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        YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ

BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK

SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN

Kanun No. 6384 Kabul Tarihi: 9/1/2013

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılmış bazı

başvuruların tazminat ödenmek suretiyle çözümüne dair esas ve usullerin belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Kanun;

a) Ceza hukuku kapsamındaki soruşturma ve kovuşturmalar ile özel hukuk ve idare hu-

kuku kapsamındaki yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı,

b) Mahkeme kararlarının geç veya eksik icra edildiği ya da hiç icra edilmediği,

iddiasıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılmış başvuruları kapsar.

(2) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türkiye'nin taraf olduğu ek protokoller kapsa-

mında korunan haklara ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin yerleşik içtihatları doğrul-

tusunda Ülkemiz aleyhine verilen ihlal kararlarının yoğunluğu dikkate alınmak suretiyle, Adalet

Bakanlığınca teklif edilecek diğer ihlal alanları bakımından da Bakanlar Kurulu kararıyla bu

Kanun hükümleri uygulanabilir.

(3) İdari nitelikteki soruşturmalardan kaynaklanan başvurular hakkında bu Kanun hü-

kümleri uygulanmaz.

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

19 Ocak 2013
CUMARTESİ

Sayı : 28533



Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

b) Başvuran: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurmuş olanları,

c) Başvuru: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılmış olan başvuruyu,

ç) Komisyon: Tazminat talebi hakkında karar vermek amacıyla kurulan Komisyonu,

d) Müracaat: Komisyona iletilen talebi,

e) Müracaat eden: Komisyondan tazminat talebinde bulunanları, 

ifade eder.

Komisyon ve çalışma esasları

MADDE 4 – (1) Bu Kanun kapsamında yapılacak müracaatlar hakkında karar vermek

üzere Bakanlığın merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarında çalışan hâkim ve savcılar arasından

Adalet Bakanı tarafından atanacak dört kişi ile Maliye Bakanı tarafından Maliye Bakanlığı

personeli arasından atanacak bir kişiden oluşan toplam beş kişilik bir Komisyon kurulur. Ko-

misyon Başkanı bu üyeler arasından Adalet Bakanı tarafından seçilir.

(2) 9 uncu madde hükmü saklı kalmak üzere Komisyon üyelerine, müracaatlar sonuç-

landırılıncaya kadar başka bir görev verilmez.

(3) Komisyon, üye sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların salt

çoğunluğuyla karar verir.

(4) Komisyonun sekretarya hizmetleri Bakanlık tarafından yürütülür.

(5) Kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mercileri, Komisyonun görevi kapsamında ih-

tiyaç duyduğu her türlü bilgi ve belgeyi gecikmeksizin Komisyona göndermek zorundadır.

Müracaatın şekli ve süresi

MADDE 5 – (1) Komisyona müracaat, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru

tarihini ve numarasını gösteren resmi kayıt kabul mektubu, başvuru formu ve diğer ilgili bilgi

ve belgelerle birlikte, müracaat edenin kimlik bilgilerini içeren imzalı bir dilekçeyle yapılır.

(2) Başvuran, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Komisyona

müracaat edebilir. Bu süre içinde müracaatta bulunmayanlar Avrupa İnsan Hakları Mahkeme-

sinin münhasıran iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması gerekçesine dayanan kabul edile-

mezlik kararının kendilerine tebliğinden itibaren bir ay içinde de Komisyona müracaat edebi-

lirler.

(3) Bakanlar Kurulu kararıyla;

a) 2 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca Kanunun kapsamının genişletilmesi,

b) 9 uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca sürenin uzatılması,

durumunda müracaat hakkı kazananlar, bu haklarını Bakanlar Kurulu kararının Resmî

Gazete’de yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde kullanabilirler.

(4) Müracaatın Cumhuriyet başsavcılıkları aracılığıyla da yapılması mümkündür. Cum-

huriyet başsavcılığı, müracaat evrakını derhal Komisyona gönderir. Bu durumda Cumhuriyet

başsavcılığına yapılan müracaat tarihi esas alınır.

(5) Müracaatlara ilişkin düzenlenecek kâğıtlar damga vergisinden, yapılacak işlemler

harçlardan müstesnadır.
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Müracaatın reddi 

MADDE 6 – (1) Komisyon;

a) Müracaat konusu başvurunun, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince öngörülen iç

hukuk yollarının tüketilmesi koşulu dışındaki diğer kabul edilebilirlik şartlarını taşımadığını,

b) Komisyona süresinde müracaat edilmediğini,

c) Müracaat edenin hukuki menfaati olmadığını,

ç) Müracaatın 2 nci madde kapsamına girmediğini, 

tespit ederse müracaatı reddeder.

Müracaat hakkında karar ve karara itiraz

MADDE 7 – (1) Komisyon, müracaat hakkında dokuz ay içinde karar vermek zorun-

dadır.

(2) Komisyon, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin emsal kararlarını da gözetmek su-

retiyle müracaat konusunda gerekçeli olarak karar verir.

(3) Komisyon kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde Komisyon

aracılığıyla Ankara Bölge İdare Mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz dilekçesi müracaata ilişkin

diğer tüm belgelerle birlikte derhal itiraz merciine gönderilir. Bu itiraz öncelikli işlerden sayı-

larak üç ay içinde karara bağlanır. Mahkeme tarafından Komisyon kararı yerinde görülmezse

işin esası hakkında karar verilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

(4) Ödenmesine karar verilen tazminat, kararın kesinleşmesinden itibaren üç ay içinde

Bakanlık tarafından ödenir. Ödemeye ilişkin düzenlenecek kâğıtlar damga vergisinden, yapı-

lacak işlemler harçlardan müstesnadır.

Kararın ilgili adli veya idari mercie bildirimi

MADDE 8 – (1) Komisyona yapılan müracaat sonucunda Komisyonun kesinleşen ka-

rarlarının bir örneği müracaata konu işlemin yapıldığı adli veya idari mercie gönderilir.

(2) Müracaata konu işlem henüz sonuçlandırılmamışsa ilgili adli veya idari merci tara-

fından bu işlem ivedilikle sonuçlandırılır.

Süre

MADDE 9 – (1) Bu Kanun, 23/9/2012 tarihi itibarıyla Avrupa İnsan Hakları Mahke-

mesi nezdinde kaydedilmiş başvurular hakkında uygulanır.

(2) Birinci fıkradaki süre Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca uzatılabilir.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Komisyon üyeleri, bu Kanunun yayımlandığı tarihten itiba-

ren en geç bir ay içinde atanır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Kanunun;

a) 5 inci maddesi yayımı tarihinden itibaren bir ay sonra,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, 

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

18/1/2013
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SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU
İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR KANUN

Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013

MADDE 1 – 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununa aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.

“İş ve meslek danışmanları
GEÇİCİ MADDE 3 – 27/6/2012 tarihi itibarıyla İş ve Meslek Danışmanı Mesleki Ye-

terlilik Belgesine sahip olanlardan İş ve Meslek Danışmanı pozisyonunda istihdam edilebilmek
için ilgili mevzuatında öngörülen koşullar ile Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS (B) grubu
KPSSP3 puan türünde 10/7/2010 ve 11/7/2010 tarihlerinde yapılan sınavlara girmiş ve bu sı-
navlardan en az 70 puan almış olma koşulunu taşıyanlardan bu maddenin yayımı tarihinden
itibaren yirmi gün içinde yazılı olarak müracaat edenler, Kurum tarafından belirlenecek usul
ve esaslar çerçevesinde boş bulunan İş ve Meslek Danışmanı pozisyonlarına atanır.

11/6/2012 tarihli iş ve meslek danışmanı alım ilanına istinaden yapılan yerleştirme so-
nucuna göre istihdam edilen iş ve meslek danışmanlarından bu pozisyonlarda 1/11/2012 tarihi
itibarıyla çalışmakta iken 2013 yılı için sözleşmeleri yenilenememiş olanlar ile askerlik ve do-
ğum nedenleriyle görevlerinden ayrılanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma
şartlarını kaybetmemiş olanların söz konusu yerleştirme işlemleri ve atanmalarına ilişkin hak-
ları saklıdır. Bunlardan askerlik ve doğum nedenleriyle görevlerinden ayrılanların yeniden is-
tihdam edilmek üzere ilgili mevzuatında öngörülen süre içinde, sözleşmesi yenilenememiş
olanların ise bu maddenin yayımı tarihinden itibaren yirmi gün içinde başvurmaları hâlinde
aynı pozisyon için ilgili mevzuatına göre sözleşme yapılır.”

MADDE 2 – 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararna-
melerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“İkinci fıkraya göre emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilenlerin sigortalılıklarının sona
erdiği tarih yazılı istek tarihi kabul edilerek ilgili sosyal güvenlik kanunlarına göre aylıkları
yeniden bağlanır.”

MADDE 3 – 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun
5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci
fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “kendi nam ve hesabına çalışanlar” ibaresinden önce
gelmek üzere “tarımda ve tarım dışında” ibaresi eklenmiştir.

“a) Sayıştay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı,
Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye İş Kurumu
Genel Müdürlüğü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile öğretim üyeleri ara-
sından Yükseköğretim Kurulu tarafından görevlendirilecek birer temsilciden,”

“f) Tarımda kendi nam ve hesabına çalışanların üye olduğu kanunla kurulu kamu ku-
rumu niteliğindeki en üst meslek kuruluşlarından en fazla üyeye sahip ilk üç kuruluş tarafından
üye sayılarına orantılı olarak belirlenen 9 temsilciden, tarım dışında kendi nam ve hesabına
çalışanların üye olduğu kanunla kurulu kamu kurumu niteliğindeki en üst meslek kuruluşla-
rından en fazla üyeye sahip ilk üç kuruluş tarafından üye sayılarına orantılı olarak belirlenen
9 temsilciden,”

MADDE 4 – 5502 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer
alan “bir” ibaresi “iki” şeklinde, (h) bendinde yer alan “Kendi nam ve hesabına” ibaresi
“Tarımda kendi nam ve hesabına” şeklinde, aynı fıkrada yer alan “10” ibaresi “12” şeklinde,
ikinci fıkrada yer alan “altı” ibareleri “yedi” şeklinde değiştirilmiş ve birinci fıkraya aşağıdaki
bent eklenmiştir.

