizmetin özelliğine ve yedi gün yirmidört saat esasına göre müdür tara-
fından düzenlenir.

(2) Konukevi çalışanları düzenlenecek nöbet çizelgesi doğrultusunda gece de görev ya-
parlar.

Beslenme
MADDE 21 – (1) Konukevindeki kadınlar ve çocuklara üç ana öğün verilir, çocuklara

iki ara öğün daha verilir.
(2) Doktor tarafından özel diyet uygulaması önerilen kadın ve çocuklara özel diyet uy-

gulanır. İzin, hastalık ve diğer nedenlerden dolayı bir günden fazla konukevinden ayrılmış bu-
lunanların, ayrıldıkları günlere ait istihkakları tabeladan çıkarılır.

(3) Konukevinin yemek ihtiyacı, mamul yemek alımı yolu ile de karşılanabilir.
Çocuklar
MADDE 22 – (1) Konukevi hizmetinden yararlanan çocuğun, konukevine en yakın

okula, ŞÖNİM tarafından verilen kodlu kimlik kartına istinaden, gizlilik ilkesine bağlı kalınarak
kesin kaydı yapılır. Çocuğun yerleşim yeri adresi olarak aksine bir hüküm bulunmaması halinde
ŞÖNİM gösterilir.

(2) Okul öncesi çocukların gelişimi ve eğitimi, konukevi tarafından okul idaresi ile iş-
birliği yapılarak takip edilir.

Harçlık ve yardım
MADDE 23 – (1) Harçlık, ilk kabul birimi veya konukevi hizmetlerden yararlanan ve

geliri bulunmayan kadınlara ve çocuklara, Kanun kapsamında geçici maddi yardım yapılmasına
karar verilmemiş olması halinde sosyal inceleme raporlarına dayanılarak müdürün teklifi ve
ŞÖNİM’in onayı ile Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen orana göre ödenir.

(2) Harçlık, konukevi tarafından hazırlanacak bordroya göre, imza karşılığında her ayın
birinci günü peşin olarak ödenir. Ayın onuncu gününe kadar konukevine kabul edilen kadın ve
çocuklarına tam harçlık, daha sonra kabul edilenlere ise kaldıkları gün sayısı üzerinden hesap-
lanacak harçlıkları ödenir. İşe yerleştirilen kadınların harçlıkları, maaşlarını alıncaya kadar ke-
silmez.

(3) Bu ödemeler için ilk kabul birimi ya da konukevine kabulü yapılan kadın ve çocuk
sayısının, aylık ortalaması üzerinden yapılacak hesaplama sonucunda elde edilen meblağ tuta-
rınca konukevi müdürlüğüne avans açılır. Yapılacak ödemeler bu avans üzerinden yapılır.

(4) Konukevinde kalan kadınların öğrenim gören çocukları ile çeşitli nedenlerle öğre-
nimine devam etmeyen ve ücretli olarak bir işyerinde çalışmayan çocuklarına, Bakanlığa bağlı
çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarında kalan çocuklara verilen miktar kadar hiçbir kesinti ya-
pılmaksızın net harçlıkları verilir.

(5) Harçlıklar, belediye, il özel idaresi ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı konukevle-
rinde kalan kadınlara ve beraberindeki çocuklara ise;

a) Bakanlığa ait konukevlerinde Bakanlık bütçesinden,
b) Belediyelere ait konukevlerinde belediye bütçesinden,
c) İl özel idarelerine ait konukevlerinde il özel idaresi bütçesinden,
ç) Sivil toplum kuruluşlarına ait konukevlerinde ise Bakanlık bütçesinden,
karşılanır.
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(6) Giyim yardımı ayni olarak yapılır. Bu yardımdan yararlanacak kadınlar ve çocuk-
larına verilecek giyecek eşyasının türü ve miktarı Ek-1 ve Ek-2’deki listelerde gösterilmiştir.
İhtiyaca göre verilecek giyim eşyasının rengi ve biçimi ilgili konukevi tarafından belirlenerek,
standart beden ölçülerine, mevsimine, çocuk yaş ve cinsiyetlerine uygun olarak satın alınır ve
bir tutanakla kadınlara teslim edilir. Giyim eşyalarının renk ve modellerinin aynı olmamasına
özen gösterilir. Verilen giyecek ve ayni yardımlar kayıt altına alınır.

(7) Konukevinde kalmakta iken, haklı bir nedene dayanması ve kadının sorunlarını çö-
zümlemede etkili olabileceği kanaatine varılması halinde bir başka konukevine nakledilen ka-
dınların nakil dosyasına, kendisine verilmiş olan eşyaların türü, sayısı, miktarı ve verilen harç-
lığa ilişkin belgeler de eklenir.

(8) Yapılacak ödemeler, Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince gelir ver-
gisi ile veraset ve intikal vergisinden, bu ödemeler için düzenlenen kâğıtlar ise damga vergi-
sinden muaftır.

Tedavi ve tedavi yardımı
MADDE 24 – (1) Tedavisi gereken kadının ilgili mevzuatı çerçevesinde gerekli teda-

vileri yaptırılır.
(2) Konukevinde kalan kadın, hakkında koruyucu tedbir kararı verilmesi halinde, Ka-

nunun 19 uncu maddesi gereğince muayene ve tedavi yardımından yararlandırılır. Kadınlara,
tedavileri sürecinde ve sağlık raporlarının alınmasında sağlık kuruluşlarından öncelikli olarak
yararlanma hakkı tanınır.

Eğitim giderleri
MADDE 25 – (1) Kadınların, çalışma yaşamına katılımını desteklemek ve istihdam

politikasına uygun olarak istekleri ve yeteneklerine göre meslek edinmelerini sağlamak için
gerekli olan eğitim giderleri Bakanlık bütçesinden konukevine aktarılacak ödenekten karşılanır.

Emanete alma
MADDE 26 – (1) Her konukevinde müdürün veya uygun göreceği bir çalışanın so-

rumluluğunda bir emanet kasası bulunur.
(2) Konukevine kabul edilen kadınların kıymetli eşyaları, ayrıntılı emanet tutanağı ha-

zırlanarak teslim alınır, kadının istemesi halinde ve konukevinden nakil ya da ayrılmaları sıra-
sında tutanakla teslim edilir. Tutanağın bir örneği konukevine kabul edilen kadına da verilir.

Taahhütname
MADDE 27 – (1) Konukevine kabul edilen kadınlar, konukevi hizmetlerinden yarar-

landığı süre içerisinde uyulması gereken kuralları içeren ve Ek-3’te yer alan taahhütnameyi
imzalar. Taahhütnamenin bir sureti kadına verilir.

(2) Konukevinin girişinde yararlanıcıların uyması gereken kurallar açıkça yazılarak
ilân edilir.

Konukevinden ayrılma
MADDE 28 – (1) Konukevinde kalan kadın ve varsa beraberindeki çocukları aşağıdaki

hallerde konukevinden ayrılır:
a) Kendi talebi.
b) Konukevinde kalma süresinin sona ermesi.
c) Kanun gereğince barınma tedbirine karar verilen kadının kararda belirtilen sürenin

sona ermesinden önce konukevinden ayrılmak istemesi halinde, kararı veren mercie kararın
kaldırılmasına dair başvurusu.

ç) Güvenlik ya da başka bir gerekçeyle aynı ildeki veya il dışındaki başka bir konuk-
evine yönlendirilmesi veya nakledilmesinin uygun görülmesi.
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(2) Ayrılan kadınlar hakkında konukevi sonrasında, can güvenliği riski olmamak kay-
dıyla, talep edilmesi ve sosyal inceleme raporuna istinaden ŞÖNİM tarafından uygun görülmesi
halinde altı ay süre ile 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca hizmet verilebilir.

(3) Kadının ayrılma nedenini içeren bir tutanak hazırlanarak arşivlenir.
(4) Konukevinden ayrılan kadın, ihtiyaç duyması ve uygun görülmesi halinde birden

çok defa konukevine kabul edilebilir.
Çıkarılma
MADDE 29 – (1) Konukevine kabul edilen kadınlar ve beraberindeki çocukları aşağı-

daki hallerde değerlendirme komisyonunun kararı ve ŞÖNİM’in onayı ile konukevinden çıka-
rılır:

a) Yönetmelikte belirtilen konukevi kurallarına uymaması.
b) Konukevine kabul koşullarını taşımadığının tespit edilmesi.
c) 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca tedaviyi kabul etmemesi.
(2) Kadınların birinci fıkranın (a) bendine göre çıkarılabilmesi için daha önce, Yönet-

melik kapsamında belirtilen kurallara uymadığı için bir kez uyarılması ve buna rağmen olumsuz
tutum ve davranışlarını sürdürdüğüne dair sosyal inceleme raporu düzenlenmesi gerekir. İşlenen
fiilin suç niteliğini taşıması halinde genel hükümler çerçevesinde işlem yapılır.

(3) Konukevinden çıkarılma işlemi ŞÖNİM tarafından il müdürlüğü aracılığı ile Genel
Müdürlüğe bildirilir. Kadının konukevi hizmetinden tekrar yararlanabilmesi Genel Müdürlüğün
iznine tabidir.

(4) Çıkarılma kararına karşı bir hafta içinde il müdürlüğüne itiraz edilebilir.
Elektronik konukevi sisteminin kurulması
MADDE 30 – (1) Konukevleri ve hizmetlerinden yararlananlarla ilgili olarak, Genel

Müdürlük bünyesinde tüm kadın konukevlerinin birbirleriyle bağlantısını, doluluk oranının ta-
kibini, konukevleri arasındaki sevklerin hızlandırılmasını ve konukevleriyle ilgili güncel ana-
lizler yapılabilmesini ve politika üretilmesini sağlamak amacıyla elektronik konukevi sistemi
kurulur, veri tabanı ve internet ağı oluşturulur.

Elektronik konukevi sisteminin işleyişi
MADDE 31 – (1) Bakanlık, belediyeler, il özel idareleri ve sivil toplum kuruluşları ta-

rafından işletilen konukevlerinde kalanlara ait bilgiler ile kapasite ve sayı bilgilerinin her de-
ğişiklikle birlikte bulunduğu ilde mevcut ŞÖNİM’e bildirilmesi zorunludur. Veri tabanı oluş-
turulmasına ve yürütülmesine ilişkin düzenlemeler Bakanlık tarafından yapılır. Bu kapsamda
Genel Müdürlük tarafından konukevlerinden istenilen her türlü bilgi ve veri girişi geciktiril-
meksizin usulüne uygun olarak sağlanır.

(2) Elektronik konukevi sisteminde konukevleriyle ilgili olarak elektronik ortamda gi-
rilen bilgiler, Genel Müdürlükçe merkezi bir veri tabanında muhafaza edilir.

(3) Elektronik konukevi sistemine veri girişi konukevi tarafından yapılır, yapılacak iş-
lemlerin takibi için konukevinin bulunduğu ildeki ŞÖNİM’de ve il müdürlüğünde belirlenecek
kişilere Genel Müdürlükçe yetki verilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Çalışanlara İlişkin Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Ortak Hükümler

Çalışanların işe alınması
MADDE 32 – (1) Çalışanların, Bakanlığa bağlı olarak açılan konukevlerinde 14/7/1965

tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) fıkrası kapsamında
çalıştırılan memur veya (B) fıkrası kapsamında çalıştırılan sözleşmeli personelden, büyükşehir
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belediyeleri, belediyeler ve il özel idarelerine bağlı olarak açılanlarda 657 sayılı Kanuna tabî
memur veya 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi kapsamında istihdam edilen
sözleşmeli personelden istihdamı esastır. Ancak bunun mümkün olmaması halinde 657 sayılı
Kanun ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde hizmetin gerektirdiği nitelikleri taşıyan personel
istihdam edilir.

(2) Sivil toplum kuruluşları tarafından açılacak konukevlerinde ise özel hukuk hüküm-
lerine göre, tâbi oldukları mevzuata uygun ve bu Yönetmelikte sayılan hizmetlerin gerektirdiği
nitelikleri taşıyan personel istihdam edilir.

Çalışanların niteliği
MADDE 33 – (1) Konukevinde, hizmet sunumuna yetecek sayı ve nitelikte, tercihen

kadın çalışanlar arasından, psikoloji, çocuk gelişimi, öğretmenlik ve sosyal hizmet alanlarında
eğitim veren kurumlardan mezun sosyal çalışma görevlileri ile hemşire, çocuk eğiticisi, memur,
aşçı ve bakım elemanı istihdam edilir. İşin niteliğine göre dış güvenlik personeli ve şoför olarak
erkek çalışan istihdam edilebilir.

(2) Müdür, birinci fıkrada belirtilen sosyal çalışma görevlilerinin alanlarında eğitim ve-
ren en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin ilgili bölümlerinin birinden mezun olanlar
arasından atanır. Bunlardan kadın çalışmalarında yer almış olanlar tercih edilir.

(3) Rehabilitasyon ve güçlendirme sürecinde farklı hizmet modellerine ihtiyaç duyan
kadınlar için kurulacak konukevlerinde ihtiyaca göre tam veya yarım zamanlı olarak hizmet
alımı yolu ile psikiyatrist, pedagog, özel eğitim öğretmeni ya da ihtiyaç duyulan diğer meslek
elemanları istihdam edilebilir.

Çalışanların eğitimi
MADDE 34 – (1) Çalışanlara yönelik eğitimlerde aşağıdaki kurallara uyulur:
a) Çalışanlara, çalışmaya başlamadan önce ve başladıktan sonra düzenli aralıklarla tek-

rarlamak suretiyle toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddet gibi ihtiyaç duyulan ko-
nularda, Genel Müdürlükçe belirlenen eğitimler düzenlenir.

b) Çalışanların mesleki becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimlere ve farkındalık artı-
rıcı grup çalışmalarına katılmaları desteklenir.

c) Çalışanlara, yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren konukevlerinde ilgili mev-
zuat hükümleri çerçevesinde kısa süreli staj imkânı sağlanır.