“i) (h) bendi dışındaki kendi nam ve hesabına çalışanları temsilen seçilecek bir üye,”
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MADDE 5 – 5502 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Kadrolar
EK MADDE 4 – Ekli (1) ve (2) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190

sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Sosyal Güvenlik Kurumuna ait
bölümüne eklenmiştir.”

MADDE 6 – 5502 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
“GEÇİCİ MADDE 10 – Bu maddeyi ihdas eden Kanunla bu Kanunun 5 inci ve 6 ncı

maddelerinde yapılan değişikliklere istinaden, tarım dışında kendi nam ve hesabına çalışanları
temsilen asil ve yedek üye seçimi gündemiyle toplanacak olağanüstü genel kurul bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde toplanır.

4/12/2012 tarihinde yapılan olağan genel kurulda kendi nam ve hesabına çalışanları
temsilen seçilen asil ve yedek üye, tarımda kendi nam ve hesabına çalışanları temsilen seçilen
üye olarak kabul edilir.”

MADDE 7 – 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigor-
tası Kanununun 67 nci maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ayrıca, lise ve dengi öğrenim görülmesi sebebiyle bakmakla yükümlü olunan kişi veya hak
sahibi sıfatıyla sağlık hizmetinden yararlandırılan çocuklar, 20 yaşını dolduracakları tarihi aş-
mamak kaydıyla bu öğrenimlerini bitirmelerini izleyen tarihten itibaren 120 gün süreyle aynı
kapsamda sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam ederler.”

MADDE 8 – 5510 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cüm-
lesinde yer alan “kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları tarafından sevk edilmesi halinde” iba-
resi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 9 – 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir.
Bu primin tamamını işveren öder. Bu oranı %1,5 oranına düşürmeye ya da %2,5 oranına artır-
maya Bakanlar Kurulu yetkilidir.”

MADDE 10 – 5510 sayılı Kanunun 83 üncü ve 84 üncü maddeleri yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

MADDE 11 – 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“1479 sayılı Kanun ve mülga 2926 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalıların basamak

tespiti
EK MADDE 8 – 1479 sayılı Kanun ve mülga 2926 sayılı Kanun kapsamında 1/10/2008

tarihinden önce Kuruma kayıt ve tescili yapılan sigortalılardan, sigortalılık başlangıç veya bitiş
tarihi değişenlerin daha önceden tespit edilmiş gelir basamakları ve bu basamakların yükselme
tarihleri değiştirilmez. Bu sigortalılardan, tescil tarihi daha eski bir tarihe alınanların eski tescil
tarihi ile yeni tescil tarihi arasındaki sigortalılık sürelerine ilişkin gelir basamağı, ilk defa tescil
edildiği tarih itibarıyla seçtiği veya intibak ettirildiği basamak olarak kabul edilir.

Bu sigortalıların diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında geçen hizmet süreleri ba-
samak tespitinde dikkate alınmaz.”

MADDE 12 – 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Yersiz yapılan sağlık giderlerinin terkini
GEÇİCİ MADDE 45 – Bu Kanuna göre genel sağlık sigortalısı ya da bakmakla yü-

kümlü olunan kişi kapsamına girmekle birlikte, asli olarak hak etmediği bir kapsamda sağlık
hizmeti alanlara 31/1/2012 tarihine kadar verilen sağlık hizmetlerine ilişkin Kurumca tahakkuk
ettirilmiş veya ettirilecek borçlar, varsa ilgililerin bu nedenle açtıkları davadan vazgeçmeleri
halinde tahsil edilmez. Bu borçlara ilişkin açılmış olan dava ve icra takiplerinden Kurumca
vazgeçilir.”
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MADDE 13 – 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Sosyal güvenlik destek prim borçlarının yapılandırılması
GEÇİCİ MADDE 46 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi veya si-

gortalı olup, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı
sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre sosyal güvenlik destek
primi ödemesi gerekenlerin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ayın sonu itibarıyla
tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan sosyal güvenlik destek primi borçları ve ferîleri, ilgili-
lerin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren dört ay içinde baş-
vuruda bulunmaları halinde 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapı-
landırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun ilgili maddelerine
göre yapılandırılır.”

MADDE 14 – 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi kapsamında çalışmaya başlayanlara yapılan

yersiz ödemelerin yapılandırılması
GEÇİCİ MADDE 47 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, 5335 sayılı Ka-

nunun 30 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca emeklilik veya yaşlılık aylıkla-
rının kesilmesini gerektiren bir işte çalışmış olanların, bu aylıklarının hangi tarihte tekrar bağ-
lanacağının tespitinde 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin beşinci fıkrası dikkate alınır.

Sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken 5335 sayılı
Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerle-
rinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilmesi gerekenlere, bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihi takip eden ödeme dönemine kadar yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin
asli ve ferî borçlar, ilgililerin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından iti-
baren dört ay içinde başvuruda bulunmaları halinde 6111 sayılı Kanunun ilgili maddelerine
göre yapılandırılır.”

MADDE 15 – 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tab-
loya aşağıdaki sıralar eklenmiş; üçüncü fıkrasında yer alan “Bu sürelerin, üç yılı geçmemek
üzere yarısı” ibaresi, “Bu sürelerin, üç yılı geçmemek üzere; (18) numaralı sırasında bulunanlar
için tamamı diğerleri için yarısı” şeklinde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan “ma-
lûliyet halleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile (18) numaralı sırada bulunanlar” ibaresi
eklenmiştir.
“16) Basın ve gazetecilik Basın Kartı Yönetmeliğine göre 90 
mesleğinde basın kartı sahibi olmak

suretiyle fiilen çalışanlar.
17) Türkiye Radyo-Televizyon Basın Kartı Yönetmeliğine göre 90
Kurumu basın kartı sahibi olmak suretiyle;

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda
haber hizmetinde fiilen çalışanlar.

18) Türkiye Büyük Millet Meclisi Yasama organı üyeleri ile dışarıdan 90”
atanan bakanlar.

MADDE 16 – 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Fiili hizmet süresi zammı uygulanması sonucu verilmesi gereken ek aylık prim ve hiz-

met belgesi ile yatırılacak primler
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GEÇİCİ MADDE 48 – 2008 yılı Ekim ayı başı ile bu maddenin yürürlük tarihini takip
eden ay başına kadar geçen süre içinde bu Kanunun bu maddeyi ihdas eden Kanunla değişik
40 ıncı maddesi gereğince fiili hizmet süresi zammı süresine tabi işyerleri ve işlerde çalışanlar
için 5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine göre verilmesi gereken ek prim belgelerinin bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren üç ay içinde verilmesi halinde
idari para cezası uygulanmaz.

Bu maddenin yayımı tarihini takip eden ay başından itibaren sigortalılarca; üç aylık
süre içinde Kurumca istenecek belgelerle başvurulması ve altı aylık süre içerisinde hesaplana-
cak fiili hizmet süresi zammına ilişkin prim tutarının ödenmesi halinde gecikme zammı ve ge-
cikme cezası alınmaz.”

MADDE 17 – 5510 sayılı Kanunun geçici 38 inci maddesinin üçüncü fıkrasından sonra
gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği
görevi devam edenlerden, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (b) bentleri
kapsamında aylık almakta iken aylıklarını kestirip 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi
kapsamında sigortalılık talebinde bulunanların, bu Kanunun 43 üncü maddesine göre aylığa
hak kazanabilmesinde, 2 yıl süreyle bu görevlerde bulunmuş olma ve sigorta primi veya emekli
keseneği ile kurum karşılığı ödenmesine ilişkin şartlar aranmaz. Bunların müracaatları halinde
bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (a) veya (b) bentleri kapsamında olan ve kesilen aylıkları bu Kanunun
43 üncü maddesindeki aylık seviyesine yükseltilmek suretiyle yeniden bağlanır.”

MADDE 18 – 4/5/2007 tarihli ve 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme
Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının
son iki cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 19 – 5648 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 2 – 31/12/2012 tarihi itibarıyla Kurumda 14 üncü maddenin dör-

düncü fıkrası kapsamında istihdam edilenlerden sözleşmesi, dil yeterliliği şartını yerine geti-
rememiş olması sebebiyle yenilenmeyen personelin sözleşmeleri, bu maddenin yürürlüğe gir-
diği tarihte, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın 1/1/2013 tarihi itibarıyla yenilenmiş sayılır.
Sözleşmesi bu şekilde yenilenen ve dil yeterliliği şartını sağlayamayan personelin bu şartı
31/12/2013 tarihine kadar yerine getirmesi zorunludur. Anılan tarihe kadar 14 üncü maddenin
dördüncü fıkrasında öngörülen dil yeterliliği belgesini ibraz etmeyenlerin sözleşmeleri yeni-
lenmez.”

MADDE 20 – 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Ka-
nununun geçici 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak, en son yayımlanan 2009 istatistiğinde toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi için başvuru
hakkına sahip işçi sendikalarının 7/11/2012 tarihinde ve sonraki bu fıkraya göre yapacakları
yetki tespit talepleri, 41 inci maddede yer alan işyeri veya işletme çoğunluğu şartlarına göre
sonuçlandırılır.”

MADDE 21 – Bu Kanunun;
a) 7 nci maddesi 1/6/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 
b) 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci maddeleri 1/9/2013 tarihinde,
c) 15 inci maddesi 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren geçerli olmak üzere yayımı ta-

rihinde,
ç) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, 
yürürlüğe girer.
MADDE 22 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

18/1/2013
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                            18 Ocak 2013

        69471265-305-559

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 19 Ocak 2013 tarihinde Almanya Federal

Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar

Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın vekâlet etmesini yüksek

tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  18 Ocak 2013

       B.01.0.KKB.01-06-8-43

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 18/1/2013 tarihli ve 69471265-305-559 sayılı yazınız.

            Görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Ocak 2013 tarihinde Almanya Federal

Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar

Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI



ATAMA KARARLARI

          Başbakan Yardımcılığından:
           Karar Sayısı : 2013/1

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Bartın İl Müftülüğüne Bursa

İl Müftüsü Mahmut GÜNDÜZ’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı

Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

18/1/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                           Bekir BOZDAĞ

                Başbakan                                   Başbakan Yardımcısı

—— • ——
          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/3

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Avrupa Birliği ve

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına, Feride YAZIR’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı

maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

18/1/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Fatma ŞAHİN

                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/4

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Malatya Aile ve Sosyal

Politikalar İl Müdürlüğüne, Oktay TAŞ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B, 71 ve 76 ncı

maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

18/1/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Fatma ŞAHİN

                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
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          Dışişleri Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/5

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Genel Müdür

Yardımcılığına, Kıvılcım KILIÇ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Ka-

nunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

18/1/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Ahmet DAVUTOĞLU

                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı

—— • ——
          Dışişleri Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/6

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne, Büyükelçi

Ümit YALÇIN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri

gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

18/1/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Ahmet DAVUTOĞLU

                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı

—— • ——
          Dışişleri Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/7

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğüne,

Büyükelçi Ali Rıza ÇOLAK’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun

2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

18/1/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Ahmet DAVUTOĞLU

                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı
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          Dışişleri Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/8

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine, İkili Siyasi İşler Genel

Müdürü Büyükelçi İsmail Ethem TOKDEMİR’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı

maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

18/1/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Ahmet DAVUTOĞLU

                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı

—— • ——
          Gençlik ve Spor Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/13

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Gençlik Hizmetleri Genel

Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Sinan AKSU’nun atanması, 657 sayılı Kanun’un 68/B

ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

18/1/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                              Suat KILIÇ

                Başbakan                                 Gençlik ve Spor Bakanı

—— • ——
          Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/14

           1 – Açık bulunan Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine,

İsmail KEMALOĞLU’nun atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci

maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

18/1/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Mehmet Mehdi EKER

                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
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          Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/15

            1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Antalya İl Gıda, Tarım ve

Hayvancılık Müdürlüğüne, Burdur İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet DALLI’nın

atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince

uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

18/1/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Mehmet Mehdi EKER

                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

           Karar Sayısı : 2013/16

            1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Sakarya İl Gıda, Tarım ve

Hayvancılık Müdürlüğüne, Mehmet ERDEMİR'in atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı

maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

18/1/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Mehmet Mehdi EKER

                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

           Karar Sayısı : 2013/17

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Kocaeli İl Gıda, Tarım

ve Hayvancılık Müdürlüğüne, Bakanlık Müşaviri İlhan ÖZEL'in atanması, 657 sayılı Kanunun

76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

18/1/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Mehmet Mehdi EKER

                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/18

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Gümrük ve Ticaret

Başmüfettişliğine, Gümrük ve Ticaret Müfettişi İlhan POLAT'ın atanması, 657 sayılı Kanunun

68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

18/1/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Hayati YAZICI

                Başbakan                               Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

           Karar Sayısı : 2013/19

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Gümrük ve Ticaret

Başmüfettişliğine, Gümrük  ve Ticaret Müfettişi Kadir ÇALIK’ın atanması, 657 sayılı Kanunun

68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

18/1/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Hayati YAZICI

                Başbakan                               Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——
İçişleri Bakanlığından:

           Karar Sayısı : 2013/20

1 – 1 inci derece kadrolu Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Şube Müdür-

lüğüne Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Rıfat ALTAN'ın atanması,

657 sayılı Kanunun 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve

5449 sayılı Kanunun 18 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

18/1/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                         İdris Naim ŞAHİN

                Başbakan                                         İçişleri Bakanı
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Maliye Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/22

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Maliye Yüksek Eğitim

Merkezi Başkanlığına Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı

Veliyüddin Bahadır ÖZKAN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 178

sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 26 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

18/1/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet ŞİMŞEK

                Başbakan                                         Maliye Bakanı

—— • ——
Millî Eğitim Bakanlığından:

           Karar Sayısı : 2013/23

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Karabük İl Millî Eğitim

Müdürlüğüne, İsmail GÜRPINAR’ın atanması 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451

sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

18/1/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                           Ömer DİNÇER

                Başbakan                                    Millî Eğitim Bakanı

—— • ——
Millî Eğitim Bakanlığından:

           Karar Sayısı : 2013/24

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Kırklareli İl Millî Eğitim

Müdürlüğüne, İbrahim KORKMAZ'ın atanması 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451

sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

18/1/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                           Ömer DİNÇER

                Başbakan                                    Millî Eğitim Bakanı
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Millî Eğitim Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/25

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Tekirdağ İl Millî Eğitim
Müdürlüğüne, Halis İŞLER'in atanması 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı
Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.
18/1/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                           Ömer DİNÇER
                Başbakan                                    Millî Eğitim Bakanı

—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:

           Karar Sayısı : 2013/31
1 – Genelkurmay Başkanlığı Adlî Müşaviri Tümgeneral Hıfzı ÇUBUKLU

(As.Hak.1976-P.19); 357 sayılı Askeri Hâkimler Kanununun 16’ncı maddesi gereğince
Genelkurmay Başkanlığı Hukuk İşleri Müdürlüğüne (ANKARA) atanmıştır.

2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.
18/1/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                            İsmet YILMAZ
                Başbakan                                  Millî Savunma Bakanı

—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:

           Karar Sayısı : 2013/32
1 – Bu kararnamede isimleri yazılı iki Hâkim Subay'ın karşılarında gösterilen görevlere

atanmaları 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanunu'nun 16 ncı maddesi gereğince uygun
görülmüştür.

2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.
18/1/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                            İsmet YILMAZ
                Başbakan                                  Millî Savunma Bakanı

Gnkur.Bşk. ADMÜŞ Ceza Huk. İşleri Ş. (Ş. Md.) ANKARA, Hak.Alb., Muharrem
KÖSE, AMASYA/MERZİFON, 1992-6, 30.08.2012, Gnkur. Bşk. ADMÜŞ ADMÜŞ (Adl.
Müşv.) ANKARA.

Gnkur. Bşk. ADMÜŞ Gn. Pl. Ynt. Ş. Ş. Md. (Pl. Sb.) ANKARA, Hak.Yb., Mehmet
Oğuz AKKUŞ, ANKARA/MAMAK, 1993-P.190, 30.08.2012, Gnkur. Bşk. ADMÜŞ Ceza
Huk. İşleri Ş. (Ş. Md.) ANKARA.
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Millî Savunma Bakanlığından:

           Karar Sayısı : 2013/33

1 – Bu kararnamede kimliği yazılı üç Hava Hâkim Subayın hizasında belirtilen göreve

atanması, 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanunun 16’ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

18/1/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            İsmet YILMAZ

                Başbakan                                  Millî Savunma Bakanı

Hv.K.K.lığı Ad.Müş. ANKARA, Bülent GÜNÇAL, Hv.Hak.ALb., SİVAS, 1980-Y-4,

30.08.2002, Hv.Loj.K.lığı Dis.Mah.Disip.Sb. ETİMESGUT-ANKARA.

Hv.K.K.lığı Ad.Müş.Huk.İşl.ve İd.Ad.Dava.Ş.Md. ANKARA, Bedrettin ÖZGÜR,

Hv.Hak.Bnb., ARDAHAN, 1993-Y-9, 30.08.2008, Hv.K.K.lığı Ad.Müş. ANKARA.

MSB As.Yrgt.Bşk.lığı As.Yrgt.Bsav.lığı Başsavcı Yrd. ANKARA, Bayram AYAZMA,

Hv.Hak.Yzb., SİVAS, 2001-F-18, 30.08.2010, Gnkur.Ad.Müş.liği Huk.İşl.Ş.Md.lüğü Prj.Sb.

ANKARA.

—— • ——
GÖREVLENDİRME KARARI

          Adalet Bakanlığından:

           Karar Sayısı : 2013/2

           1 – Adlî Tıp Kurumu Altıncı Adlî Tıp İhtisas Kurulu Başkanlığına, İstanbul Medeniyet

Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim

Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Hamdi TUTKUN’un görevlendirilmesi, 

           2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanu-

nunun 38 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

18/1/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                          Sadullah ERGİN

                Başbakan                                         Adalet Bakanı
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SINIR TESPİT KARARI

          İçişleri Bakanlığından:

           Karar Sayısı : 2013/26

1 – Giresun İli Alucra İlçesi Merkez Bucağına bağlı Çakrak Köyü ile Yağlıdere İlçesi

Merkez Bucağına bağlı Akpınar Köyü arasında kalan iki ilçe arası sınırın özel krokisinde de

gösterildiği üzere;

“1300 rakımlı (Y=466993, X=4489308) Karabaşın Değirmeninden başlayıp, buradan

Ayı Deresini (Y=466871, X=4489817), (Y=466624, X=4489902), (Y=466448, X=4490113),

(Y=466312, X=4490095), (Y=466260, X=4489770), (Y=465929, X=4489575), (Y=465833,

X=4489402), (Y=465591, X=4489175), (Y=465458, X=4489133), (Y=465353, X=4488964),

(Y=465350, X=4488885) takiben iki Obuzun (dereciğin) birleşimi olan 1630 rakımlı

(Y=465246, X=4488679) noktaya çekilen hat, buradan Söğütlü Orman Tepesinin batısındaki

1720 rakımlı (Y=465313, X=4488134) Obuzu takiben 2003 rakımlı (Y=464964, X=4487598)

Sarıalan Tepesine çekilen hat, buradan 2070 rakımlı (Y=463685, X=4487574) Kızakkertili Te-

pesine çekilen hat, buradan 2150 rakımlı (Y=462761, X=4488410) Sulağın Tepesine çekilen

hat, buradan Kırkharman Deresi üzerindeki 1720 rakımlı (Y=461173, X=4488413) noktaya

çekilen düz hat, buradan 1900 rakımlı (Y=461780, X=4487541) Keltepeyi takiben 1850 rakımlı

(Y=462349, X=4486834) Hacı Abdullah Duvarına çekilen düz hat, buradan 2040 rakımlı

(Y=461637, X=4486397) Kurban Tepeyi takiben Ördek Gölünün batı tarafında bulunan 2003

rakımlı (Y=461501, X=4485949) isimsiz tepeye çekilen hat, buradan 1850 rakımlı (Y=460443,

X=4484421) tepeyi takiben 2351 rakımlı (Y=459278, X=4483495) Deliktaş Tepesine çekilen

ve burada son bulan hat” olarak belirlenmesi,

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2'nci maddesinin (B) ve (D) bentlerine göre uygun

görülmüştür.

2 – Tarafların karşı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakları saklıdır.