ç) Eğitim programlarının hazırlanması sürecinde ilgili taraflarla işbirliği yapılır.
d) Çalışanların bir yıl boyunca katılım sağladıkları eğitimlerin toplam süresi on günden

az olamaz.
e) Eğitim faaliyetlerinin yanı sıra konukevi çalışanlarının karşılaştığı tükenmişlik sendro-

munun önüne geçilmesi için gerekli önlemler alınır ve çalışanlara düzenli psikolojik destek verilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Konukevi Çalışanlarının Görevleri

Konukevi müdürü
MADDE 35 – (1) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:
a) Konukevinin, idari, mali ve teknik tüm işlerini ilgili mevzuata uygun olarak yürüt-

mek.
b) Konukevi hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi için gerekli plân ve programların

hazırlanmasını ve çalışanlar arasında işbirliği ve eşgüdümü sağlamak, denetimleri yapmak.
c) Çalışanların özlük dosyalarının tutulması, muhafazası ve bunlara ilişkin her türlü iş-

lemin zamanında yürütülmesini sağlamak.
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ç) Konukevi çalışanlarının mevzuat uyarınca istenilen tutum, davranış, kılık, kıyafet
ve benzeri özelliklerini izleyerek denetimlerini yapmak.

d) Konukevinin temizlik kurallarına uygun olmasını sağlamak ve bunun denetimini
yapmak.

e) Konukevinin, ihtiyaç ve özellikleri ile konuya ilişkin esasları göz önünde bulundu-
rarak yıllık bütçesini ve alım satım işlerini yapmak, ödeneklerin amacına uygun harcanmasını
temin etmek veya temin edilmesini sağlamak üzere ilgili birimlere bilgi vermek.

f) Ambar, ayniyat, depo sayım ve devir işlemleri ile yazı işlerinin genel hükümler çer-
çevesinde yürütülmesini sağlamak.

g) Gerekli kayıtların tutulmasını, formların doldurulmasını ve istatistikî bilgilerin dü-
zenlenmesini ve her yılsonunda konukevinin ihtiyaçlarını ve hizmetlerinin sunulmasında kar-
şılaşılan sorunları da kapsayan çalışma raporunu hazırlayarak ŞÖNİM’e göndermek.

ğ) Konukevinde çalışanlar ile konukevi hizmetlerinden yararlanan kadınların ilişkile-
rinin düzenlenmesi amacıyla eğitim programları hazırlamak ve uygulamak.

h) Konukevinde güvenlik önlemlerini aldırmak, güvenliği tehdit eden bir durumda ilgili
kuruluşlarla bağlantıya geçmek, hayati tehlikesi bulunan kadın için tedbir plânı hazırlanması
çalışmalarına katılmak.

ı) Konukevinin güvenliği hakkında kolluk ile işbirliği yapmak ve güvenliğe ilişkin edin-
diği bilgileri kolluk ile düzenli olarak paylaşmak.

i) Güvenlik personeli ile birlikte düzenli olarak konukevi güvenliğine etki eden riskleri
belirlemek ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.

j) Elektronik konukevi sistemine kadınların kabulü sırasında veri girişi yapmak veya
yapılması için personele yetki vermek.

k) Değerlendirme komisyonuna başkanlık etmek.
(2) Müdürün bulunmadığı hallerde, genel hükümlere göre görevlendirilecek çalışan,

müdürün görevlerini yürütür.
Sosyal çalışma görevlisi
MADDE 36 – (1) Konukevinde sosyal çalışma görevlisi olarak çalışan, sosyal çalış-

macı, psikolog, çocuk gelişimcisi ve öğretmenler tarafından aşağıdaki görevler yerine getirilir:
a) Konukevine kabulü yapılan kadınlar ve beraberindeki çocuklarla görüşme yaparak,

konukevinin amacı ve işleyişi konusunda bilgilendirmek, uygun yöntemlerle konukevini tanı-
maları, kuralları öğrenmeleri ve uyum sağlamalarında yardımcı olmak.

b) Çocuğu ile kabulü yapılan kadınların, uygun görülmesi halinde çocukları hakkında
5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uyarınca gerekli önlem-
lerin alınmasına yönelik sosyal inceleme raporu düzenleyerek müdüre sunmak.

c) Kadınların, bir iş ve meslek edinmelerine, sağlık ve hukuki sorunlarını çözmeleri
için ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişim kurmalarına ve gerekli hizmetleri almalarına destek
olmak amacıyla maddi yardıma ihtiyacı olan kadınların durumları hakkında rapor düzenleyerek
müdüre sunmak.

ç) Gizlilik ilkesine uygun olarak, yapılan çalışmalar ile ilgili kayıtları tutmak, yapılan
mesleki çalışmalarla ilgili rapor ve dosyaları düzenlemek, saklamak.

d) Kadınlara ve beraberindeki çocuklara yönelik grup çalışmaları yapmak.
e) Kadınların ve beraberindeki çocukların sorunlarının çözümü hakkında rehberlik ve

danışmanlık hizmeti vermek.
f) Kadın ve çocuklara yönelik sosyal etkinlikler düzenlemek.
g) Çalışanların hizmet içi eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasında görev

almak.
ğ) Katılım sağladıkları eğitim ve toplantılara ilişkin raporu konukevi çalışanlarına ak-

tarmak.
h) Kadınların ve çocuklarının yatak, çamaşır, vücut temizliği ve bakımlarına dikkat et-

melerini sağlamak.
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ı) Kadın ve çocukların ihtiyaçlarını tespit etmek ve müdüre iletmek.
i) Görevlerini müdürün gözetiminde diğer meslek elemanları ile işbirliği içerisinde yü-

rütmek.
j) Genelge ve talimatlarla belirlenen görev tanımları içerisindeki diğer görevleri ve mü-

dür tarafından verilecek görevleri yapmak.
Sosyal çalışmacı
MADDE 37 – (1) Sosyal çalışmacının, 36 ncı maddede belirtilenlerin yanında diğer

görev ve yetkileri şunlardır:
a) Kadınların ve varsa çocukların sorun ve ihtiyaçları çerçevesinde mesleki uygulama-

ları gerçekleştirmek, bunlarla ilgili rapor düzenlemek ve ŞÖNİM’ e göndermek.
b) Konukevinde kalan ve hakkında tedbir kararı olan kadınlar için gerektiği takdirde

tedbirin devamı, süresinin veya şeklinin değiştirilmesi ya da kaldırılması hakkında rapor dü-
zenlemek ve ŞÖNİM’ e göndermek.

c) Konukevinde kalan kadınların ve beraberindeki çocukların, çıkarılmalarına ilişkin
rapor düzenlemek ve ŞÖNİM’e göndermek.

Psikolog
MADDE 38 – (1) Psikologun, 36 ncı maddede belirtilenlerin yanında diğer görev ve

yetkileri şunlardır:
a) Konukevine kabulü uygun görülen kadınların ve beraberindeki çocukların uyum sü-

recinde psikolojik değerlendirmelerini yapmak, destek sağlamak.
b) Konukevindeki kadınlar için ilgili meslek elemanları ile birlikte müdahale plânı ha-

zırlamak ve uygulanmasını sağlamak.
c) Psikolojik değerlendirme teknikleri ve gözlem metotları kullanarak kadınların ilgi

ve yeteneklerini belirlemek, buna uygun etkinlikler organize edilmesini sağlamak veya ilgili
kuruluşlara yönlendirmek.

ç) Psikiyatrik desteğe ihtiyaç duyan kadın ve çocukları tedavi görebilecekleri sağlık
kuruluşlarına yönlendirmek ve tedavi sürecini takip etmek.

d) İlgili meslek elemanları ile birlikte vaka değerlendirmeleri yapmak, bu toplantılarda
kadınla ve çocukla yürütülen psikolojik destek çalışmaları sırasında edinilen ve paylaşılmasında
yarar görülen bilgileri ilgili meslek elemanlarına aktarmak.

Çocuk gelişimcisi
MADDE 39 – (1) Çocuk gelişimcisinin, 36 ncı maddede belirtilenlerin yanında diğer

görev ve yetkileri şunlardır:
a) Çocukların sağlık, gelişim ve eğitim düzeylerini izlemek, tespit etmek ve sorunlarının

çözümü için mesleki çalışmalar ve rehberlik yapmak.
b) Çocukların gelişim ve eğitimleri ile anne-çocuk ilişkisi konusunda konukevindeki

annelere yönelik bilgilendirici çalışmalar organize etmek ve uygulamak
c) Çocuklara yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ve programlar or-

ganize etmek.
ç) Travma yaşamış çocuklara uygun eğitim ve gelişim programları, oyunlar, hikâyeler

ve etkinlikler hazırlamak ve uygulamak.
Öğretmen
MADDE 40 – (1) Öğretmenin, 36 ncı maddede belirtilenlerin yanında diğer görevleri

şunlardır:
a) Konukevinde kalan ve okuma yazma bilmeyen kadınların okuma-yazma kurslarına

kayıt ve takip işlemlerini yürütmek ve okuma-yazma çalışmalarına yardımcı olmak.
b) Kadınların ilgi ve yetenekleri doğrultusunda meslek eğitimi almaları konusunda ge-

rekli rehberlik ve danışmanlığı yapmak ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
c) Kadınlara yönelik beceri geliştirici, boş zaman değerlendirici ve eğitici faaliyetler

düzenlemek.
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ç) Okul çağında bulunan çocukların okul kayıt işlemlerini yürütmek. Çocukların okula
devamını sağlamak ve izlemek, programlı çalışma alışkanlığını kazandırmak, okul ile ilgili so-
runlarını çözmek.

d) Belirli bir plân ve program çerçevesinde çocukların ders çalışma ve ödev yapmalarını
sağlayarak okul başarılarını artırmaya yönelik çalışmalar yapmak.

Hemşire
MADDE 41 – (1) Hemşirenin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Kadın ve çocukların sağlık durumlarını izlemek, hasta olan kadın ve çocukların ko-

nukevinde veya hastanede tedavisi için gerekli tüm işlemleri yerine getirmek, gerektiğinde ka-
dınlara hastaneye gidişlerinde refakat etmek ve kayıtlarını tutmak.

b) İhbarı zorunlu hastalıkları müdüre bildirmek.
c) Aile plânlaması yöntemleri, gerekliliği ve yararları konusunda kadınları bilgilendir-

mek.
ç) Anne adayları için beslenme, doğuma hazırlık ve bebek bakımı ile ilgili eğitim ça-

lışmaları yapmak.
d) Konukevinin tüm bölümlerinin sağlıklı yaşam koşullarına uygun, temiz, bakımlı ve

düzenli olmasını sağlamak ve kontrol etmek.
e) Mutfak çalışanlarının temizliğe uymasını ve eğitimini sağlamak ve kontrol etmek.
f) Genelge ve talimatlarla verilen, görev tanımları çerçevesinde verilen diğer görevleri

yapmak.
Çocuk eğiticisi
MADDE 42 – (1) Çocuk eğiticisinin görevleri şunlardır:
a) Çocuk gelişimcisi tarafından yürütülen çalışmalara destek olmak.
b) Çocuğun becerileri ile ilgili anneleri ve çocuk gelişimcisini bilgilendirmek.
c) Çocuk bakımı konusunda anneleri bilgilendirmek.
ç) Çocuklara yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ve programları uy-

gulamak.
d) Annesi çalışan bebek ve küçük çocukların bakımına destek olmak.
e) Genelge ve talimatlarla verilen, görev tanımları çerçevesinde verilen diğer görevleri

yapmak.
Memur
MADDE 43 – (1) Memurun veya memurun görevlerini yapmak üzere istihdam edilen

çalışanların görevleri şunlardır:
a) Hizmet alanına giren konularda kendisine verilen işleri yapmak ve sonuçtan müdürü

bilgilendirmek.
b) Her türlü yazıyı hazırlamak, dosyalamak ve arşivlemek.
c) Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
Aşçı
MADDE 44 – (1) Mamul yemek alımı yapılmayan konukevlerinde istihdam edilen aş-

çının görevleri şunlardır:
a) Mutfağın temiz ve düzenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak.
b) Yemek ve ara öğünlerini oluşturulacak programa göre hazırlamak.
c) Mutfak ihtiyaçlarını müdüre bildirmek ve alışverişi yapmak.
ç) Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
Temizlik elemanı
MADDE 45 – (1) Temizlik elemanının görevleri şunlardır:
a) Konukevinde meydana gelen arızaları ve onarım gerektiren durumları müdüre bil-

dirmek.
b) Banyo, çamaşır ve temizlik hizmetlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak.
c) Çalışma alanları ve ortak kullanım alanlarının temizliğini yapmak.
ç) Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
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Bakım elemanı
MADDE 46 – (1) Bakım elemanının görevleri şunlardır:
a) Konukevi, ŞÖNİM ve ilk kabul biriminde bulunan kadınlara gidecekleri hastane, ad-

liye ve benzeri diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili iş ve işlemlerde refakat etmek.
b) Öz bakımlarını yapamayan kadınların bu gereksinimlerinin karşılanmasında yardımcı

olmak.
c) Genelge ve talimatlarla verilen, görev tanımları çerçevesinde verilen diğer görevleri

yapmak.
Güvenlik personeli
MADDE 47 – (1) Güvenlik personeli konukevi dışında ve içinde görev yapar. Güvenlik

personelinin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Konukevinde kalanların güvenliğini sağlamak.
b) Konukevine giriş ve çıkışlarda 1/6/2005 tarihli ve 25832 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliği hükümlerine göre üst aramalarını yapmak,
cep telefonu, fotoğraf makinesi, kayıt cihazı, makas, bıçak ve benzeri silahların emanet işlem-
lerini yapmak.

c) Her türlü hırsızlığa, sabotaja karşı dikkatli olmak, yabancı şahısların binaya girme-
lerini önlemek.