3 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

18/1/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                         İdris Naim ŞAHİN

                Başbakan                                         İçişleri Bakanı
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YÖNETMELİKLER

Başbakanlık (Diyanet İşleri Başkanlığı)’tan:

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/10/2011 tarihli ve 28095 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci

fıkrasının (h) bendinin (3) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış, (e) bendinin (2) numaralı

alt bendi, (p) bendinin (2) numaralı alt bendi, (r) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (3) numaralı

alt bendi, (s) bendinin (4) numaralı alt bendi, (u) bendi, (v) bendinin (1) numaralı alt bendi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (d) bendi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (e) bendi eklenmiş

ve ikinci fıkranın (d) bendinden sonra gelen mevcut bentleri buna göre teselsül ettirilmiş ve

aynı maddeye aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

“2) Başkanlık teşkilatında en az beş yılını vaizlik veya üstü görevlerde veya ilahiyat

fakültelerinde beş yılı öğretim üyesi olmak şartıyla kamu kurum ve kuruluşlarında toplam on

iki yıl görev yapmış olmak,”

“2) Başkanlık teşkilatında, en az beş yılını ilçe müftüsü veya dengi görevlerde geçirmiş

olmak kaydı ile vaizlik veya üstü sayılan görevlerde toplam on yıl görev yapmış olmak (ancak

vaiz olarak 15 yıl veya ilahiyat fakültelerinde öğretim üyesi olarak beş yıl görev yapmış olan-

larda ilçe müftüsü veya dengi görevlerde bulunma şartı aranmaz),”

“2) Vaizlik veya üstü sayılan görevlerde toplam beş yıl görev yapmış ve bu sürenin en

az üç yılını ilçe müftüsü olarak geçirmiş olmak,”

“3) İl müftü yardımcısı olarak atanacak bayanlar için Başkanlık teşkilatında vaiz olarak

on yıl görev yapmış olmak veya Kur’an kursu öğreticisi veya üstü sayılan görevlerde beş yıl

görev yapmış ve yapılacak sınavda başarılı olmak,”

“4) Yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavda başarılı olmak,”

“u) Eğitim görevlisi olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlıkça açılan ihtisas kursunu başarı ile bitirmiş veya ilahiyat alanında doktora

yapmış olmak,

3) Kur’an-ı Kerim dersi okutmak üzere eğitim görevlisi olarak atanacaklar için aşere,

takrib ve tayyibe alanında yetkinliği Başkanlıkça kabul edilmiş olmak,
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4) Yapılacak sınavda başarılı olmak,

“1) Vaiz olarak en az beş yıl çalışmış olmak,”

“2) Başkanlık teşkilatında en az sekiz yıl görev yapmış olmak,”

“d) Eğitim uzmanı olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) İlahiyat veya eğitim alanında yüksek lisans yapmış olmak veya ihtisas kursunu bi-

tirmiş olmak.”

3) Başkanlık teşkilatında en az üç yıl çalışmış olmak,”

“e) Din hizmetleri uzmanı olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) İlahiyat alanında yüksek lisans yapmış olmak,

3) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıyor olmak.

4) Yapılacak sınavda başarılı olmak.”

“(5) Birinci fıkranın (u) bendi uyarınca eğitim görevliliği sınavında başarılı olanlar bir

yıl süreli staja tabi tutulurlar. Bu sürenin sonunda ilgili dini yüksek ihtisas merkezi veya eğitim

merkezi eğitim görevlileri kurulunun değerlendirilmeleri alınarak Başkanlıkça oluşturulacak

bir komisyon tarafından yapılacak sınavda başarısız olanlar mükteseplerine uygun bir kadroya

atanırlar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) İller; il müftüleri, il müftü yardımcıları, vaizler ve şube müdürlerinin

atama ve yer değiştirmelerine esas olmak üzere hizmet gerekleri dikkate alınarak dört gruba

ayrılmış ve EK-1 sayılı listede gösterilmiştir.

(2) İlçeler; ilçe müftüleri, vaizler ve şube müdürlerinin atama ve yer değiştirmelerine

esas olmak üzere hizmet gerekleri dikkate alınarak beş sınıfa ayrılmış ve EK-2 sayılı listede

gösterilmiştir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (f) bendi hükmü saklı kalmak

üzere bütün grup ve sınıflarda hizmet süresi asgari üç, azami beş yıldır. Hizmet gerekleri ba-

kımından müftüler ile müftü yardımcıları hariç azami hizmet süresini tamamlayan personelin

görev süresi üç yıla kadar uzatılabilir.

(2) Asgari hizmet süresini tamamlayanlar re’sen başka bir yere atanabilirler.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi, (b)

bendi, (c) bendi, (ç) bendinin (3) numaralı alt bendi ve (d) bendi ile aynı maddenin dördüncü

ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki altıncı fıkra ek-

lenmiştir.
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“a) İl müftüsü;

1) İlk defa dördüncü grupta yer alan illere, bu grupta yer bulunmaması halinde diğer

grup illere atanabilir.

2) İl müftüsü, hizmet gereği asgari ve azami hizmet sürelerine bakılmaksızın başka

gruptaki illere veya Başkanlık vaizliğine, Başkanlık müftülüğüne veya Başkanlık müşavirliğine

atanabilir.

3) Başka görevlere atanan il müftüleri yeniden il müftüsü olarak atanmaları durumunda,

ayrıldıkları grupta hizmetlerini tamamlamamış iseler bu grupta yer alan illerden birine atanırlar”

“b) İl müftü yardımcısı;

1) İlk defa dördüncü grupta yer alan illere, bu grupta yer bulunmaması halinde diğer

grup illere de atanabilir. Atandığı grupta asgari hizmet süresini tamamlayan il müftü yardımcısı,

diğer gruplardaki illere atanabilir.

2) Bütün gruplarda asgari hizmet süresini tamamlayan il müftü yardımcısı, grubuna ba-

kılmaksızın daha önce görev yapmadığı illere atanabilir.

3) Beş yıl ilçe müftülüğü yapmış olan ilçe müftüsü, grup şartı aranmadan il müftü yar-

dımcısı olarak atanabilir.”

“c) İlçe müftüleri;

1) İlk defa dördüncü sınıf ilçelere, bu ilçelerde yer bulunmaması halinde beşinci sınıf

ilçelere atanır. Beşinci ve dördüncü sınıf ilçelerde asgari hizmet süresini tamamlayan ilçe müf-

tüsü üçüncü sınıf ilçelere atanabilir.

2) İlçe müftüsünün ikinci veya birinci sınıf ilçelere atanabilmesi için, daha alt sınıf il-

çelerdeki asgari hizmet sürelerini tamamlamaları esastır.

3) Bütün sınıflarda asgari hizmet süresini tamamlayan ilçe müftüsü görev yapmadığı

ilçelere atanabilir.”

“3) Bütün grup veya sınıflarda asgari hizmet süresini tamamlayan şube müdürü, grup

veya sınıfına bakılmaksızın daha önce görev yapmadığı illere veya bu illerin şube müdürü kad-

rosu bulunan ilçesine atanır.”

“d) Vaiz;

1) İlk defa beşinci veya dördüncü sınıfta yer alan ilçeye atanır. Beşinci veya dördüncü

sınıf ilçelerde asgari hizmet süresini tamamlayan vaiz, üçüncü veya ikinci sınıf ilçelere atana-

bilir.

2) Birinci sınıf ilçelere atanabilmek için asgari beş yıl vaiz veya cezaevi vaizi olarak

çalışmış olma şartı aranır.

3) Bütün grup veya sınıflarda asgari hizmet süresini tamamlayan vaiz, istediği il veya

ilçeye atanabilir.
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4) Cezaevi vaizi atamasında bu bentte sayılan hükümler uygulanmaz.”

“(4) Grup veya sınıf hizmetine tabi olarak il ve ilçelere ilk defa ataması yapılan personel

bu yerlerdeki asgari görevleri süresince 20 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve

(2) numaralı alt bentlerinde yer alan hükümlerden yararlanamazlar. Bayan vaizler hakkında bu

hüküm uygulanmaz.”

“(5) Atandığı yerde asgari hizmet süresini tamamlayan il müftü yardımcısı, ilçe müftüsü

ve şube müdürünün durumları Atama ve Yer Değiştirme Kurulunca her yıl değerlendirilerek

azami hizmet süresinin sonuna kadar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın yerlerinde bırakı-

labilirler. Azami hizmet süresini tamamlayan şube müdürlerinin, hizmet gerekleri bakımından

her yıl durumları değerlendirilerek, görev süreleri üç yıla kadar uzatılabilir.”

“(6) Grup ve sınıf hizmetine tabi personelin görev ve/veya yer değişikliği durumlarının

değerlendirilmesinde EK-4, EK-5 ve EK 5/A formları dikkate alınır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) İmam-hatipler ilk defa (D) grubu köy ve kasaba camilerine atanırlar. Köy ve ka-

sabalarda münhal (D) grubu cami bulunmaması halinde il ve ilçe merkezlerindeki (D) grubu

camilere de ilk defa atama yapılabilir. Bu gruptaki camilerde görev süresi asgari üç yıldır. (B)

grubu camilere atanabilmek için; (D) ve (C) grubu camilerde toplam beş yıl görev yapmış ol-

mak şarttır. (A) grubu camilere atanabilmek için ise, diğer grup camilerde en az sekiz yıl görev

yapmış olmak ve aşere, takrib ve tayyibe kursunu veya ihtisas kursunu veya hafız olup tashih-i

huruf kursunu bitirmiş olmak gerekir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(10) Bu Yönetmeliğe göre ilk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle aynı

yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü; başka yerdeki görev-

lere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere

hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Bu süreler;

kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve ata-

nan personel için iznin veya geçici görevin bitimi tarihinde başlar.

(11) Başka yerdeki bir göreve atanan personelden onuncu fıkradaki süre içerisinde ha-

reket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamayanlara, eski görevlerinden ayrılış

ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı ile 10 günlük bir süre

daha verilebilir. Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süre sonunda da yeni

görevinde işe başlamayanlar memuriyetten çekilmiş sayılırlar.”

Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                                 19 Ocak 2013 – Sayı : 28533

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14



MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (f)

bendi eklenmiş ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesi için il müftülerinin yerlerinin değiş-

tirilmesine ihtiyaç duyulması.”