ç) Şüpheli durumları müdüre ve gerektiğinde kolluğa bildirmek.
d) Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
Şoför
MADDE 48 – (1) Şoförün görevleri şunlardır:
a) Zimmetine verilen aracın rutin bakım ve muayenelerini yaptırmak.
b) Kadın ve beraberindeki çocuklar ile çalışanların gerekli yerlere ulaşımını sağlamak.
c) Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
(2) Konukevi ihtiyaçlarında kullanılmak üzere hizmet alımı yoluyla sürücülü araç ki-

ralandığı hallerde şoför yukarıdaki hükümlere tâbidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Değerlendirme Komisyonu

Değerlendirme komisyonunun yapısı
MADDE 49 – (1) Konukevinde kalan kadın ve beraberindeki çocuklarına verilecek

hizmetleri ve mesleki çalışmaları gerçekleştirmek, diğer kurum ve kuruluşlar ve sivil toplum
kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak, konukevi hizmetlerinin Yönetmelikte öngörüldüğü
biçimde yürütülmesini güçleştiren, müdahale plânını aksatacak tutum ve davranışlarda bulunan
kadınlarla ilgili karar almak üzere her konukevinde bir değerlendirme komisyonu oluşturulur.

(2) Değerlendirme komisyonu, müdürün başkanlığında sosyal çalışmacı, psikolog, öğ-
retmen, çocuk gelişimcisi ve hemşireden oluşur. Çalışmalarını müdür veya görevlendireceği
çalışanın başkanlığında yürütür.

Değerlendirme komisyonunun çalışma usulü
MADDE 50 – (1) Değerlendirme komisyonu, düzenli olarak her ayın ilk haftası içinde

ve ihtiyaç duyulması halinde toplanır. Değerlendirme komisyonunun toplanma yeter sayısı üç-
tür. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Eşitlik halinde müdürün katıldığı tarafın görüşüne göre ha-
reket edilir. Komisyon kararına karşı itiraz ŞÖNİM’e yapılır.

(2) Konukevlerinde kalan kadınların, karar sürecine katılımlarını sağlamak amacıyla,
değerlendirme komisyonu toplantısından önce sorun ve ihtiyaçlarını belirleyerek değerlendirme
komisyonuna sunmaları istenir.

Değerlendirme komisyonunun görevleri
MADDE 51 – (1) Değerlendirme komisyonunun görevleri şunlardır:
a) Kadınların konukevlerinde kalmaları, kalış süreleri, kalış sürelerinin uzatılması, hak-

kında alınabilecek tedbir kararları ile ayrılışları veya çıkarılmalarına ilişkin değerlendirme yap-
mak.
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b) Konukevi hizmetlerinin kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile
koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamak konusunda programlar yürütmek.

c) Çalışanlar ile kadınların ilişkilerinin düzenlenmesi amacıyla eğitim programları ha-
zırlatmak, uygulatmak ve değerlendirmek.

ç) Kadınların beraberinde konukevine kabulü yapılan çocukların eğitimi, gelişimi, sağ-
lığı ve benzeri konularda çalışmalar hakkında değerlendirmeler yapmak.

d) Konukevinin yıllık çalışma rapor ve programlarını hazırlamak, uygulamadan alınan
sonuçları değerlendirmek.

e) Konukevinde kalan, kurallara uymayan, müdahale plânını aksatacak tutum ve dav-
ranışlarda bulunan kadınlar ile diğer kadınlara, çocuklara veya eşya ve malzemelere zarar veren
kadınların durumunu değerlendirerek gerekirse uyarıda bulunmak.

f) Çalışma ve değerlendirme raporlarını ŞÖNİM’e sunmak.

BEŞİNCİ KISIM
Diğer Hükümler, Çeşitli ve Son Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler

Ayniyat, ambar ve depo hizmetleri
MADDE 52 – (1) Ayniyat, ambar ve depo hizmetleri, konukevi için gerekli tüketim

maddeleri, yiyecek, yakacak, temizlik ve benzeri tıbbi ve sıhhi malzeme, demirbaş, döşeme
ve cihazların satın alınma, muayene ve tesellüm, depolama, sarf işleri ile her çeşit onarım ve
diğer mali işlerin ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılmasını kapsar.

Konukevi giderleri
MADDE 53 – (1) Konukevlerinin işleyişiyle ilgili her türlü giderler bağlı bulunduğu

kurum veya kuruluşun bütçesinden karşılanır.
İşbirliği
MADDE 54 – (1) Hizmet; Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı,

Sağlık Bakanlığı, il özel idareleri, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ile diğer kişi ve kuru-
luşların işbirliği ve desteği ile yürütülür.

İlk kabul birimi
MADDE 55 – (1) İlk kabul birimlerinin kendi görev alanları kapsamındaki hususlar

saklı kalmak kaydıyla açılması, işletilmesi ve hizmet sunumu, Yönetmelik hükümleri çerçe-
vesinde yerine getirilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 56 – (1) 12/7/1998 tarihli ve 23400 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal

Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na Bağlı Kadın Konukevleri Yönetmeliği ile 8/5/2001
tarihli ve 24396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Ku-
rum ve Kuruluşlarınca Açılan Kadın Konukevleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Konukevinin kapasitesi
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki tarihte fazla

kapasite ile açılmış olup halen hizmet veren konukevleri, iki yıl içinde kapasitelerini 8 inci
maddenin üçüncü fıkrasına uygun hale getirir.

İl müdürlüğünün yetkisi
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) ŞÖNİM’lerin illerdeki teşkilatlanması tamamlanıncaya kadar

bu Yönetmelik kapsamında kendilerine verilen görevler il müdürlükleri tarafından yürütülür.
Yürürlük
MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

YEM HİJYENİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yem Hij-
yeni Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) İşletmelere verilen işletme kayıt belgeleri, diğer kamu kurum veya kuruluşlardan
ilgili mevzuat gereği izin veya ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kaldırmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri
yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki altıncı ve yedinci fıkralar eklenmiştir.

“(6) Veteriner tıbbi ürünlerin perakende satışı için izin alan veteriner muayenehaneleri,
poliklinikleri ve hayvan hastaneleri, yem katkı maddesi ve/veya premiks satmaları durumunda
bu Yönetmelikte aranan hijyen gerekliliklerini sağlamak koşulu ile onaylı yem işletmesi olarak
kabul edilir.

(7) İşletmelere verilen işletme onay belgeleri, diğer kamu kurum veya kuruluşlardan
ilgili mevzuat gereği izin veya ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kaldırmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında
yer alan “2013” ibareleri “2014” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

27/12/2011 28155
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Maliye Bakanlığından:
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLER ODALARI İLE TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ

MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER
ODALARI BİRLİĞİNİN ORGANLARININ DENETİMİ

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/11/1994 tarihli ve 22121 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları ile Türkiye Serbest Muha-
sebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin Organlarının Denetimi
Hakkındaki Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kanun” ve “Denetim
Elemanı” tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kanun: 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik
Kanunu,”

“Denetim Elemanı: Vergi Müfettişini,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 5 – Bu Yönetmelik çerçevesinde Birliğin ve odaların denetimi Bakanlık Ma-

kamının Onayı ile denetim elemanları tarafından yapılır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 6 – Birlik ve odaların denetimini yapan denetim elemanları, inceleme sonu-

cunda düzenleyecekleri raporun aslını ve onaylı bir örneğini Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi
Başkanlığına; suç unsuru taşıyan hususları tespit ettikleri takdirde, düzenleyecekleri raporun
bir örneğini ise il Cumhuriyet savcılığına gönderirler.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“İnceleme sonucunda, kanun ve yönetmeliklerde belirtilen hükümlere uyup uymadıkları

denetim raporunda belirtilir. Bakanlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda rapor gereği ya-
pılmak üzere, Birlik ve odalara gönderilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/6/2011 tarihli ve 27958 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli
Erbaş ve Er Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sözleşmeli er kaynaklarını; en az ilköğretim veya yurtdışındaki dengi okul mezunu
olup askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış ve terhislerinin üzerinden üç yıldan
fazla süre geçmemiş ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre mürâcaat yapılan yılın Ocak ayının
ilk günü itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olanlar teşkil eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Muvazzaflık hizmeti sırasında veya terhisinden itibaren üç yıl içinde ve müracaatın
yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olmak şartıyla; Kuvvet Ko-
mutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığı yahut Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından
alım için görevlendirilen birimlere müracaat etmek.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte

yürütür.
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Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığından:

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı-

nın merkez teşkilatı ile taşra teşkilatında görev yapan personelin disiplin ve üst disiplin amir-

lerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının merkez

teşkilatı ile taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan perso-

neli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 28/12/2010 tarihli ve 6093 sayılı Türkiye Yazma Eser-

ler Kurumu Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı

Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönet-

meliğin 16 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanını,

b) Diğer personel: Ekli cetvelde her birim için belirtilen unvanlar dışında kalmakla bir-

likte Başkanlık teşkilatında çalışan bu Yönetmelik kapsamına dahil personeli,

c) Disiplin amiri: Bu Yönetmeliğe ekli cetvelde unvanları belirtilen disiplin ve üst di-

siplin amirlerini,

ifade eder.

Disiplin amirleri

MADDE 5 – (1) Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının personelinin disiplin

ve üst disiplin amirleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan cetvelde gösterilmiştir.

En üst disiplin amiri

MADDE 6 – (1) Başkan, Başkanlıkta görevli bütün personelin en üst disiplin amiridir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak hükümler

MADDE 7 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Me-

murları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri

uygulanır.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı

yürütür.
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TEBLİĞ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

ENERJİ VERİMLİLİĞİ HİZMETLERİNİ YÜRÜTECEK KURUM VE

KURULUŞLARA YETKİ BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA

TEBLİĞ (SIRA NO: 2012/4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2013/1)

MADDE 1 – 25/7/2012 tarihli ve 28364 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Ve-

rimliliği Hizmetlerini Yürütecek Kurum ve Kuruluşlara Yetki Belgesi Verilmesi Hakkında Teb-

liğ(Sıra no: 2012/4)’e aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Yetkilendirme sözleşmelerinin uyarlanması

EK MADDE 1 – Ek-4 ve Ek-10’ da yer alan yetkilendirme sözleşmeleri, çerçeve söz-

leşme taslağı niteliğindedir. Bu Tebliğe aykırı olmamak kaydıyla ve Genel Müdürlüğün uygun

görüşü ile çerçeve sözleşmenin yapılacak sözleşme kapsamında olmayan hükümlerine ilişkin

ilgili maddeleri boş bırakılabilir, geçersiz ifadeler sözleşme metninden çıkartılabilir veya çer-

çeve sözleşme yeniden numaralandırılabilir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) Birinci fıkra uyarınca eğitim hizmeti verilebilmesi için aşağıdaki hususların yerine

getirilmesi zorunludur.

a) Eğitim hizmeti verenler veya vermek isteyenler, aşağıdaki bilgi ve belgeleri yetki

belgesi aldıkları kurum veya kuruluşa sunar:

1) Ek-2’de tanımlanan niteliklere sahip eğitim tesislerine sahip olunduğuna veya kira-

lama, kullanma hakkı elde etme gibi yöntemlerle edinildiğine dair bilgi ve belgeler,

2) Eğitimlerde uygulayacağı müfredat, program ve kullanacağı eğitim dokümanlarının

birer sureti,

3) Müfredat ve programa uygun olarak, eğitimlerde eğitici olacak kişilerin T.C. kimlik

numaraları, eğitim durumlarını gösteren belgelerin suretleri, mesleki deneyimlerini gösteren

belgelerin suretleri, özgeçmiş bilgileri, Ek-3’te yer alan Eğitici Beyan Belgesi ve eğitici form-

ları,

4) Eğiticilerden alınan taahhüt belgeleri.

(5) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce yetkilendirilmiş olan üniversiteler, mes-

lek odaları ve şirketler, dördüncü fıkrada belirtilen şartları yerine getirmedikçe ve bu şartların

yerine getirildiğine dair Genel Müdürlüğün uygun görüşünü almadıkça, bu fıkranın yürürlüğe

girdiği tarihten sonra birinci fıkra uyarınca eğitim hizmeti veremezler.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek-5’inde, Ek-11’inde ve Ek-12’sinde yer alan, “Enerji

Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Yönelik Yönetmelik” iba-

releri “27/Ekim/2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının

ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin Ek-3B’sinde “V- Refanslar” kısmında yer alan “EK-5B”

ibaresi “EK-3C” şeklinde değiştirilmiştir.
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MADDE 5 – Aynı Tebliğin Ek-10’unda yer alan 4 üncü maddenin birinci fıkrası aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İşbu Sözleşmenin konusu, 18/4/2007 tarihli ve 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Ka-

nununun 5 inci maddesi uyarınca yetki belgesi almak isteyen ŞİRKET’in başvurusu üzerine

verilen yetki belgesi kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesine yönelik;

a) Temel ilkelerin,

b) Hak ve yükümlülüklerin,

c) Uygulamaya ilişkin usûl ve esasların

belirlenmesi olup, yetki belgesi kapsamındaki faaliyetlerin enerji verimliliği mevzuatına

uygun olarak gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin Ek-10’unda yer alan 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ö)

bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) ŞİRKET, yetki belgesi kapsamındaki faaliyetlerinde genel ahlâka ve etik kurallara

uygun davranır.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin Ek-10’unda yer alan 12 nci maddenin üçüncü fıkrası yü-

rürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Yetki belgesinin birinci fikrada sayılan nedenler ve/veya ŞİRKET’in kusuru nede-

niyle iptal edilmesi halinde herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulamaz.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin Ek-10’unda yer alan 20 nci maddenin dördüncü ve beşinci

fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) İşbu Sözleşme .................. tarihi itibarıyla yürürlüğe girer.