“(5) Hizmet gerekleri ve cami özellikleri dikkate alınarak 17 ve 18 inci maddedeki atan-

ma usulüne istisna olarak Atama ve Yer Değiştirme Kurulu kararına istinaden Başkan onayı

ile cami görevlisi atanabilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“ (1) İl müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, dini yüksek ihtisas merkezi müdürü, eğitim

merkezi müdürü, vaiz, şube müdürü, eğitim görevlisi, uzman, murakıp, sayman ve şeflerin hiz-

met gereği mazeret ve karşılıklı yer değiştirme dışında istekleri üzerine görev veya yer değiş-

tirme taleplerini Başkanlığa; Kur’an kursu öğreticilerinin ise il müftülüklerine, her yıl 1 Mart

-31 Mart tarihleri arası ulaştırmaları şartıyla 1 Haziran – 1 Temmuz arasında yer değişiklikleri

yapılır. Diğer görevliler için bu şart aranmaz.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“a) Her yıl 1 Haziran – 1 Temmuz tarihleri arasında toplanarak, bulunduğu yerde asgari

ve azami görev süresini tamamlayan müftü yardımcısı ve ilçe müftüsünden görevleri veya gö-

rev yerleri değiştirilmesi gerekenler ile zarurî boşalmalar sebebiyle aynı unvandaki personelden

yıl içinde atanması gerekenlerin,”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki Başkanlık personelinden il müftü

yardımcısı ve dengi ve daha alt düzeyde bulunan kadroların eşdeğerleri aşağıdaki şekilde yedi

kademe olarak belirlenmiştir.

a) Birinci kademe: İl müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, eğitim görevlisi, başvaiz, uzman

vaiz.

b) İkinci kademe: İşletme müdür yardımcısı, şube müdürü, yayınevi satış müdürü, vaiz,

cezaevi vaizi, murakıp.

c) Üçüncü kademe: Başimam-hatip, Kur’an kursu başöğreticisi.

ç) Dördüncü kademe: APK uzmanı, din hizmetleri uzmanı, eğitim uzmanı, vakit he-

saplama uzmanı, uzman, uzman imam-hatip, uzman Kur’an kursu öğreticisi, baş müezzin, ta-

bip, diş tabibi.
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d) Beşinci kademe: Öğretmen, sosyolog, psikolog, çözümleyici, mütercim, kütüphaneci,

istatistikçi, astronom, mühendis, mimar, imam-hatip, Kur’an kursu öğreticisi, cami rehberi,

programcı, ayniyat saymanı, teberrukat saymanı, musahhih, şef, tekniker, sağlık teknikeri, bio-

log, yönetmen, prodüktör, film yapımcısı, ses kayıtçısı, ışıkçı, montajcı, spiker, muhabir, ka-

meraman, müezzin-kayyım, bilgisayar işletmeni, teknik ressam, teknisyen, grafiker, hemşire,

sağlık teknisyeni, laborant, veri hazırlama ve kontrol işletmeni.

e) Altıncı kademe: Memur, mutemet, sekreter, ambar memuru, veznedar, satınalma me-

muru, santral memuru, daktilograf.

f) Yedinci kademe: Şoför ve yardımcı hizmetler sınıfı personeli.

(2) Eşdeğer kadrolardan aynı kademede bulunan kadrolar arasındaki geçişler ile üst ka-

demeden alt kademelerdeki kadrolara geçişlerde, adaylığı kalkmış olmak ve atanılacak kadro-

nun şartlarını taşımak kaydıyla sınavsız atama yapılabilir. Personelin talebi halinde imam-ha-

tipler müezzin kayyım; murakıp ve Kur’an kursu öğreticileri imam-hatip veya müezzin kayyım;

vaizler Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip veya müezzin kayyım; il müftü yardımcıları ile

ilçe müftüleri ise şube müdürü, vaiz, Kur’an kursu öğreticisi, imam hatip veya müezzin kayyım

kadrolarına ilgili mevzuatında belirtilen diğer şartlara tabi olmaksızın atanabilirler.

(3) Üst veya aynı kademedeki kadrolardan geçişlerde eğitim görevlisi, şube müdürü,

öğretmen, şef, yönetmen, prodüktör, film yapımcısı, ses kayıtçısı, ışıkçı, montajcı, spiker, mu-

habir, kameraman, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve şoför kadrolarına Başkanlıkça yapı-

lacak sınavla atama yapılabilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2 II sayılı liste ekteki şekliyle

değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içe-

risinde bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendindeki hükümlere bağlı

kalmaksızın şube müdürü kadrolarına naklen veya ilk defa atama yapılabilir.”

“GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle Başkanlık

teşkilatında toplam beş yıl veya daha fazla fiilen vaizlik hizmeti bulunanlar üç ay içinde mü-

racaatları halinde bulundukları yerde bırakılabilirler.”

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı bulun-

duğu Bakan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

25/10/2011 28095
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—— • ——
Adalet Bakanlığından:

ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik ortamda yapılacak tebligatlara

ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, kazaî merciler, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yö-

netimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu
idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (III) sayılı cetvelde yer alan düzen-
leyici ve denetleyici kurumlar, (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile il
özel idareleri, belediyeler, köy hükmî şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından Posta ve Tel-
graf Teşkilatı Genel Müdürlüğü vasıtasıyla yapılacak elektronik tebligatları kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun

7/a maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Elektronik tebligat: Bu Yönetmelik kapsamına uygun olarak elektronik ortamda ya-

pılan tebligatı,
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b) Elektronik tebligat adresi: Muhatap ve tebligatı çıkaran merciye ait olan elektronik
tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta adresini,

c) Elektronik tebligat hizmeti: Bilişim sistemleri vasıtasıyla muhatabın elektronik teb-
ligat adresine iletilmek üzere, tebligatı çıkaran merci tarafından tebligatın gönderilmesini ve
bu iletinin muhataba elektronik ortamda delillendirilerek tesliminin sağlanması hizmetini,

ç) Elektronik tebligat mesajı: Tebliğ edilecek içerik veya diğer ekli dokümanlar ile
tebliğ için gerekli muhatap bilgilerinden oluşan tebligat mesajının tümünün tebligatı çıkaran
merci tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmış halini,

d) Güvenli elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu-
nun 4 üncü maddesinde tanımlanan güvenli elektronik imzayı,

e) Hizmet sağlayıcısı: Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısını,
f) İdare: Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünü,
g) İşlem sertifikası: İdarenin veya diğer hizmet sağlayıcılarının hizmetlerine ilişkin iş-

lem verilerini imzalamak için kullandığı elektronik sertifikayı,
ğ) Kanun: 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununu,
h) Kayıtlı elektronik posta (KEP): Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil

olmak üzere kullanımına ilişkin olarak delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini,
ı) MERSİS: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ve yönetilen Merkezi

Sicil Kayıt Sistemini,
i) MERSİS No: MERSİS tarafından verilen tekil numarayı,
j) Muhatap: Elektronik tebligatı alan gerçek veya tüzel kişiyi,
k) Olay kaydı: İdare veya diğer hizmet sağlayıcılar tarafından elektronik tebligat hiz-

metinin verilmesi esnasında meydana gelen ve mevzuat gereği kaydının tutulması zorunlu olan
tüm bilişim sistemi işlem kayıtlarını,

l) Tebligatı çıkaran merci: Elektronik tebligat göndermek için İdare tarafından kendi-
lerine elektronik tebligat adresi verilen bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında
belirtilen kazaî merciler ile diğer kurum ve kuruluşları,

m) Zaman damgası: 5070 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan zaman dam-
gasını,

ifade eder.
İlkeler
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında aşağıdaki ilkeler göz önüne alınır:
a) Bilgi güvenliğinin sağlanması.
b) Kişisel verilerin korunması.
c) Birlikte çalışabilirlik.
ç) Hizmet kalitesinin sağlanması.
d) Uluslararası standartların sağlanması.

İKİNCİ BÖLÜM
Elektronik Tebligatla İlgili Genel Hükümler

Elektronik tebligat hizmeti
MADDE 5 – (1) Elektronik ortamda tebligat yapmaya yetkili kılınmış İdare, elektronik

tebligat hizmetini yerine getirir.
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Elektronik tebligat adresi edinme
MADDE 6 – (1) Tebligatı çıkaran merciler, elektronik tebligat adresi almak için İdareye

başvurur. Yapılan başvuruda, elektronik tebligat adresinin hangi birim ve personel tarafından
kullanılacağı da belirtilir.

(2) Tebligatı çıkaran merciin merkezî yapıda bir bilişim sistemine sahip olması, işlem-
lerini elektronik ortamda yapması ve talebi halinde, merci bünyesinde bulunan tüm birimler
için tek bir elektronik tebligat adresi kullanılır. Elektronik tebligat gönderme işlemi tebligatı
çıkaran merciin sistemi ile İdarenin sistemi arasında yapılacak entegrasyonla sağlanır.

(3) Elektronik tebligat hizmetinden yararlanacak muhatap, elektronik tebligata elverişli
kayıtlı elektronik posta adresi edinir.

(4) Gerçek kişi muhataplar, güvenli elektronik imza vasıtasıyla elektronik tebligat adresi
almak için hizmet sağlayıcılara başvuru yapabilir.

(5) Muhataplara ait elektronik tebligat adresleri ve bu adreslere ilişkin değişiklikler,
Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya MERSİS numarasıyla eşleştirilmiş şekilde hizmet
sağlayıcılar arasında gerçekleştirilecek entegrasyon kapsamında, tebligat çıkarmaya yetkili
mercilerin ve tüm hizmet sağlayıcıların erişimine açık bir şekilde elektronik tebligat hizmeti
alanlar listesinde tutulur. Elektronik tebligat hizmetinden isteğe bağlı olarak yararlananların,
bu listede yer almaları muvafakatlerine bağlıdır.

Elektronik tebligat hizmetinden yararlanma
MADDE 7 – (1) Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere,

elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler elektronik
tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanır.

(2) Kendilerine yalnızca elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olan muhatapların,
tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat adreslerini bil-
dirmeleri zorunludur.

(3) Kendilerine zorunlu olarak elektronik yolla tebligat yapılması gereken muhataplara,
elektronik tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde, Kanunda belirtilen diğer usul-
lerle tebligat yapılır. Bu tebligatta ayrıca, müteakip tebligatların elektronik ortamda yapılacağı
bildirilir.

(4) Kendilerine elektronik yolla tebligat yapılması isteğe bağlı olan muhatapların, elek-
tronik yolla tebligat almak istemeleri halinde, tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki
işlemlerinde elektronik tebligat adresini bildirmeleri gerekir. Bu muhatapların, tebliğ çıkaran
merciye bildirdiği adresin elektronik tebligata elverişli olmaması halinde, bunlara, Kanunda
belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır. Bu durumda gönderilecek tebligata, muhatabın bildir-
miş olduğu adresin, elektronik tebligata elverişli olmadığına ilişkin şerh düşülür.

Tebligatı çıkaran merci tarafından elektronik tebligatın gönderilmesi
MADDE 8 – (1) Tebligatı çıkaran merci, elektronik tebligat mesajını İdare tarafından

verilen elektronik tebligat adresi aracılığıyla İdareye iletir.
İdare tarafından elektronik tebligatın alınması ve muhataba iletilmesi
MADDE 9 – (1) Kendisine elektronik tebligat mesajı ulaşan İdare, bu mesajı zaman

damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine; muhatap diğer bir hizmet
sağlayıcıdan elektronik tebligat adresi almış ise, bu hizmet sağlayıcının sunucusuna iletir. Ken-
disine elektronik tebligat mesajı ulaşan diğer hizmet sağlayıcıları da bu mesajı zaman damga-
sıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine iletir.
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(2) İdare ve hizmet sağlayıcılar, zaman damgası bilgisini ve mesaj özetini muhataba
iletmez, sisteminde tutar.

(3) Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izle-
yen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

(4) Hizmet sağlayıcılar, muhatabın adresine elektronik tebligatın iletilip iletilmediğine
ve gecikme oluşmuşsa bu gecikmeye ilişkin kayıtlar da dahil tüm süreçlerin olay kayıtlarını
tutar, bu bilgileri İdarenin sistemi vasıtasıyla tebligatı çıkaran merciye derhal bildirir.

(5) Olay kayıtları günde en az bir defa olmak üzere zaman damgası eklenerek güvenli
elektronik imzayla imzalanır ve erişilebilir şekilde arşivlerde otuz yıl süreyle saklanır.

(6) Hizmet sağlayıcılar, talep halinde elektronik tebligata ilişkin delil kayıtlarını yetkili
mercilere elektronik ortamda sunmakla ve bu amaçla oluşturacağı sistemi hazır tutmakla yü-
kümlüdür.

Muhatabın diğer usullerle bilgilendirilmesi
MADDE 10 – (1) Muhatap tarafından hizmet sağlayıcıya iletişim için diğer bir elek-

tronik posta adresi bildirilmişse, elektronik tebligatın ulaştığı anda bu adrese, bilgilendirme
mesajı gönderilir.

(2) Muhatap tarafından hizmet sağlayıcıya iletişim için kısa mesaj alma özelliği olan
telefon numarası bildirilmişse, talep halinde ve ücreti muhataba ait olmak üzere bu telefon
numarasına hizmet sağlayıcı tarafından elektronik tebligat bilgilendirme mesajı gönderilir.

(3) Bu madde kapsamındaki bilgilendirmelerin herhangi bir nedenle yapılamamış ol-
ması, tebligat süresini ve geçerliliğini etkilemez, hizmet sağlayıcının da ikinci fıkra gereğince
muhataptan alacağı ücretin iadesi dışında bu madde kapsamında herhangi bir sorumluluğunu
gerektirmez.

(4) Muhatabın bu madde kapsamında bilgilendirilmesine ilişkin olay kayıtları hizmet
sağlayıcı tarafından tutulur.

Hizmet sağlayıcılar tarafından kullanılacak işlem sertifikasında bulunması gerekli
hususlar

MADDE 11 – (1) İşlem sertifikasında, hizmet sağlayıcıya ait bilgiler ve hizmet sağla-
yıcı adına işlem yapmaya kimin yetkili olduğu hususuna yer verilir.

Muhatabın elektronik tebligatı alma usulü
MADDE 12 – (1) Muhatap elektronik tebligat hesabına, güvenli elektronik imzasını

kullanarak veya hizmet sağlayıcı tarafından verilen parola ve şifre ile birlikte telefonuna kısa
mesajla gelen tek kullanımlık şifre vasıtasıyla erişir.

(2) Hizmet sağlayıcı, elektronik tebligatı sadece bu tebliği almaya yetkili olan kişiye
ulaştırmayı garanti eder. Tebliği almaya yetkili kişinin, kimlik doğrulaması hizmet sağlayıcı
tarafından yapılır.

(3) Vekile veya kanuni temsilciye yapılacak elektronik tebligatlarda, Kanun hükümle-
rine uygun olarak ikinci fıkra hükümleri uyarınca işlem yapılır.

Elektronik tebligat hizmetinin kullanıma kapatılması
MADDE 13 – (1) İsteğe bağlı olarak elektronik tebligat hizmetinden yararlanan mu-

hataplar yönünden elektronik tebligat hizmetinin kullanıma kapatılmasında, 25/8/2011 tarihli
ve 28036 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin kayıtlı elektronik posta hesabının kullanıma kapatılmasına
ilişkin hükümleri uygulanır.
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(2) Kamu kurum ve kuruluşları elektronik tebligat alma hizmetinin kullanıma kapatıl-

ması başvurusunu İdareye yazılı olarak iletirler. Yapılan başvuruda, elektronik tebligat adresinin

hangi birim adına ve hangi yetkili personel tarafından kullanıldığı da belirtilir.

(3) Gerçek kişiler için, hizmetin kullanıma kapatılması başvurusu elektronik imza kul-

lanılarak elektronik ortamda da yapılabilir.

(4) Kullanıma kapatılan elektronik tebligat adresleri, elektronik tebligat hizmeti alanlar

listesinden derhal silinir ve elektronik tebligat adresinin kullanıma kapatıldığı an, zaman dam-

gasıyla kayıt altına alınır.

(5) Kullanıma kapatılan elektronik tebligat adresine tebligat gönderimi ve alımı engel-

lenir ancak üç ay süreyle muhatabın erişimine açık tutulur.

(6) Hizmet sağlayıcı, elektronik imza kullanılarak hizmetin kullanıma kapatılması baş-

vurusu yapıldığı hallerde derhal, fiziki başvurularda beş iş günü içinde muhatabın elektronik

tebligat adresine elektronik tebligat mesajı gönderilmesini engeller.

(7) Elektronik tebligat yapılması zorunlu olan muhataplar, hizmet sağlayıcılarını de-

ğiştirebilirler, ancak elektronik tebligat hizmetinin kullanıma kapatılması için başvuruda bu-

lunamazlar.

(8) Ölüm, ceza infaz kurumuna girme, askerlik hizmeti gibi sebeplerle elektronik teb-

ligat hizmetinden yararlanma imkanı ortadan kalkmış ancak tebligat çıkarmaya yetkili merciler

nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat adresini bildirmiş olan muhatabın, elektronik teb-

ligat adreslerinin kullanıma kapatılması veya askıya alınması işlemi ilgili kurumlar ile İdarenin

sistemi arasında sağlanacak entegrasyon çerçevesinde otomatik olarak yapılabilir. Tüzel kişi-

liğin sona ermesi ve benzeri sebeplerle elektronik tebligat hizmetinden yararlanma imkanı or-

tadan kalkmış olan tüzel kişi muhatabın, elektronik tebligat adresinin kullanıma kapatılması

konusunda da bu fıkra hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Elektronik Tebligat Hizmetiyle İlgili İdarenin ve Diğer Hizmet Sağlayıcıların Görev,

Yetki ve Sorumlulukları

Elektronik tebligat hizmetiyle ilgili görev, yetki ve sorumluluklar

MADDE 14 – (1) İdare, Kanunun elektronik tebligata ilişkin hükümlerine ve bu Yö-

netmeliğe uygun olarak tebligatı çıkaran merciler tarafından iletilen elektronik tebligatları, ka-

yıtlı elektronik posta sistemi vasıtasıyla muhataba ulaştırır. Ancak, muhatap elektronik tebligat

adresini İdare dışında diğer bir hizmet sağlayıcıdan almış ise İdarenin sorumluluğu, kendine

ulaşan elektronik tebligat mesajını zaman damgasıyla ilişkilendirerek ilgili hizmet sağlayıcının

sunucusuna ilettiği anda sona erer.

(2) İdare ve diğer hizmet sağlayıcılar, elektronik tebligat hizmetine ilişkin olay kayıt-

larını mevzuatta belirlenen süreler içinde saklamakla yükümlüdür.

(3) Mevzuatta yer alan istisnalar saklı kalmak kaydıyla tebligat içeriğinin muhatap ha-

ricindeki kişilerce görülememesi için hizmet sağlayıcılar ile tebligat çıkarmaya yetkili merciler

tarafından gerekli tedbirler alınır.
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(4) İdare ve diğer hizmet sağlayıcılar, elektronik tebligat hizmetini yürütmek için ken-

dilerine bildirilen verileri, elektronik tebligat hizmeti haricinde herhangi bir maksatla kullana-

maz ve üçüncü kişilerle paylaşamaz. İdare ve diğer hizmet sağlayıcılar, bu verilerin güvenli

bir şekilde saklanmasından münhasıran sorumlu olup, mevzuat gereğince saklanmasına ihtiyaç

kalmayan verileri imha eder.

(5) Elektronik tebligat hizmeti sağlama sözleşmesinin yapılması, verilerin üçüncü ki-

şilere nakline muhatabın rıza göstermesi şartına bağlanamaz. Elektronik ortamda tebliğ edilen

evrakın aslı veya içeriğinin üçüncü kişilere verilmesi konusunda anlaşma yapılamaz.

(6) İdare ve diğer hizmet sağlayıcılar, elektronik tebligatları muhatabın elektronik teb-

ligat adresine ulaştırmak üzere teslim almak, istendiğinde saklama süresi içinde erişime hazır

halde bulundurmakla yükümlüdür.

(7) İdare ve diğer hizmet sağlayıcılar, elektronik tebligat mesajını, tebligatı çıkaran

merci tarafından iletilmesi tarihinden bir gün sonra başlamak üzere iki ay süresince erişime

hazır tutar. Muhatap ile hizmet sağlayıcı arasında aksine bir sözleşme yok ise bu sürenin so-

nunda elektronik tebligata konu içerik silinir.

(8) Elektronik tebligat hizmetinin yerine getirilmesi esnasında görev alan kişilerin so-

rumluluğuyla ilgili olarak Kanun hükümleri uygulanır.

(9) İdare ve diğer hizmet sağlayıcılar, engelli kişilerin elektronik tebligat hizmetinden

yararlanabilmeleri için mümkün olan çalışmaları yapar.