(3) İşbu Sözleşme, yürürlük tarihinden itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.”

MADDE 9 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

—— • ——

KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 4170-5 Karar Tarihi: 13/12/2012

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/12/2012 tarihli toplantısında; Dağıtıcı lisansı

sahiplerine, Kurumun ilgili mevzuatı ile 22/4/2009 tarihli ve 2073 sayılı Kurul Kararı ve Petrol

Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliği’nde yer alan hususlar doğrultusunda, 1/1/2013-31/12/2015

tarihleri arasında, dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti izni verilmesine

Karar verilmiştir.
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2012 ARALIK GÜNSÜZLERİ              KILIÇ 

1300-2 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

5 Ocak 2013 

CUMARTESİ 
Sayı : 28519 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Yayladağı Sulh Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2012/36 

Karar No : 2012/110 

C. Sav. Esas No : 2012/71 

Sanıklar : 1 - MUSTAFA MISRİ, İHSAN ve DELAL oğlu, 1991 

İDLİP doğumlu, Suriye Devletinde ikamet eder. 

  2 - MUSTAFA MISRİ, ÖMER VE NİMET oğlu, 1993 

doğumlu, Cisrişuğur doğumlu Suriye Devletinde ikamet 

eder. 

Suç : Taksirle Yangına Neden Olma 

Suç Tarihi : 04/03/2012 

Uygulanan Kanun Mad. : Türk Ceza Kanunu 171/1.a 223/2-e 

Karar Tarihi : 17/7/2012 

Mahkememizin 2012/36 Esas sayısı ile görülen kamu davasında sanıklar Ömer ve Nimet 

oğlu 1993 doğumlu Mustafa Mısri ve İhsan ve Delal oğlu 1991 doğumlu Mustafa Mısri'nin 

Taksirle Yangına Neden olma suçundan yapılan Yargılama neticesinde sanıkların CMK'nın 

223/2-e maddesi uyarınca ayrı ayrı beraatlerine karar verilmiş, tebliğden itibaren bir hafta içinde 

(kararın temyiz edilmemesi halinde hükmün kesinleşeceği ihtar olunur) mahkememize dilekçe 

vermek veya Zabıt Katibince tutanağa geçirilip Hakim onayına sunulacak sözlü beyanda 

bulunmak suretiyle temyiz kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiştir. Sanıkların gıyaplarında 

verilen hüküm adresi meçhul sanıklara tebliğ edilememiştir. 

7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve müteakip maddeleri gereğince kararın resmi 

gazetede ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve 

hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 

İlan olunur. 9759 
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Edirne 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2012/434 

Karar No : 2012/383 

Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek suçundan sanık Bulgaristan 

uyruklu Angel ve Aneliye oğlu, 05.12.1988 Yambol d.lu. Benkofski Apt. Daire No: 58/16-Yambol- 

Bulgaristan adresinde oturur RUSLAN ANGELOV ZLATAROV hakkında yapılan yargılama 

sonunda; sanığın 5607 sayılı yasanın 3/1, 5237 sayılı yasanın TCK. 62/1 ve 52 maddeleri 

gereğince 10 ay hapis ve 80,00.-TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına, 5237 sayılı yasanın 

53/l-a,b,d ve e maddeleri uyarınca hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar bu bentlerdeki 

hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına, aynı fıkranın c bendindeki hakları, koşullu salıverme 

tarihine kadar kullanmaktan yoksun bırakılmasına, sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum 

olmaması yeniden suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluştuğundan ve kamunun uğradığı zararı da 

gidermiş olması nedeniyle 5271 sayılı CMK. 'nın 231/6 maddesi gereğince HÜKMÜN 

AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, hakkında hükmün açıklanmasının geri 

bırakılmasına karar verilen sanığın 5271 sayılı CMK.'nun 231/8 maddesi gereğince Beş (5) yıl 

süreyle denetime tabi tutulmasına, sanığın bu süre içinde takdiren herhangi bir yükümlülük altına 

alınmasına yer olmadığına, 5271 sayılı CMK.nun 231/10 maddesi gereğince, sanığın denetim 

süresi içinde kasten yeni bir suç işlemediği takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan 

kaldırılmasına ve sanık hakkındaki davanın DÜŞÜRÜLMESİNE, 5271 sayılı CMK.nun 231/11 

maddesi gereğince, sanığın denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde sanık 

hakkında verilen hükmün açıklanmasına, Suç konusu olan 43 adet kaçak canlı papağanın 5237 

sayılı yasanın 54/4 maddesi gereğince MÜSADERESİNE, İyiniyetli 3.kişiye ait olan Y 8980 AB 

plakalı aracın 5607 sayılı yasanın 13 maddesi yollamasıyla 5237 sayılı yasanın 54 maddesi 

uyarınca müsaderesine yer olmadığına dair verilen hükmün tebligat ve yazışmalara rağmen tebliği 

mümkün olmadığından sanık RUSLAN ANGELOV ZLATAROV a tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi 

Gazete’de ilanen tebliğine, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 

3 - İlan masrafının sanıktan alınmasına, kararın Adliye ilan tahtasında 1 ay süre ile 

asılmasına, bu hususta ki tutanağın gönderilmesi için Edirne C.Başsavcılığına gönderilmesine 

karar verilmiş olup, 

İlan olunur. 8884 

————— 
Esas No : 2012/38 

Karar No : 2012/185 

Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek suçundan sanık Bulgar uyruklu; 

Halıbrahım ve Rabiya’dan olma, 25.04.1977 Momchılgrad-Bulgaristan d.lu. halen Kirkovo 

Kasabası Selo Dranovo Glava köyü-Kırcaali-Bulgaristan adresinde oturur HASAN 

HALIBRAHIM HALIBRAHIM hakkında yapılan yargılama sonunda mahkememizce sanığın 
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5607 sayılı yasanın 3/1, TCK.61, 62, 52/2 maddeleri gereğince 10 ay hapis ve 5.000,00.-TL. Adli 

para cezası ile cezalandırılmasına, TCK. 51/1 maddesi gereği sanığın önceden kasıtlı bir suçtan 

mahkumiyetine ilişkin bir karar bulunmayışı ve cezasının ertelenmesi halinde yeniden suç 

işlemeyeceği hakkında mahkememizce olumlu kanaat elde edilmiş olması sebebiyle TCK.nun 

51/2 maddesi gereğince tertip olunan hapis cezasının ERTELENMESİNE, TCK.nun 51/6 

maddesi gereğince hükümlünün kişiliği ve sosyal durumuna göre hakkında denetim süresinin 

herhangi bir yükümlülük belirlenmeden ve uzman kişi görevlendirilmeden geçirilmesine, 

TCK.nun 54/1 maddesi gereğince Kaçağa konu miktar ve nitelikleri KEMTV'de yazılı olan 

eşyaların MÜSADERESİNE, 5607 sayılı yasanın 13/a-b maddeleri gereği kaçak eşyanın taşıma 

aracı yüküne göre miktar veya hacim bakımından tamamını ve ağırlıklı bölümünü oluşturması 

veya naklinin bu aracın kullanılmasını gerekli kıldığı anlaşılmakla K 2270 AX plakalı nakil 

aracının MÜSADERESİNE, dair verilen hükmün tebligat ve yazışmalara rağmen tebliği mümkün 

olmadığından sanık HASAN HALIBRAHIM HALIBRAHIM 'e tüm aramalara rağmen tebliğ 

edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi 

Gazete’de ilanen tebliğine, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 

3 - İlan masrafının sanıktan alınmasına, kararın Adliye ilan tahtasında 1 ay süre ile 

asılmasına, bu hususta ki tutanağın gönderilmesi için Edirne C.Başsavcılığına gönderilmesine 

karar verilmiş olup, 

İlan olunur. 8883 

————— 

Esas No : 2011 /501 

Karar No : 2012/42 

Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek suçundan sanık Mehmet ve 

Türkan’dan olma, 17.08.1980 İllertissen-B. Almanya d.lu. halen Grill Parzer Str.lA.-89250-

Senden-Almanya adresinde oturur SERTAÇ GÜMÜŞTEKİN hakkında yapılan yargılama 

sonunda mahkememizce sanığın 5607 sayılı yasanın 3/1, TCK.61, 62, 51/2 maddeleri gereğince 

10 ay hapis ve 3.000,00.-TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına, TCK. 51/1 maddesi gereği 

sanığın önceden kasıtlı bir suçtan mahkumiyetine ilişkin bir karar bulunmayışı ve cezasının 

ertelenmesi halinde yeniden suç işlemeyeceği hakkında mahkememizce olumlu kanaat elde 

edilmiş olması sebebiyle TCK.nun 51/2 maddesi gereğince tertip olunan hapis cezasının 

ERTELENMESİNE, TCK.nun 51/6 maddesi gereğince hükümlünün kişiliği ve sosyal durumuna 

göre hakkında denetim süresinin herhangi bir yükümlülük belirlenmeden ve uzman kişi 

görevlendirilmeden geçirilmesine, TCK.nun 54/1 maddesi gereğince Kaçağa konu miktar ve 

nitelikleri KEMTV'de yazılı olan eşyaların MÜSADERESİNE, 5607 sayılı yasanın 13/a-b 
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maddeleri gereği kaçak eşyanın taşıma aracı yüküne göre miktar veya hacim bakımından 

tamamını ve ağırlıklı bölümünü oluşturması veya naklinin bu aracın kullanılmasını gerekli kıldığı 

anlaşılmakla NU XG 12 plakalı nakil aracının MÜSADERESİNE dair verilen hükmün tebligat ve 

yazışmalara rağmen tebliği mümkün olmadığından sanık SERTAÇ GÜMÜŞTEKİN 'e emri tebliğ 

edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi 

Gazete’de ilanen tebliğine, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 

3 - İlan masrafının sanıktan alınmasına, kararın Adliye ilan tahtasında 1 ay süre ile 

asılmasına, bu hususta ki tutanağın gönderilmesi için Edirne C.Başsavcılığına gönderilmesine 

karar verilmiş olup, 

İlan olunur. 8882 

————— 

Esas No : 2010/348 

Karar No : 2011/310 

Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek suçundan sanık Bulgaristan 

uyruklu; Zdravkov ve Mılka oğlu, 24/06/1984 Slıven d.lu, Utro No:4 Slıven-Bulgaristan 

adresinde oturur, HRISTO ZDRAVKOV VASILEV hakkında yapılan yargılama sonunda; 

mahkememizce sanığın 5607 sayılı yasanın 3/1, 4/2, TCK.61, 51/2 maddeleri gereğince 9 ay 

hapis ve 5.400,00.-TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına, Sanık hakkında hüküm olunan 

hapis cezasının iki yılın altında olup, sanığın adli sicil kayıtları itibarıyla daha önceden kasıtlı bir 

suçtan mahkum edilmemiş olması, kişilik özellikleri itibarıyla yeniden suç işlemeyeceği kanaatine 

varıldığından 5728 sayılı yasa ile değişik 5271 sayılı CMK.'nın 231/5 maddesi gereğince 

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, hakkında hükmün açıklanmasının 

geri bırakılmasına karar verilen sanığın 5560 sayılı yasa ile değişik 5271 sayılı CMK.'nun 231/8 

maddesi gereğince Beş ( 5 ) yıl süreyle denetime tabi tutulmasına, sanığın bu süre içinde takdiren 

herhangi bir yükümlülük altına alınmasına yer olmadığına, sanığın denetim süresi içinde kasten 

yeni bir suç işlemediği takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılmasına ve 

sanık hakkındaki davanın DÜŞÜRÜLMESİNE, TCK.nun 54/1 maddesi gereğince Kaçağa konu 

miktar ve nitelikleri KEMTV'de yazılı olan eşyaların MÜSADERESİNE dair verilen hüküm sanık 

HRISTO ZDRAVKOV VASILEV tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar tebliğ 

edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi 

Gazete’de ilanen tebliğine, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 

3 - Kararın Adliye ilan tahtasında 1 ay süre ile ilan edilmesine, bu husustaki tutanağın 

gönderilmesi için Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verilmiş olup, 

İlan olunur. 9007 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 
Esas No : 2012/11186  
Suç : Mühür Bozma  
Suç T. : 26/04/2010 
Sanık : İbrahim Golitekin: Mehmet Şirin, Düri oğlu, 01/03/1971 Pervari doğumlu, 

Siirt/Pervari nüfusunda kayıtlı. TC: 25387947656, Yeni hal Kompleksi 
Sevkiyatçılar Bölümü A/Blok 12/24 Merkez/Mersin adresinde oturur. 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Mersin 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nden 
verilen 25/02/2011 gün ve 2010/860 E. 2011/56 K. sayılı hükmün sanık tarafından temyiz 
edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK'nun 316. maddesine eklenen son 
fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği 
gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri 
gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 
Onama isteyen 26/04/2012 gün ve 4/2011/203914 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı 
ilan olunur. 10574/1-1 

—— • —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR 
Gümüşhane Belediye Başkanlığından: 
2886 Sayılı D.İ.K. 47. Maddesi (Açık artırma) Suretiyle İhaleye çıkarılacak olan 86 ada 

53 Nolu Parselde Yapılan Belediye Hizmet Binasındaki 1’nci Bağımsız Bölüm Nolu İş Yerinin 
Satışına ait ilan metnidir. 

1 - İhaleyi Yapan İdare : Gümüşhane Belediye Başkanlığı 
2 - İhale Yeri : Gümüşhane Belediye Meclis Salonu 
3 - İhalenin Şekli : 2886 Sayılı D.İ.K. 47. Maddesi (Açık Artırma) 
4 - İhalenin Nevi : Karaer Mahallesi Atatürk Caddesinde Yapılan 

Belediye Hizmet Binasının 1. Bağımsız Bölüm 
Nolu İş Yeri Satışı. 

5 - İhale Tarih ve Saati : 16/01/2013 Çarşamba günü Saat 14:00 
6 - Geçici Teminatın Yatırılacağı Yer : Gümüşhane Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü 
7 - Şartnamenin nerede görüleceği : Gümüşhane Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü 
8 - İstenilen Belgeler : İdari Şartnamede Belirtilmiştir. 
9 - Sözleşmenin yapılıp yapılmayacağı : Yapılmayacak 
10 - Şartname Beledi  : 200,00-TL 

Binanı Adı Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati 
Hizmet Binası 1.701.200,00-TL 51.036,00-TL 16.01.2013 14:00 

 93/1-1 
—— • —— 

SIRTTAN DÜŞME BÜYÜKBAŞ HAYVAN DERİSİ İLE KELLE DERİSİ SATILACAKTIR 
Et ve Balık Kurumundan: 
1. İthal ve yerli ayrımı yapılmaksızın Kurumumuz Adana, Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, 

Sakarya, Sincan, Van, Yozgat Kombinalarınca Mart-Nisan-Mayıs-Haziran/2013 ayları içerisinde 
üretilecek olan sırttan düşme büyük baş hayvan derileri ile kelle derileri teklif toplamak suretiyle 
satılacaktır. 

2. İhale Ankara’da Genel Müdürlüğümüzde yapılacaktır. 
3. Son teklif verme 06 Şubat 2013 günü saat 15.30’a kadardır. 
4. Talipler anılan gün ve saatte tekliflerin açılması sırasında hazır bulunabilirler. 
5. Bu ihaleye ait şartnameler Genel Müdürlüğümüz Pazarlama Şube Müdürlüğünden ve 

Kombinalarımızdan 50,00 TL. karşılığında temin edilebilir. 
6. Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale kanununa tabii olmadığından satışı yapıp 

yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 18/1-1 
————— 

BÜYÜK VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAKATATLARI İLE YAN ÜRÜNLERİ SATILACAKTIR 
1. Yerli ve ithal ayrımı yapılmaksızın Kurumumuz Adana, Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, 

Sakarya, Sincan, Van, Yozgat Kombinalarımızca Mart-Nisan-Mayıs-Haziran/2013 ayları 
içerisinde üretilecek olan Büyük ve Küçükbaş hayvan sakatatları ile yan ürünleri teklif toplamak 
suretiyle satılacaktır. 

2.  İhale 06 Şubat 2013 günü saat 14.00’de ilgili Kombinalarımızda yapılacaktır. 
3. İhale ile ilgili şartnameler Kombinalarımızdan 50,00 TL. karşılığında alınabilir. 
4. Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale kanununa tabii olmadığından satışı yapıp 

yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 19/1-1 
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60 KALEM SERUM SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Tıp Merkezi/Hastanelerinin 3 yıllık ihtiyacı için ilanen ihale edilerek 

kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle 60 kalem serum satın alınacaktır. 

2 - Firmalar 9.000,00 TL geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 

3 - Firmalar İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - İhaleye ait şartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir / ANKARA" adresindeki Genel 

Müdürlüğümüz, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 26 Fatih / İstanbul” adresindeki 

Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü’nden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.  

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

5 - Firmaların, tekliflerini en geç 21 OCAK 2013 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 

6 - Teklifler aynı gün saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

9 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 100/1-1 

————— 

TIBBI SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

1 - Türk Kızılayı Tıp Merkezi/Hastanelerinin ihtiyacı için ilanen ihale edilerek kapalı 

zarfla teklif alınmak suretiyle Tıbbı Sarf Malzemesi satın alınacaktır. 

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

birlikte vereceklerdir. 

3 - Firmalar İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - İhaleye ait şartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir / ANKARA" adresindeki Genel 

Müdürlüğümüz, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 26 Fatih / İstanbul” adresindeki 

Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü’nden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.  

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

5 - Firmalar şartnamede istenen numuneleri en geç 17 OCAK 2013 saat 12:00’ye kadar 

Teşhis Tedavi Hizmetleri Koordinatörlüğüne teslim edeceklerdir. 

6 - Firmaların, tekliflerini en geç 21 OCAK 2013 günü saat 11:00’e kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 

7 - Teklifler aynı gün saat 15:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

8 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

9 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

10 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 99/1-1 



5 Ocak 2013 – Sayı : 28519 RESMÎ GAZETE Sayfa : 69 

 

KARADON MÜESSESESİNDEN (ÇATALAĞZI LAVUARI) ZONGULDAK LİMAN 

SAHASINA PARÇA CİNSİ DÖKME KÖMÜR NAKLEDİLMESİ, BOŞALTILMASI VE 

SAHA DÜZENLEMESİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan SOYAK Sokak No: 2        

ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel  : 0.372.259 47 78/94 

  Fax  : 0.372-251 12 73 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : taskomuru@gov.tr 

2 - İhale konusu işin: 

 İşin Nevi Birimi Miktarı/Ton/Yıl 

 Karadon Müessesesi kömürlerinin Çatalağzı lavuarından 

Zonguldak Limanına ± %20 toleranslı olmak üzere taşınması 

ve liman sahasında stoklanması işi. 

TL/Ton 15.000 ton 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı yer : TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 22.01.2013 - saat 15:00 

c) Dosya no : 1213835 

4 - İhale dokümanı TTK Satın Alma Dairesi Başkanlığı Zonguldak ve TTK ANKARA 

Misafirhanesi 7.Cad.(Aşkaabat Cad.) 19. Sok. No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir 

ve aynı adreslerden 200,00TL bedeli karşılığında temin edebilirler. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 22.01.2013, saat 15:00’e kadar T.T.K. Satın Alma Daire Başkanlığı Bülent 

Ecevit Cad.No:2 Mithatpaşa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekli ile veya istekliler ile her  bir iş kaleminin miktarı ile   iş kalemleri için 

teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

düzenlenecektir. 

7 - Bu ihalede kısmi teklif verilemez. 

8 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3'ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

10 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 11/1-1 
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KAYNAK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı: Kaynak malzemeleri alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası  : 2012/198052 

Dosya no  : 1221103 

1 - İdarenin :  

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No:2 67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  :  

2 - İhale Konusu Malın :  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Kaynakçı pensesi, 95 adet, oksijen ve asetilen basınç 

düşürücü; 2 kalem, Alev geri tepme emniyet valfi; 2 

kalem, kesme hamlacı; 3 kalem, oto. Kararan kaynak 

baş maskesi; 5 adet, oksijen ve asetilen manometresi; 2 

kalem. 

b) Teslim yeri  : Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK MAKİNA VE 

İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI MUAYENE VE 

TESELLÜM İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

TESELLÜM AMBAR ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasına müteakip 30 takvim günüdür. 

3 - İhalenin :  

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 17.01.2013 Perşembe günü saat: 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

4.2.1. İmalatlarıyla ilgili 2 takım tanıtıcı katalog ve/veya broşürleri. 

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

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah.Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 50.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 17.01.2013 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli 

- taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 10568/1-1 
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KOMATSU KAMYONLARDA KULLANILMAK ÜZERE YEDEK PARÇA  

TEMİN EDİLECEKTİR 

T.K.İ. Kurumu E.L.İ. Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

İşletme Müdürlüğümüze ait iş makinelerinde (Komatsu Kamyonlarda) kullanılmak üzere 

yedek parça temini işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2012/197657 

1 - İdarenin  

a) Adresi  : T.K.İ. Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Çanakkale 

Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ 

ÇANAKKALE  

b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0286-4162001  Faks: 0286-4163700 

c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 

d) İnternet adresi : www.cli.gov.tr. 

2 - İhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : İşletme Müdürlüğümüze ait iş makinelerinde (Komatsu 

Kamyonlarda) kullanılmak üzere 159 kalem yedek 

malzeme temini işi.  

b) Teslim yeri : Ç.L.İ. Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

3- İhalenin 

a) İhale Usulü : Açık İhale  

b) Yapılacağı yer  : Ç.L.İ. Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu  

c) Tarihi ve saati : 30.01.2013 - 15.00 

d) Dosya no : 102-KÇLİ/2012-0991 

4 - İhaleye ait dökümanlar; 

Çan’da, Ç.L.İ. Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve 

“Ziraat Bankası Çan Şb.TR44 0001 0003 3809 6076 7650 01,Halk Bankası Çan Şb.TR13 0001 

2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ 

Banka hesaplarına KDV dahil 100,00 TL (posta yoluyla 110,00 TL) yatırılması karşılığı aynı 

adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları 

zorunludur.  

5 - Teklifler 30.01.2013 saat 15.00’a kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, 

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan 

teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

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

oranda Geçici Teminat vereceklerdir.  

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 10546/1-1 
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KOMATSU DOZERLERDE KULLANILMAK ÜZERE YEDEK PARÇA  

TEMİN EDİLECEKTİR 

T.K.İ. Kurumu E.L.İ. Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

İşletme Müdürlüğümüze ait iş makinelerinde (Komatsu Dozerlerde) kullanılmak üzere 

yedek parça temini işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2012/197654 

1 - İdarenin  

a) Adresi  : T.K.İ. Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Çanakkale 

Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ 

ÇANAKKALE  

b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0286-4162001  Faks: 0286-4163700 

c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 

d) İnternet adresi : www.cli.gov.tr. 

2 - İhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : İşletme Müdürlüğümüze ait iş makinelerinde (Komatsu 

Dozerlerde) kullanılmak üzere 41 kalem yedek malzeme 

temini işi.  

b) Teslim yeri : Ç.L.İ. Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

3 - İhalenin 

a) İhale Usulü : Açık İhale  

b) Yapılacağı yer  : Ç.L.İ. Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu  

c) Tarihi ve saati : 23.01.2013 - 15.00 

d) Dosya no : 244-KÇLİ/2012-0990 

4 - İhaleye ait dökümanlar; 

Çan’da, Ç.L.İ. Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve 

“Ziraat Bankası Çan Şb.TR44 0001 0003 3809 6076 7650 01,Halk Bankası Çan Şb.TR13 0001 

2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ 

Banka hesaplarına KDV dahil 50,00 TL (posta yoluyla 60,00TL) yatırılması karşılığı aynı 

adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları 

zorunludur.  

5 - Teklifler 23.01.2013 saat 15.00’a kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, 

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan 

teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

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

oranda Geçici Teminat vereceklerdir.  

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 10547/1-1 
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SCHLATTER GAAS 80/700 YAKMA ALIN KAYNAĞI MAKİNESİNİN REVİZYON VE 

MODERNİZASYON İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2012/198065 

1 - İdarenin:  

a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Talatpaşa Bulvarı 

06330 Gar/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (312) 309 05 15/4129 - 4399 - 0 (312) 311 53 05  

c) Elektronik Posta Adresi : malzemesiparis@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin  

     adı ve miktarı : 1 Adet Schlatter Gaas 80/700 Yakma Alın Kaynağı 

Makinesinin Revizyon ve Modernizasyonu 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli ve yabancı isteklilerden teklif alınmak suretiyle 

Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir.  

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu’na 14/02/2013 Perşembe günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Yol 

Sipariş Şubesinde (1103 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin Kat) 

KDV dahil 100,-TL bedelle temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 10553/1-1 

—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 6.567,88 TL ile en çok 95.914,93 TL arasında değişen; 

15/01/2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 656,79 TL, en 

çok 9.591,49 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 25 adet muhtelif vasıta ( Binek Oto, Arazi 

Taşıtı); açık artırma suretiyle, TASİŞ Ergazi Tesisleri Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA 

adresindeki ihale salonunda 16/01/2013 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan 

eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet 

adreslerimiz ile 0 (312) (243 13 04), (05),(06),(07) dahili 131 - 162 numaralı telefonlardan 

ulaşılabilir. 

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

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

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

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

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

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

Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 10530/1-1 
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TAŞINMAZMAL KİRAYA VERİLECEKTİR 

Yeni Adana İmar İnşaat Ticaret A. Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Adana ili, Seyhan İlçesi, Sarıhamzalı köyü, 2263 ada, 1 parselde, 104.607,00 m² 

yüzölçümlü taşınmaz malın üzerinde bulunan Nakliyatçılar Sitesi Otopark’ının Kiralanması 

İhalesi 

(OTOPARK KİRALAMA) İHALE İLANI  

1 - İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ 

a) Adana ili, Seyhan İlçesi, Sarıhamzalı köyü, 2263 ada, 1 parselde, 104.607,00 m² 

yüzölçümlü ve Yeni Adana İmar İnşaat Ticaret Anonim Şirketi’ne ait taşınmaz malın üzerinde 

bulunan Nakliyatçılar Sitesi Otopark’ının 2 (İki) yıllığına Kiraya verilmesi ihalesidir. 

b) Kiralama ihalesi kapalı zarf teklif alma ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. Kapalı 

Zarf Teklif veren isteklilere, teklif zarflarının açılarak değerlendirilmesini müteakip, ekonomik 

yeterliliği sağlayan istekliler arasında ihale gününde açık artırma yapılacaktır. 

c) Kiralama İhalesinin 2 (iki) yıl için Muhammen Bedeli (KDV hariç) 720.000 TL 

(YediyüzyirmibinTürkLirası) ’dir. İlk yıl kira bedeli ihale bedeline göre hesaplanacak olup, 2.Yıl 

ÜFE (üretici fiyat endeksi) üzerinden hesaplanacak artış oranına göre tespit edilecektir.  

d)Şirketimiz kiralama ihalesini yapıp yapmamakta serbesttir. 