(10) Kendisine zorunlu olarak elektronik yolla tebligat yapılması gereken ancak elek-

tronik tebligat adresi edinmeyen muhatapların MERSİS’te kayıtlı olan tebligat adreslerine,

elektronik tebligat adresi edinmeleri için başvuruda bulunmaları konusunda MERSİS’ten so-

rumlu kurum tarafından bildirim yapılır.

Elektronik tebligat hizmetlerinin ücretlendirilmesi

MADDE 15 – (1) İdare, bu Yönetmelikte sayılan hizmetlerin karşılığında alacağı bedele

ilişkin ücret tarifesini Kanun hükümleri çerçevesinde belirleyerek resmî internet sayfasında

yayımlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uygulanacak hükümler

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde niteliğine uygun düş-

tüğü ölçüde 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebligat Kanununun

Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar

Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi,

ikinci ve üçüncü fıkrası ile 13 üncü maddesinin yedinci fıkrası ve 14 üncü maddesinin onuncu

fıkrası 19/1/2013 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
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Sağlık Bakanlığından:

MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN

İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/1/2010 tarihli ve 27467 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mezarlık

Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin

birinci fıkrasında yer alan “gömme izin belgesi” ibaresi “ölüm belgesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “181

sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin

2 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi”

ibaresi “11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı maddesi, 25/4/2006 tarihli ve

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 31 inci maddesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer

alan “ölüm sebebi” ibaresi “ölüm şekli” olarak, “Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık

Genel Müdürlüğü teşkilatı, il sağlık müdürlükleri veya sağlık grup başkanlıklarınca” ibaresi

“Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü teşkilatı, halk sağlığı

müdürlüğü veya toplum sağlığı merkezlerince” olarak değiştirilmiş ve (g), (ğ), (h) ve (j) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Ölüm belgesi: Tabip veya ölüm belgesi düzenleme yetkilisi tarafından verilen, ce-

nazenin defninin yapılmasının uygun olduğunu gösteren Ek-2’deki belgeyi,

ğ) Ölüm belgesi düzenleme yetkilisi: Ölüm belgesi vermeye yetkili tabip bulunmaması

halinde bahse konu belgeyi düzenlemekle yetkilendirilmiş görevliyi,

h) Hükümet tabibi: Toplum sağlığı merkezi hekimini veya aile hekimini,”

“j) Yol izin belgesi: Bulunduğu mahal dışına nakledilecek cenazeler için tabip veya

ölüm belgesi düzenleme yetkilisi veya ilgili belediyenin görevlisi tarafından verilecek ve be-

lediyece veya köy muhtarınca onaylanacak, tabutun sızdırmazlığının sağlandığını da gösteren

Ek-3’teki belgeyi,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “il sağlık

müdürlüğü, il çevre ve orman müdürlüğü” ibaresi “halk sağlığı müdürlüğü, il çevre ve şehircilik

müdürlüğü” olarak, “il tarım müdürlüğü” ibaresi “il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğü”

olarak, dördüncü fıkrasında yer alan “sağlık grup başkanlığı, ilçe tarım müdürlüğü” ibaresi

“toplum sağlığı merkezi, ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğü” olarak, “il çevre ve orman

müdürlüğünce” ibaresi “il çevre ve şehircilik müdürlüğünce” olarak değiştirilmiştir.
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Her mezarlıkta oraya gömülen cenazelerin adı soyadı, Türkiye Cum-

huriyeti kimlik numarası, baba adı, doğum tarihi, ölüm tarihi, adresi, ölüm şekli, cenaze ölüm

belgesi numarası ve hangi numaralı mezara gömüldüklerini gösteren Ek-5’teki mezarlık defteri

tutulur. Bu defter gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması şartıyla elektronik ortamda da tutula-

bilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin Dördüncü Bölümünün başlığı “Ölüm Belgesi Düzen-

leme Yetkilisi ve Ölüm Belgesi Düzenlenmesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Ölüm belgesi verilmesi

MADDE 16 – (1) Ölüm resmî sağlık kurumlarında gerçekleşmiş veya cenaze resmî

sağlık kurumuna getirilmiş ise, ölüm belgesi sağlık kurumunca düzenlenir ve kurumun müdür

veya baştabibi tarafından tasdik edilir.

(2) Ölüm, özel sağlık kuruluşlarında gerçekleşmiş ise, ölüme sebep olan hastalık esna-

sında tedavi eden tabibin verdiği ölüm belgesi varsa bu belge belediye tabibi, yoksa toplum

sağlığı merkezi hekimi veya aile hekimi tarafından tasdik edilmek şartıyla geçerli olur. Tasdik

işlemi elektronik ortamda da yapılabilir.

(3) Ölümün sağlık kurumları dışında gerçekleşmesi durumunda ölüm belgesi cenazenin

bulunduğu yerdeki belediye tabibi tarafından, belediye tabibi bulunmayan yerlerde toplum sağ-

lığı merkezi hekimi yoksa aile hekimi tarafından, bunların bulunmaması halinde ise ölüm bel-

gesi düzenleme yetkilisi tarafından verilir.

(4) Ölüm belgesi düzenleme yetkilisi bulunmayan veya makul sürede ulaşılamadığı

yerlerde ise bu belge jandarma karakol komutanları veya köy muhtarları tarafından verilir. Me-

sai saatleri dışında verilecek olan ölüm belgelerinin düzenlenmesi işi ilçe bazında, belediye ta-

bibi, toplum sağlığı merkezi hekimi ve aile hekimlerinin dahil olduğu nöbet sistemi ile verilir.

Bu nöbet listesi toplum sağlığı merkezlerince oluşturulur, mahalli mülki amir tarafından onay-

lanır. Nöbet listesi oluşturulurken coğrafi şartlar göz önünde bulundurularak ilçeler birleştiri-

lebilir. Mesai saatleri dışında ölüm belgesi düzenlenmesine ilişkin nöbet, adli hizmet nöbetleri

ile birlikte verilebilir. 112 acil sağlık istasyonu görevlileri vakaya gittiklerinde ölüm gerçek-

leşmiş ise doğrudan ölüm belgesi düzenleyebilir. Bu nöbet uygulamasında ihtiyaç duyulan lo-

jistik hizmetler halk sağlığı müdürlüklerince verilir.

(5) Ölüm belgesi düzenlenirken cenazenin kimliğine ilişkin gerekli inceleme ve araş-

tırma yapılır. Bu kapsamda cenaze yakınlarından ölen kişiye ait nüfus cüzdanı aslını ölüm bel-

gesini düzenleyen yetkililere göstermeleri istenir. Ölen kişinin nüfus cüzdanının bulunamaması

durumunda ölen kişinin yakınlarından ölen kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarasının yazılı

beyanı istenir. Ölen kişinin yakınlarından ölen kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarasının

yazılı beyanı dışında nüfus kayıt örneği veya kimlik bilgilerine ilişkin başkaca bir belge istenmez.
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(6) Ölüm belgesi elektronik ortamda doldurulur. Ancak teknik sebeplerle kâğıt orta-

mında doldurulanlar beş iş günü içerisinde elektronik ortama aktarılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Ölüm belgesi düzenleme yetkililerinin tespiti ve ilanı

MADDE 17 – (1) Belediye tabibi veya hükümet tabibi bulunmayan yerlerde mahallin

en büyük mülki idare amiri tarafından o mahalde görev yapan sağlık personeli, yoksa diğer

kamu görevlileri, yoksa jandarma karakol komutanları veya köy muhtarlarına eğitim verilir.

Eğitim sonrası başarılı olup görevlendirilecek kişilere Ek-6’daki belge verilir. Bu görevlilerin

tespiti en büyük mülkî amir tarafından her yıl yeniden yapılır.

(2) Ölüm belgesi düzenleme yetkililerinin ad ve soyadları, unvanları, meslekleri, görev

yerleri ve iletişim bilgileri ile herhangi bir sebeple ölüm anında yerleşim yerinde bulunmamaları

halinde yerlerine bakmakla kimin görevli olacağı, tablo halinde halk sağlığı müdürlüğü ve top-

lum sağlığı merkezlerinde muhafaza edilir, köy muhtarlığı, nüfus müdürlüğü, ilgili jandarma

karakol komutanlığına bildirilir, değişiklikler tabloya işlenir. Belde ve köylerde ikamet edenlere

ve üçüncü şahıslara; belediyeler ve köy muhtarlıklarınca herhangi bir aksaklık olmayacak şe-

kilde ilan edilip duyurulur.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Ölüm belgesi düzenleme yetkililerinin eğitimi

MADDE 18 – (1) Ölüm belgesi düzenleme yetkililerinin eğitimi, Türkiye Halk Sağlığı

Kurumunca belirlenecek müfredat çerçevesinde mülki amirlikçe yerine getirilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Ölüm belgesi düzenleme yetkililerinin görevlerinin sona ermesi

MADDE 19 – (1) Ölüm belgesi düzenleme yetkilisinin görev yaptığı yerde belediye

tabibi, toplum sağlığı merkezi hekimi veya aile hekiminin göreve başlaması durumunda ölüm

belgesi düzenleme yetkilisinin görevi kendiliğinden sona erer.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Ölüm belgesi düzenleme yetkililerinin görevlerinden ayrılması

MADDE 20 – (1) Ölüm belgesi düzenleme yetkililerinin görevlerinden ayrılmaları du-

rumunda yeni görevliler zaman geçirilmeksizin belirlenir. Görevinden ayrılanlarca ölü mua-

yenesi yapılamaz ve ölüm belgesi verilemez.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – (1) Ölüyü muayene edenler veya ölüm belgesi vermeye yetkili olanlar

vefat sebebinin doğal olmayan yollardan olduğuna dair şüphe veya kanaat taşıdıkları takdirde

adli makamları, bulaşıcı hastalıktan olduğuna dair şüphe taşıdıklarında ise, cenazenin bulun-

duğu mahaldeki toplum sağlığı merkezini haberdar etmeden ölüm belgesi veremezler. Tabip
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olmayan yerlerde bulaşıcı hastalık şüphesiyle vefat edenler için, ölüm belgesi düzenleme yet-

kililerince, haberdar edilen sağlık biriminin talimatlarına göre ölü muayenesi yapılır, ölüm bel-

gesi verilir ve defnin talimatlara uygun olarak yerine getirilmesi sağlanır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – (1) Ölümler, ölüm olayının meydana geldiği tarihten itibaren 10 gün

içinde halk sağlığı müdürlüğü tarafından elektronik ortamda nüfus müdürlüğüne bildirilir. Ölüm

olayları nüfus müdürlüğüne bildirilirken ölen kişinin nüfus cüzdanı aslı da nüfus müdürlüğüne

gönderilir. Ölen kişinin nüfus cüzdanının bulunamaması durumunda ölen kişinin yakınlarından