2 - İHALENİN ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ  

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 500,00-TL karşılığında 

4.maddede belirtilen adresimizden temin edebilirler. 

3 - GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI 

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, teklif ettikleri bedelin %3’ünden az 

olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin 

%3’ünden az geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

4 - İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ  

a) Kiralama İhalesi şirketimizin; Belediye evleri mahallesi 84298 sokak no: 21 A/1 blok 

01160 Çukurova / ADANA adresinde yapılacaktır. 

b) Kiralama İhalesi 21/01/2013 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 11:00’da yapılacak 

olup, aynı gün saat 14:00’ da açık artırma yapılacaktır.  

c) İhaleye katılacakların evraklarını; şirketimizin Belediye evleri mahallesi 84298 sokak 

no: 21 A/1 blok 01160 Çukurova / ADANA adresinde, Yazı İşleri Evrak Kayıt Servisine ihale 

günü saat 10:30’a kadar vermeleri zorunludur.  

5 - İSTEKLİ GERÇEK KİŞİ İSE  

1 - Kanuni ikametgahı olması,  

2 - İhaleye katılabilmek için dilekçe,  

3 - Vekaleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair noterden vekaletname ile imza beyanı, 

4 - Nüfus cüzdanı sureti, 

5 - İhale şartnamesi satın aldığını belirten makbuz aslı. 

6 - Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu  

7 - En az 250 (ikiyüzelli) araçlık otopark işletmeciliği yaptıklarına dair belge  

8 - İhale tarihi itibariyle SGK ve Vergi dairesinden alınacak borcu yoktur (sözleşme 

imzalanmadan önce şirketimize teslim edilecektir.) yazısı  

9 - Devlet ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı. 

10 - İlan tarihinden sonra ve ihale tarihinden önce alınmış kullanılmamış nakit kredisi ile 

kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu, kullanılmamış nakit 

ve teminat mektubu kredisinden herhangi biri muhammen bedelin %10’undan az olamaz.  

(Banka referans mektubu genel müdürlük teyitli olacaktır.) 
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6 - İSTEKLİ TÜZEK KİŞİLİK İSE 

1 - İhaleye katılabilmesi için dilekçe  

2 - İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret Odasından veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette 

olduğuna ihaleye katılmasında sakınca olmadığına dair ihale yılı içinde alınmış belge  

3 - Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirketin adına girişimde bulunacak (ihaleye 

girecek) kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekaletname ile 

imza beyanı 

4 - Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya belge veya 

teminat mektubu  

5 - İhale şartnamesi satın aldığını belirten makbuz aslı. 

6 - İhale tarihi itibariyle SGK ve Vergi dairesinden alınacak borcu yoktur (sözleşme 

imzalanmadan önce şirketimize teslim edilecektir.) yazısı.  

7 - En az 250 (ikiyüzelli) araçlık otopark işletmeciliği yaptıklarına dair belge  

8 - Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri 

istenen belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir. 

9 - Devlet ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı 

10 - İlan tarihinden sonra ve ihale tarihinden önce alınmış kullanılmamış teminat mektubu 

kredisini gösteren banka referans mektubu, kullanılmamış nakit ve teminat mektubu kredisinden 

herhangi biri muhammen bedelin %10 ‘undan az olamaz. ( Banka referans mektubu genel 

müdürlük teyitli olmalıdır.) 

Yeni Adana İmar İnşaat Ticaret A. Ş. Tel: 0322 881 00 13 pbx 88/1-1 

—— • —— 

DÜZELTME İLANI 

TEİAŞ 3. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: 

TEİAŞ 3. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü TMİ-380/13.3-1 380 kV Morsan Trafo 

Merkezinin (Bakım ve Güvenlik Hizmetleri Hariç) hizmet alımı yolu ile 3 (üç) yıl süre ile 

işletilmesinin ihale edileceği 24/12/2012 tarih ve 28507 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilmiştir. 

Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme 

ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen 

maddelerin esas alınması gerekmektedir.  

İhale kayıt numarası : 2012/188735 

1 - İdarenin 

a) Adresi : ÜNİVERSİTE CADDESİ NO: 57 BORNOVA/ 

İZMİR 

b) Telefon ve faks numarası : 0232 4771388-4771391 

c) Elektronik posta adresi  : ………………………… 

ç) İhale dokümanının  

   görülebileceği internet adresi : ……………………. 

3-Düzeltilen maddeler : Tip idari şartnamenin 3.1.d bendi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

  İhale tarihi: 14/01/2013 tarihine ertelenmiştir. 

 101/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Aşağıda Özellikleri Belirtilen Hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Dosya No : 2013/01 

İhale Kayıt No : 2012/191121 

1 - Teşekkülün: 

a) Adresi : EÜAŞ ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : TEL: 0-372 264 30 50    FAX: 0-372 264 23 99/24 21 

c) Elektronik posta adresi  : 

2 - İhale konusu Malzemenin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : MHI BUHAR TÜRBİNİ İÇİN YEDEK PARÇA 

İMALATI VE HASARLI PARÇA TAMİRİ İŞİ. 

  - TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE. 

b) Teslim yeri : ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ 

c) İşin süresi : 90 TAKVİM GÜNÜ. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTARALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 30/01/2013 Çarşamba Günü Saat: 14.00 

c) İhale Usulü  : EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliği Kapsamında 

Açık İhale Usulü 

4 - İhale dokümanı EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN – ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 200,00 YTL karşılığı 

aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

5 - Teklifler, 30/01/2013 , saat 14:00’e kadar EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Muhaberat servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta ve 

kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki ve kargodaki gecikme nedeniyle geç gelen teklifler 

değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

Ziraat Bankası Kilimli Şb: IBN NO: TR93 0001 0004 5437 7120 4354 31 

Vakıf Bank Zong. Şb: IBN NO: TR= 88000 15 00158 00728 503 58 21 

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - Teklif zarfları ihale gününde saat 14.00’de EÜAŞ Çatalağzı-B Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü İhale salonunda alenen katılımcılar huzurunda açılacaktır. 

8 - Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. Maddesinin (g) bendi 

doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya 

tamamen vermekte serbesttir. 

9 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabii olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve 

İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 51/1-1 
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SAC SATIN ALINACAKTIR 

EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Aşağıda Özellikleri Belirtilen Malzemelerin alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Dosya No : 2013/02 

İhale Kayıt No : 2012/198015 

1 - Teşekkülün: 

a) Adresi : EÜAŞ ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : TEL: 0-372 264 30 50    FAX: 0-372 264 23 99-24 21 

c) Elektronik posta adresi  : 

2 - İhale konusu Malzemenin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 70000 KG. St37 (20X1500X6000) SAC ALIMI. 

  -TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE. 

b) Teslim yeri : ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ 

c) İşin süresi : 20 TAKVİM GÜNÜ. 

3-İhalenin 

a) Yapılacağı yer : ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTARALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 05/02/2013 SALI Günü Saat : 14.00 

c) İhale Usulü  : EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliği Kapsamında 

Açık İhale Usulü 

4 - İhale dokümanı EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN – ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 50,00 TL karşılığı aynı 

adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

5 - Teklifler, 05/02/2013, saat 14:00’e kadar EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Muhaberat servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta ve 

kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki ve kargodaki gecikme nedeniyle geç gelen teklifler 

değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

Ziraat Bankası Kilimli Şb: IBN NO: TR93 0001 0004 5437 7120 4354 31 

Vakıf Bank Zong. Şb: IBN NO: TR88000 15 00158 00728 503 58 21 

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - Teklif zarfları ihale gününde saat 14.00’de EÜAŞ Çatalağzı-B Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü İhale salonunda alenen katılımcılar huzurunda açılacaktır. 

8 - Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. Maddesinin (g) bendi 

doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya 

tamamen vermekte serbesttir. 

9 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabii olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve 

İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 52/1-1 
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TUZLA YAT LİMANI VE BALIKÇI BARINAĞI PARK VE SAHİL REKREASYON 

DÜZENLEME PROJESİ ALANININ KULLANIM İZNİ DEVRİ İLE İNŞA  

EDİLMESİ VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE İLANI 

Tuzla Belediye Başkanlığından: 

1 - İHALE KONUSU: Tuzla İlçesi Sahil dolgu alanı içerisinde kalan ve Bayındırlık ve 

İskan Bakanlığı tarafından 24.09.2012 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar 

planında yat limanı olarak ayrılan sahada kalan, Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup 

Belediyemize kullanım hakkı devredilen 182559,53 m² yüzölçümlü denizden dolgu ve 

doldurulacak alan ile 188430,45 m²’lik deniz yüzeyi olmak üzere toplam 370.989,98 m²’lik 

alanın, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince 30(otuz) yıllığına kullanım 

izninin verilmesi ve karşılığında belirtilen yerde Yat Limanı inşa edilmesi, işletilmesi ve 

yükleniciden işletme bedeli alınması işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre 

pazarlık usulü artırma suretiyle ihale edilecektir.  

2 - İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI: İhale 

29.01.2013 Salı günü, saat 14:00’da, “Evliya Çelebi Mahallesi Hatboyu Caddesi No: 17 TUZLA / 

İSTANBUL” adresindeki Tuzla Belediye Binasındaki Encümen Salonunda yapılacaktır.  

3 - ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER: İhale şartnamesi aynı adresteki Tuzla 

Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 50.000- (Ellibin) TL bedel ödenerek 

alınabilecektir.  

4 - PROJE VE ALTYAPI İŞLERİ: İhale konusu iş ile ilgili olarak ihale şartnamesinde 

belirtilen hükümler doğrultusunda proje ve altyapı işleri tamamlanacaktır.  

5 - TAHMİNİ BEDEL: Muhammen bedel, ihale konusu Yat Limanının ilk yıl için işletme 

bedeli olan 3.851.326,00- (Üçmilyonsekizyüzellibirbinüçyüzyirmialtı) TL+KDV’dir. Ancak 

teklifler, aşağıda belirtilen 30(otuz) yıllık toplam işletme bedeli olan 119,500,000.00 –

(Yüzondokuzmilyonbeşyüzbin) TL +KDV üzerinden artırılarak verilecektir.  

6 - GEÇİCİ TEMİNAT: Şartnamede belirtilen muhammen bedelin %30’u olan 

1.155.397,80- (BirmilyonyüzellibeşbinüçyüzdoksanyediTürkLirası, seksenkuruş) TL’dir.  

7 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya 

kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve teminatı yatırması gerekir. 

A. Yerleşim belgesi, (Tüzel kişiler için tüzel kişiye tebligat yapılmasına yarar yasal 

tebligat adresinin verilmesi yeterlidir.) 

B. Türkiye'de tebligat için Adres Beyanı (İhale ile ilgili tüm tebligatlar bu adrese 

yapılacaktır.) 

C. İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve/veya Sanayi Odası'ndan veya Esnaf ve 

Sanatkârlar Odası'ndan alınacak belge, 

D. İhalenin ilan edildiği yıla ait noter tasdikli imza sirküleri, 

E. İsteklinin şirket olması halinde şirket ana sözleşmesi ile şirket ortaklarını ve bunların 

hisse oranlarını ve görevlerini belirten belge,  

F. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte 

bulunacak kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekâletnameleri ve noter tasdikli 

imza sirküleri, 
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G. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe göre hazırlanmış 

noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi, 

H. Şartnamenin 21.1 maddesinde tanımlanan ilk yıl işletme bedeline tekabül eden 

Muhammen bedelin bu şartnamenin 12.maddesinde yazılı % 30 geçici teminat,  

İ. Teklif sahibinin son beş yıla ait vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden ihalenin 

yapılacağı yılda alınmış belge, 

J. İhale konusu alanın yerinde görüldüğünü belirtir İdareden temin edilecek "Yer Görme 

Belgesi", 

K. Şartnameye ekli örneğe uygun olarak hazırlayacağı teklif mektubu, 

L. Şartnamenin 10. maddesinde belirtilen iş deneyimi ve yeterliliğe sahip olduğuna dair 

belge. 

M. Şartnamenin 9. maddesinde belirtilen şirket kurma taahhütnamesi. 

N. İhale konusu iş kapsamında işin devamı süresince aşağıda belirtilen personeli istihdam 

edeceğine dair taahhütname 

8 - YETERLİLİK KRİTERLERİ:  

A. İsteklilerin tek başlarına göreve talip olmaları durumunda ihale tarihinden itibaren Son 

on yıl içinde; Çevre ve Şehircilik 2012 yılı birim fiyatları ile en az 50.000.000- (Elli milyon) 

TL.'lik bina inşaatlarını yapmış veya devam eden bir işin %70'inin gerçekleştirilmiş olması 

koşuluyla yukarıda belirtilen meblağları sağladığına ilişkin belge ibraz etmeleri, 

B. İsteklilerce, göreve ortak girişim oluşturarak talip olunması durumunda Pilot Ortağın 

tek başına veya ortak girişimi oluşturan firmaların (pilot ortakla birlikte) ihale tarihinden  

itibaren Son on yıl içinde; Çevre ve Şehircilik 2012 yılı birim fiyatları en az 40.000.000- (Kırk 

milyon) TL.'lik bina inşaatlarını yapmış veya devam eden bir işin %70'inin gerçekleştirilmiş 

olması koşuluyla yukarıda belirtilen meblağları sağladığına ilişkin belge ibraz etmeleri, 

C. İsteklinin 2011 yılına ait yılsonu bilançosunun veya bilançonun gerekli görülen 

bölümlerinin, yoksa bunlara eşdeğer belgelerinin istenilmesi zorunludur. Bu belgelerde; 

a- Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye veya kısa dönem (Bir 

yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranının (Dönen varlıklar/kısa 

vadeli borçlar) en az 0.50 olması ) hesaplama yapılırken yıllara yaygın inşaat maliyetleri, dönen 

varlıklardan ve hak ediş gelirleri kısa vadeli borçlardan düşülecektir), 

b- Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının 

(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0.10 olması (hesaplama yapılırken yıllara yaygın inşaat 

maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), 

c- Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0.75'ten küçük olması, yeterlilik 

kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. 

D. İhalede yeterlik alabilmek için 4. Maddedeki fonksiyonları içeren öneri avan projesi, 

bu projenin 6. Maddede belirtilen değerlendirme kriterlerine göre değerlendirmelerinin ve 

hesaplamalarının bulunduğu raporlar ile yukarıda belirtilen belgelerin asıllarının veya noter 

tasdikli suretlerinin eksiksiz olarak ve kapalı zarf içerisinde Tuzla Belediye Başkanlığına hitaben 

yazılacak dilekçeye ekli olarak 22/01/2013 (NOT: BU TARİH, İHALE GÜNÜNDEN EN AZ 5 

GÜN ÖNCE OLMALIDIR) günü mesai saati sonuna kadar Tuzla Belediye Başkanlığı Emlak ve 

İstimlak Müdürlüğü, Evliya Çelebi Mahallesi Hatboyu Caddesi No: 17 TUZLA / İSTANBUL 

adresine teslim edilmesi gerekir. 



5 Ocak 2013 – Sayı : 28519 RESMÎ GAZETE Sayfa : 81 

 

9 - UYGULANACAK İHALE USULÜ: İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 5l/g 

Maddesi uyarınca 50nci maddesinde düzenlenmiş bulunan pazarlık usulü uygulanacaktır; 

10 - TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI:  

Teklifler yazılı olarak şartnamede belirtilen usülle yapılır.  

11 - TEKLİFLERİN VERİLMESİ:  

Teklifler ilânda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon 

başkanlığına teslim edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri 

alınamaz. 

12 - ARTIRIM TEKLİFLERİ: Teklifler, aşağıda belirtilen 30(otuz) yıllık toplam işletme 

bedeli olan 119,500,000.00 – (Yüzondokuzmilyonbeşyüzbin)TL+KDV üzerinden artırılarak 

verilecektir. Teklifler rakam ve yazı ile verilecektir. Bunun dışındaki teklifler değerlendirmeye 

alınmayacaktır.  

13 - İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  

14 - İŞLETME BEDELİNE İLİŞKİN ESASLAR:  

 

Dönem/Yıllar 

Yıllık İşletme 

Bedeli 

Toplam 

Süre (Yıl) 

Toplam İşletme 

Bedeli 

Yıllık Hesap 

Değerleri 

1. ve 3. yıllar arası 
3,851,326.00 

TL+KDV 
  3 

11,553,978.00 

TL+KDV 
0.03222867 

4. yıl ila 6.yıl arası 

(6. Yıl dahil) 

3,861,000.00 

TL+KDV 
  3 

11,583,000.00 

TL+KDV 
0.0323097 

7.yıl-10. Yıl arası 

(10. Yıl dahil) 

3,900,000.00 

TL+KDV 
  4 

15,600,000.00 

TL+KDV 
0.032636 

11.yıl ila 30.Yıl arası 

(30.Yıl dahil) 

4,038,151.10 

TL+KDV 
20 

80,763,022.00 

TL+KDV 
0.03379205942 

  
TOPLAM 30 YIL 

119,500,000.00 

TL+KDV   

 

İstekliler, söz konusu tablodaki toplam asgari bedel üzerinden artırım yapacaklardır. 

Artırım oranı, tüm yıllar için aynı oranda hesaplanacaktır. Her dönem için dönem başı işletme 

bedeli (dönemin ilk yılı), verilen teklifte belirtilen 30 yıllık toplam işletme bedeli üzerinden, 

yukarıdaki tabloda belirtilen ‘Yıllık Hesap Değerleri’ ile çarpılarak hesaplanacaktır. Herdönem 

içerisinde her yıl için işletme bedeli 'Türkiye İstatistik Kurumu' tarafından açıklanan 'ÜFE' 

Endeksinin "Bir önceki yılın aynı ayına göre artış oranı" esas alınarak kontrol edilecek ve artış 

“ÜFE” artışından düşük ise “ÜFE” endeksine göre yükseltilecektir. 

Ayrıca kullanma izni konusu dolgu alanı ve deniz yüzeyi üzerinde inşa edilen tesislerin 

tamamının işletilmesinden elde edilen toplam yıllık hasılattan %1 (yüzdebir) oranında pay 

yüklenici tarafından Hazine’ye verilecektir.  10508/1-1 
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SÜRE UZATIM İLANI 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” Satış 

Komisyonu Başkanlığından:  

 DOSYA NO: 2003/8 

22.11.2012 tarih ve 28475 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Adabank Ticari ve İktisadi 

Bütünlüğü ihale takviminde,  

Önyeterlilik için son başvuru tarihi 04.01.2013 saat 17:00’den, 15.01.2013 saat 17:00’ye. 

Bilgi Odası kapanış tarihi 17.01.2013’ten 18.01.2013’e, 

uzatılmıştır. 

İlanen duyurulur. 109/1-1 

—— • —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumundan: 

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Baştabipliğince 10/04/2012 tarihinde 2012/23854 

İhale Kayıt Numarası ile yapılan “24 Ay Süre ile Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesinde; 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanunu’nun 17 inci maddesinin (b) ve (c) bendlerinde belirtilen yasak fiil ve 

davranışında bulunulduğunun, Kamu İhale Kurulu’nun 27/06/2012 tarihli ve 2012/UH.I-2711 

sayılı kararı ile tespit edilen; 

- KET Özel Güvenlik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi (Adres: Merkez: İpekyol Cad. 

Yetkin Apt. Kat: 2 No: 3 ŞANLIURFA, Şube: Cinnah Cad. Gelibolu Sok. No: 3/2 

Çankaya/ANKARA, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası - Ticaret Sicil No: 7761, Oda Sicil No: 
10152, Vergi Dai/No: Şehitlik V.D./548 037 0785)’ne ve bu şirketin İhale Tarihi İtibariyle 

sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan ortağı Kemal ÇAĞLAR 

(T.C.KimlikNo:60886390572)’a; 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 58 inci maddesi gereğince verilen ve 04/09/2012 

tarihli 28401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan; 1 (bir) yıl süreyle, anılan Kanunun 2 nci ve 3 

üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine 
katılmaktan yasaklama kararı, Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin 28/11/2012 tarihli ve Y.D. 

İtiraz No: 2012/5357 sayılı “...Dava konusu işlemin; dava sonuna kadar ve teminat aranmaksızın 

YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI...” kararına istinaden, Bakanlık Makamı’nın 20/12/2012 

tarihli ve 2710 sayılı Onayı ile kaldırılmıştır. 

Duyurulur. 38/1-1 

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

Eski 44846 ada 12, yeni 63863 ada 1 ve 2 parsellere ait 1/1000 ölçekli uygulama imar 

planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 89/1-1 

————— 
Belediye Encümenimizin 15.11.2012 gün ve 1805/5054 sayılı kararı ve Ankara 

Büyükşehir Belediye Encümeninin 20.12.2012 gün ve 2350/6199 sayılı kararı ile onaylanan 

84298/2 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilan olunur. 

Macun Mahallesi 

  Adı  Parsel 

63043 1 90/1-1 
————— 

Alacaatlı 1. Bölge 3. Etap uygulamada yaşanan sorunların çözümüne yönelik Alacaatlı 

936 parsel ve yakın çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği önerisi, Belediyemiz İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 91/1-1 

————— 
61180 ada 4 parsel, 61179 ada 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği önerisi, 

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 92/1-1 
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Kayseri Büyükşehir Belediyesinden: 

ANADOLU HARİKALAR DİYARI MASKOT TASARIM YARIŞMASI 

1. YARIŞMANIN KONUSU ve AMACI 

Yarışmanın konusu; Kayseri ili, Kocasinan İlçesi Kumarlı Mevkii'nde yapılmakta olan ve 

2013 yılında faaliyete başlayacak olan Anadolu Harikalar Diyarı projesi için maskot tasarımıdır. 

Proje kapsamında, , hayvanat bahçesi, at binme ve spor alanları, buz pateni pisti, su kayağı parkı, 

lazer oyun merkezi, bilim merkezi, eğlence ve oyun merkezi yer almaktadır. 

Eğlence ve oyun merkezi, Anadolu, Roma, Uzakdoğu, Afrika Uygarlıkları konseptine 

uygun bir tema parktır. Park içerisinde çocuklara yönelik Nasreddin Hoca fıkralarının anlatıldığı 

bir bölümde yer almaktadır. 

Yarışmanın amacı; Kayseri İli'nin sahip olduğu değerlerine ve şehrin çağdaş imajına 

uygun özelliklere sahip olacak Anadolu Harikalar Diyarı’na ait maskotun rekabet yolu ile elde 

edilmesidir. 

2. YARIŞMANIN BİÇİMİ VE ŞEKLİ 

Yarışma; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na dayalı olarak Kamu İhale Kurumu 

tarafından yayımlanan “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, 

Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” esas alınarak 

düzenlenmektedir. Yarışmanın biçimi; serbest, ulusal ve tek kademeli güzel sanat eseri 

yarışmasıdır.  

3. İDARENİN İLETİŞİM BİLGİLERİ 

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANADOLU HARİKALAR DİYARI 

MASKOT TASARIM YARIŞMASI RAPORTÖRLÜĞÜ 

Mustafa Kemalpaşa Bulvarı No:15  

38010 Kocasinan-KAYSERİ  

Tel: (0 352) 207 17 16 / 207 16 59 

Fax: (0 352) 207 16 68 

Web Adresi: http://www.kayseri.bel.tr/   

E-Posta: maskotyarismasi@kayseri.bel.tr  

4. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI  

Yarışma ulusal düzeyde olup, 18 yaşından büyük tüm T.C ve K.K.T.C vatandaşlarının 

katılımına açıktır. Yarışmaya ekip olarak ta başvurulabilir.  

Ekipte yer alan tüm yarışmacıların;  

• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamaları, 

• Jüri üyeleri (danışman, asıl, yedek) ve raportörle bunların birinci dereceden akrabaları, 

ortakları, yardımcıları ve çalışanı olmamaları, 

• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamaları, 

• Yarışmayı açan idarede yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamaları, 

• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında 

olmamaları gerekmektedir. 
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• Yarışmacılar yarışmaya daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da 

sergilenmemiş en fazla 3 (üç) adet tasarım ile katılabilir. 

• Yarışmacıların şartname alarak isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne 

kaydettirmeleri gerekmektedir. Şartname; Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 

http://www.kayseri.bel.tr/ internet sayfasında yayınlanacaktır. 

• Yukarıdaki şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar bile tasarımları yarışmaya 

katılmamış sayılır.  

5. JÜRİ ÜYELERİ (DANIŞMAN, ASLİ VE YEDEK) VE RAPORTÖRLERİN 

İSİMLERİ 

5.1. DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ 

• Av. Mehmet ÖZHASEKİ Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı  

• Mimar Serdar ALTUNTUĞ Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi 

•Mimar Kemalettin TEKİNSOY Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 

Yardımcısı 

5.2. ASLİ JÜRİ ÜYELERİ  

• Dr. Mimar Salih MEMECAN Karikatürist – Jüri Başkanı 

• Doç. Nurdan KARASU GÖKÇE Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 

Dekan Vekili 

• Prof. Dr. Hamza ÇAKIR  Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı 

• Yrd. Doç. Dr. Turan BAYER Melikşah Üniversitesi Mühendislik Mimarlık 

Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 

Öğretim Üyesi  

• İnş.Yük. Müh. Hamdi ELCUMAN Kayseri Büyükşehir Belediyesi Etüt ve 

Projeler Dairesi Başkanı 

5.3. YEDE JÜRİ ÜYELERİ 

• Ali ÜSTÜNEL Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor 

Etkinlikleri A.Ş. Genel Müdürü  

• Yük. Mimar Ayşe ÖNDER Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Dairesi Başkanı 

• İnş. Yük Müh. Ahmet Şeref BAHÇECİOĞLU Kayseri Büyükşehir Belediyesi  

5.4. RAPORTÖRLER 

• Şehir Plancı Furkan ERGÜNEŞ Kayseri Büyükşehir Belediyesi 

• Mimar Funda MERMERKAYA Kayseri Büyükşehir Belediyesi 

• Fehmi GÜNDÜZ Kayseri Büyükşehir Belediyesi 

6. YARIŞMAYA BAŞVURU 

Yarışmaya katılım için Yarışma Şartnamesi alınması zorunludur. 

Şartname bedeli 10,00 TL’dir. 

Yarışmacılar, bu tutarı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Veznesine veya Ziraat Bankası 

Kayseri Kiçikapı Şubesi (Şube kodu:1098) 32431413-5003 nolu hesaba (IBAN NO: TR92 0001 

0010 9832 431 413 5003) “Kayseri Büyükşehir Belediyesi "Anadolu Harikalar Diyarı Maskot 
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Tasarım Yarışması” açıklama notu yazdırarak, yatırdıklarına ilişkin belgeyi yarışma 

raportörlüğüne elden ya da faks yolu (0 352 207 16 68) ile TC Kimlik No, Ad, Doğum Tarihi, e-

posta, Telefon ve açık adreslerini belirterek sunacaklardır. 

Yarışma şartnamesi ve doküman alındı belgesi dekontun raportörlüğe ulaşmasının 

ardından yarışmacıya gönderilecektir.  

Yarışmacılar, doküman alındı belgesini ve yarışma şartnamesinin tüm sayfalarını 

imzalayarak tasarımları ile birlikte tesilim edeceklerdir.  

7. YARIŞMACILARDAN İSTENENLER 

Yarışmacılar en fazla 3 tasarım ile yarışmaya katılabilirler. 

Her bir tasarım için en az 1 adet, en fazla 3 adet A3 kağıt (29,7 cm x 42 cm) içerisine 

sığacak şekilde renkli çıktı. 

Teslim edilen tasarımın 300 dpi çözünürlükte, JPEG veya TIFF formatında hazırlanan 

sayısal ortamda sunumu (CD/DVD)  

8. YARIŞMACILARIN UYMAKLA ZORUNLU OLDUĞU ESASLAR VE 

YARIŞMACILARDAN İSTENEN DİĞER BELGELER 

8.1. Kimlik Zarfı 

Yarışmaya katılanlar, tasarımın teslim edildiği ambalajın içine tasarım ile aynı rumuzu 

taşıyan ve üzerinde; daktilo veya bilgisayar çıktısı ile “ANADOLU HARİKALAR DİYARI 

MASKOT TASARIM YARIŞMASI KİMLİK ZARFI” ibaresi yazılmış, sağ üst köşesine 

birbirinden farklı ve sıralı biçimde olmayan beş (5) rakam veya harften oluşan bir rumuz bulunan 

ve içi görünmeyen cinsten, kapalı bir zarfın içine: 

• Doküman alındı belgesi,  

• Yarışma Şartnamesini, (Her sayfası ve EK-1 yer alan dilekçeyi yarışmacının kendisi ve 

ekibindeki tüm yarışmacıların imzalaması gerekmektedir).  

koyacaklardır. 

Yarışma sonucunda, tasarımının, kimlik zarfının açılmasını istemeyen yarışmacılar kimlik 

zarfı üzerindeki rumuzun altına “AÇILAMAZ” ibaresini yazacaklardır. Ödül/mansiyon gibi 

derece alan tasarımlar için “AÇILAMAZ” hükmü geçersiz kalacaktır. Bilgi ve değerlendirme için 

verilecek her türlü belge üzerinde el yazısı kullanılmayacaktır. 

Kimlik zarfı ve kimlik zarfı içinde bulunması gereken evrakları bulunmayan tasarımlar 

jüri kararıyla ve tutanağa kaydedilerek yarışmaya kabul edilmez.  

9. YARIŞMA TAKVİMİ  

9.1. Yarışmanın İlanı  : 07.01.2013 

9.2. Kayıtların Başlaması : 07.01.2013 

9.3. Soru ve Yanıtlar için Son Gün  

9.3.1. Soru Sormak İçin Son Gün: 28.01.2013 

Yarışma ve yarışma şartnamesi ile ilgili konularda soru sormak isteyen yarışmacılar bu 

başvurularını yazılı olarak PAZARTESİ günü saat 17.00’a kadar;  

“Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Maskot Tasarım Yarışması 

Raportörlüğü - Mustafa Kemalpaşa Bulvarı No: 15    38010 Kocasinan-Kayseri” adresine posta 

ile ya da maskotyarismasi@kayseri.bel.tr adresine e-posta ile yapabilirler.  
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Sorular ve cevapları en geç 20.02.2013 tarihine kadar http://www.kayseri.bel.tr/ adresinde 

ilan edilecektir.  

9.4. Tasarım Teslimi İçin Son Gün 

Yarışma, 13.03.2013 günü saat 17.00’de sona erecek ve bu süre kesin olarak 

uzatılmayacaktır. Yarışma tasarımları bu süre sonunda tek ambalaj içinde “Kayseri Büyükşehir 

Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Maskot Tasarım Yarışması Raportörlüğü - Mustafa 

Kemalpaşa Bulvarı No:15   38010 Kocasinan-Kayseri” adresine tutanak ile imza karşılığı elden 

ya da kargo veya posta yoluyla gönderilecektir.  

(13.03.2013 tarihinde tüm tasarımlar -posta yolu ile gönderilenler de dahil olmak üzere- 

yarışma raportörlüğüne ulaşmış olmalıdır.)  

Bilgi ve değerlendirme için verilecek olan her türlü belge üzerinde el yazısı olmayacaktır. 

9.5. Jüri Değerlendirme Çalışması  

Jüri,16.03.2013 tarihinde toplanacak ve yarışma esaslarına uygun olarak çalışmalarına 

başlayacaktır.  

Jüri, çalışmaları sonucunda hazırlayacağı raporunu Kayseri Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı’na verecek, idare sonucun yayın organlarında ilan edilmesinden sonra, bu raporun 

yayınlanmasını, çoğaltılarak bütün yarışmacılara gönderilmesini sağlayacaktır. 

9.6. Tasarımların Sergilenmesi 

Tasarım sahibi, yarışmaya katılmakla tasarımının sergilenmesini ve yarışma dolayısıyla 

yapılacak yayında tasarımının yer almasını kabullenmiş sayılır. Yarışma sonucunun 

duyurulmasından sonra tasarımların sergilenmesi hususunda Kayseri Belediyesi'nin uygun 

göreceği yer ve tarihte eserler 1 hafta süre ile sergilenecektir. 

10. RUMUZLAR VE AMBALAJ ESASLARI 

Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge 

Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği’nin “Rumuz ve Ambalaj Esasları” 

başlıklı 43. Maddesi’ne göre; “Tasarım, proje veya eserler, raportörlüğe dış etkenlerden zarar 

görmeyecek şekilde teslim edilir. Tasarımların her sayfasının sağ üst köşesine, ve ambalajların 

sağ üst köşesine beş (5) rakam veya harften oluşan bir rumuz yazılır. Rumuzda kullanılan rakam 

veya harfler tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır.” 

Ambalajın üzerinde; 

Beş (5) Rakam veya harften oluşan bir rumuz ve “Kayseri Büyükşehir Belediyesi 

ANADOLU HARİKALAR DİYARI MASKOT TASARIM YARIŞMASI RAPORTÖRLÜĞÜ - 

Mustafa Kemalpaşa Bulvarı No:15   38010 Kocasinan-KAYSERİ” yazılacak, bunun dışında 

hiçbir yazı ve işaret konulmayacaktır.  

11. YARIŞMA SONUÇLARININ İLAN ŞEKLİ 

Yarışma değerlendirme çalışmalarının bitiminde orijinal imzalı tutanak ve raporlar jüri 

başkanı tarafından yarışmayı açan idarenin yetkilisine teslim edilir. İdare, yarışmanın sonucunu 

Jüri değerlendirme raporlarının teslim edilmesini müteakip en geç onbeş (15) gün içinde yarışma 

sonuçları Resmî Gazete’de ve İdarenin kendi web sayfasında yayımlanmak suretiyle ilan edilir. 

Jüri değerlendirme toplantılarının tüm tutanaklarıyla, jürinin raporları ve üyelerin bireysel 

raporları yarışmanın sonuçlandığının idareye bildirilmesini izleyen bir hafta içinde 

http://www.kayseri.bel.tr/ adresinde ilan edilecektir.  
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12. ÖDÜLLER 

Yarışmada verilecek ödüller: 

1. ÖDÜL   : 5.000TL (Beş Bin TL)  

2. ÖDÜL   : 3.000TL (Üç Bin TL)  

3. ÖDÜL   : 2.000TL (İki Bin TL)  

MANSİYON  : 1.000TL (Bin TL) 

MANSİYON  : 1.000TL (Bin TL) 

MANSİYON  : 1.000TL (Bin TL) 

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. Maddesi’ne göre yarışmacılara net olarak ödenecektir. 

Ödemeler kazanan yarışmacının, ekip halinde katılımlarda ise ekipbaşının banka hesabına 

yapılacaktır.  

12. YARIŞMADAN ÇIKARMA 

• Şartnamenin yukarıdaki maddelerinde yarışmacılardan talep edilenlerden herhangi 

birinin verilmemesi, eksik verilmesi veya ilgili maddelerde belirtilen koşullara uyulmaması, 

• Tasarımların herhangi bir yerinde, tasarım sahibini tanıtan bir işaret (sahibini belli 

edecek el yazısı ile yazılmış açıklama notları vb.) bulunması, 

halinde tasarım yarışma dışı bırakılır.  

13. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ VE YERİ 

Yarışmanın sonucundan sözleşmenin imzalanmasına kadar geçecek sürede, Kayseri 

Büyükşehir Belediyesi ile Yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklarda önce jürinin 

hakemliği aranır, sonuca ulaşılamadığı takdirde anlaşmazlıkların çözümünde Kayseri 

Mahkemeleri yetkili olacaktır.  

14. DİĞER HUSUSLAR 

• Yarışmaya katılan tüm yarışmacılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar. 

• Kayseri Büyükşehir Belediyesi yarışmada dereceye giren eserlerin telif ve yayın 

haklarına sahip olacak olup, bir veya birkaç tasarımı birden kullanma hakkına sahip olacaktır. 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi uygun görmezse hiç bir tasarımı da kullanmayabilir. 

• Kayseri Büyükşehir Belediyesi dereceye giren tasarımlar üzerinde değişiklik yapma 

yetkisini saklı tutar. Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Büyükşehir 

Belediyesi'nin kararları geçerlidir. 

• İdare ödül kazanan tasarımların kullanılması ve farklı kullanım amaçlarına yönelik 

değiştirilmesi için gerekli çalışmaları yarışmacılardan isteyebilir. Bu iş için herhangi bir ek ücret 

ödenmeyecektir.  

• Yarışmalara ekip olarak katılım halinde, ekip başının bilgiler, tüm ekip üyelerinin 

imzalarını içeren bir yazı ile bildirilmelidir. Aksi takdirde idarece ekipten bir kişi ekip başı olarak 

belirlenecek ve ödül kazanmışsa banka hesabına ödül yatırılacaktır. 

• Ekip halinde katılımlarda tarafların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen 

sorumludur. Ayrıca, ekip temsilcisi ve diğer ekip üyeleri de şartnamenin tüm sayfalarını 

imzalamakla yükümlüdür. 53/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İstanbul İl Çevre ve Orman 

Müdürlüğü 
İl/İlçe İstanbul/Şişli 

Adresi Fatih Ormanı Kampüsü Maslak Tel-Faks 0 212 262 11 37 

Posta Kodu 34398 E-Mail info@istanbulormansu.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
AKC Petrol Ürün. San. ve Tic. Ltd. 

Şti. 
 

Adresi 
Barbaros Mah. Ihlamur Sok. No: 4/A 

Özel İşyeri No: 1 Ataşehir/İstanbul 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Maslak V.D. 0170459253  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 555717  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/97498 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Mengen Orman İşletme Müdürlüğü İl/İlçe Bolu/Mengen 

Adresi 
Beşler Mah. Serpek Mevkii Akbük 

Sokak 14840 Mengen/Bolu 
Tel-Faks 0 374 356 10 14 - 0 374 356 11 00 

Posta Kodu 14840 E-Mail mengenisl@ogm.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

İncetaş İnşaat Taahhüt Hafriyat Emlak Pazarlama 

Nakliye Özel Güvenlik Gıda Toplu Temizlik ve 

Yemek İşleri İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi 

 

Adresi 
Müftü Mah. Atatürk Cad. Kurtuluş Apt. Zemin 

Kat No: 491/1 Merkez/Rize 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Kaçkar V.D. 205 007 7534  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Rize Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 5524  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/146456 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı/Elektrik Üretim A.Ş. Genel 

Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
YEAŞ Yatağan Termik Santrali 

İşletme Müdürlüğü 
İl/İlçe Muğla/Yatağan 

Adresi 
Yatağan - Milas Karayolu 3. Km. 

PK. 1 Yatağan - Muğla 
Tel-Faks 0 252 572 51 91 - 0 252 572 53 84 

Posta Kodu 48500 E-Mail ticaret@yatgants.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Selma Cantekin - Hazar Mühendislik 

Müşavirlik 
Selma Cantekin 

Adresi 

Batıkent Kent Koop Mah. Yeni Umutlar 

Sitesi 235/9 Sokak No: E-1/1 

Yenimahalle/Ankara 

 

T.C. Kimlik No. 12155375896 12155375896 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
202 023 0125  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
276199  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2009/31577 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Ankara Aile ve Sosyal Politikalar 

İl Müdürlüğü 
İl/İlçe Ankara/Çankaya 

Adresi 
Atatürk Bulvarı No: 76 

Kızılay/ANKARA 
Tel-Faks 0312 418 66 62-0312 425 96 04 

Posta Kodu 06440 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Metin BAYDAR  

Adresi 
Atatürk Bulvarı 2. Stat Apt. 

B/Blok No: 16 Şanlıurfa 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1520167388  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. Ticaret sicil numarası 5/9948      

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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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

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
2012/4083 Türk-Romen Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü’nün

Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARI
2012/4101 Şili Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri

İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Avrupa Birliği Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in Vekâlet Etmesine

Dair Tezkere
— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik
— Yem Hijyeni Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları ile

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları
Birliğinin Organlarının Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik

— Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
— Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

TEBLİĞ
— Enerji Verimliliği Hizmetlerini Yürütecek Kurum ve Kuruluşlara Yetki Belgesi

Verilmesi Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2012/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (Sıra No: 2013/1)

KURUL KARARI
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/12/2012 Tarihli ve 4170-5 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 25/12/2012 Tarihli ve 2012/22 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 25/12/2012 Tarihli ve 2012/51 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 25/12/2012 Tarihli ve 2012/95 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 25/12/2012 Tarihli ve 2012/388 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