ölen kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarasının yazılı beyanı istenir. Ölen kişinin yakınla-

rından ölen kişinin T.C. kimlik numarasının yazılı beyanı dışında nüfus kayıt örneği veya kim-

liğe ilişkin başkaca bir belge istenmez.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Bulaşıcı hastalık nedeni ile ölenler için ölüm belgesi veren hekimin veya ölüm bel-

gesi düzenleme yetkilisinin bildirim yaptığı sağlık kuruluşunun talimatlarına göre ek önlemler

alınır,”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “göm-

me izin belgesi” ibaresi “ölüm belgesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hu-

dut” ibaresinin başına “Türkiye” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ölüm

sebebinin” ibaresi “ölüm şeklinin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında

yer alan “gömme izin belgesi” ibareleri “ölüm belgesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İl Sağ-

lık Müdürlüğünce” ibaresi “Halk Sağlığı Müdürlüğünce” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-5 ve Ek-6 ekteki

şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 21 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 22 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ve Sağlık Bakanı birlikte

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/1/2010 27467
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
3/4/2012 28253
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıflar

Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümü ile birlikte 29, 30, 31, 32, 33 üncü maddeleri yürürlükten kal-

dırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yü-

rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

MADDE 5 –  Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Temsilen yönetilen mülhak vakıflarda ayrıca tevliyet ücreti kesilmez.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 58 – (1) Medrese, sıbyan mektebi, darüşşifa, bimarhane, imaret, kütüphane

gibi hayrat binalar, üzerindeki kültür varlığı çeşitli nedenlerle yıkılarak arsa haline gelmiş ta-

şınmazlar ile arsa halindeki taşınmazlar ve üzerine yapılan binalar tahsis edilebilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Genel Müdürlükten izin alınmak kaydıyla taşınmazın bir bölümü veya bütününde

vakfın iktisadi işletmesi veya kamu kurumlarının sahibi ve ortağı olduğu iktisadi teşekküller

tarafından amacın tahakkukuna matuf iktisadi faaliyet gösterilebilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 116 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Toplantıda alınan kararlar üyelerce imzalanarak, bir yazı ekinde Genel Müdürlüğe

gönderilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 122 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Vakıfların iktisadi işletmelerini denetlemek, tüm iştiraklerini mali tabloları üzerin-

den değerlendirmek, vakfın hissesinin %50’den fazla olanları ayrı bir Genel Müdürlük onayı

ile incelemek.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 123 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatı ile işletmelerin personeli hakkında her

türlü teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak; Genel Müdürlüğün denetimine tabi vakıfların ik-

tisadi işletmelerini denetlemek, tüm iştiraklerini mali tabloları üzerinden değerlendirmek, va-

kıfların yurtiçi, yurtdışı şube ve kuruluşları ile personeli hakkında teftiş ve inceleme yapmak

ayrıca vakfın hissesinin %50’den fazla olanları ayrı bir Genel Müdürlük onayı ile incelemek,”

19 Ocak 2013 – Sayı : 28533                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 51

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 43



MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 126 ncı maddesinin beş ve altıncı fıkraları yürür-

lükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu

Bakan yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

           Tarih         :  16/01/2013

           Karar No :  2013/02

           Konu        : İmar Planı.

           Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 25/12/2012 tarih ve 8721 sayılı yazısına istinaden;

1- Mülkiyeti Sümer Holding A.Ş. adına kayıtlı Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Kuyulu

Köyü sınırları içinde bulunan 473.605 m2 yüzölçümlü 141 ada, 1 no'lu parsel ve Görgü Köyü

sınırlarında bulunan 290.838 m2 yüzölçümlü 151 ada 5 no'lu parsele yönelik Kurulumuzun

16/7/2012 tarih ve 2012/105 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli mevzii

imar planlarına göre yapılan ifraz-tevhid işlemi sonucunda oluşan, 141 ada, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

12, 13 no'lu parsellere ilişkin “Sanayi ve Depolama Alanı (E:1.00 ; Hmax:Teknolojinin Gerek-

tirdiği Yükseklik), Resmi Kurum Alanı, Yol ve Park Alanı” kararı getirilmesine Özelleştirme

İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1 (bir) paftadan oluşan 1/5.000 ölçekli Mevzii İmar Planı

Değişikliği, 9 (dokuz) paftadan oluşan 1/1.000 ölçekli Mevzii İmar Planı değişikliğinin onay-

lanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve

gereği için Yeşilyurt Belediye Başkanlığı'na gönderilmesine,

karar verilmiştir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/9/2008 27010

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 14/8/2010 28254
2- 11/8/2011 28022
3- 30/11/2011 28128
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          Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

           Tarih         :  16/01/2013
           Karar No :  2013/03
           Konu        :  Kapsam ve Programa Alma

           Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 25/12/2012 tarihli ve 8731 sayılı yazısına istinaden;
Mülkiyeti Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş.’ye ait iken Kurulu-

muzun 22.11.2010 tarih, 2010/94 sayılı Kararı ile Malatya Valiliğine tahsis edilmek üzere Ma-
liye Hazinesine devrine karar verilen Malatya ili, Merkez ilçesi, Dernek Mahallesinde bulunan
ve tapunun 1043 ada, 106 parsel no.sunda kayıtlı, 16.793.00 m² yüzölçümlü taşınmazın üze-
rinde bulunan binalarla birlikte devir ve tahsisine ilişkin anılan Kararın 1. maddesinin iptal
edilerek bu taşınmazın özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

Söz konusu taşınmazın satış veya mülkiyetin gayrı ayni hakların tesisi veya işin gere-
ğine uygun sair hukuki tasarruflar yöntemi uygulanmak suretiyle özelleştirilmesine,

Özelleştirme işlemlerinin 3 (üç) yıl içinde tamamlanmasına,
Karar verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

           Tarih         :  16/01/2013
           Karar No :  2013/04
           Konu        :  İmar Planı.

           Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 21/12/2012 tarih ve 8587 sayılı yazısına istinaden;
İzmir İli, Torbalı İlçesi, Yazıbaşı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan özelleştirme kap-

sam ve programındaki Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. (Gayrimenkul
A.Ş.) mülkiyetinde bulunan, 63.000,00 m² yüzölçüme sahip 1337 nolu parsele “Sanayi Alanı
(Emsal: 0.70, Hmax: Yapının teknolojik özelliğine göre belirlenecektir)” ve “Yol”  kullanım
kararı getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan, Kurulumuzun
12/06/2012 tarih ve 2012/70 sayılı Kararı ile onaylanan, 16/06/2012 tarih ve 28325 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım
İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planına ilişkin askı sürecinde İzmir Büyükşehir Be-
lediye Başkanlığı ve Torbalı Belediye Başkanlığı’nca yapılaşma koşullarına yapılan itirazların
kabulüne, diğer itirazların reddine,

Yapılan itirazlar sonucu yeniden düzenlenen 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planı’nın onay-
lanmasına,

Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği
için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Torbalı Belediye Başkanlığı’na gönderilmesine
karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

           Tarih         :  16/01/2013

           Karar No :  2013/05

           Konu        :  Aydın-Merkez-Orta Mahallesi (6566 ada 6 nolu parsel)

                                İmar Planı Değişikliği

           Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 24/12/2012 tarih ve 8680 sayılı yazısına istinaden;

1- Mülkiyeti özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Elektrik Dağıtım

A.Ş. (TEDAŞ) adına kayıtlı Aydın İli, Merkez İlçesi, Orta Mahallesi sınırları içerisinde yer

alan toplam yüzölçümü 15.428,00 m² olan 6566 ada 5 nolu parsele “Organize Sanayi Alanı”

ve “Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan, Ku-

rulumuzun 25/07/2012 tarih ve 2012/110 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım

İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin alan üzerindeki

yapılara yönelik itirazlar neticesinde yeniden düzenlenmesine,

2- Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca; alan üzerindeki yapılar nedeniyle 6566 ada

5 nolu parselin ifrazı sonucu oluşan 14.929,83 m² yüzölçüme sahip 6566 ada 6 nolu parsele

“Organize Sanayi Alanı” ve “Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli

Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onay-

lanmasına,

3- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve

gereği için Aydın Belediye Başkanlığı ve Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesine

karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

           Tarih         :  16/01/2013

           Karar No :  2013/06

           Konu        : İmar Planı. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 27.12.2012 tarih  ve 8778 sayılı yazısına istinaden;

1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Tütün, Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol

İşletmeleri A.Ş. ve Maliye Hazinesi mülkiyetindeki Manisa İli, Merkez İlçesi, Muradiye

Mevkii, 26 ada, 2 ve 3 no’lu parsellere yönelik Kurulumuzun 28.10.2011 tarih ve 2011/84

sayılı Kararı ile onaylanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli

Uygulama İmar Planı Değişikliği sonucunda oluşturulan toplam 173.130,74 m² yüzölçümlü,

687 ada, 1 no’lu ve 26 ada, 5 ve 6 no’lu parsellere ilişkin “Ticaret Alanı (Emsal:1.00 ;

Hmax:Serbest), Gelişme Konut Alanı (Emsal:1.00 ; Hmax: 15.50), Eğitim Tesisi Alanı (Em-

sal:0.60 ), Dini Tesis Alanı, Kentsel Spor Alanı, Park ve Dinlenme Alanı, Yol” kullanım karar-

ları getirilmesine ilişkin 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1.000 ölçekli uygu-

lama imar planı değişikliğinin onaylanmasına, 

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve

gereği için Muradiye Belediye Başkanlığı’na gönderilmesine,

karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

           Tarih         :  16/01/2013

           Karar No :  2013/07

           Konu        :  Ankara-Keçiören-Hasköy (90721 ada 1 no’lu parsel)

                    İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 24/12/2012 tarih ve 8678 sayılı yazısına isti-

naden;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan mülkiyeti Karayolları Genel Müdür-

lüğü’ne ait Ankara İli, Keçiören İlçesi, Hasköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan toplam

15.272,00 m² yüzölçümlü 90721 ada 1 no’lu parsele “Kentsel Servis Alanı ( E:3.00, Hmax:

10 Kat ) ve Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazır-

lanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı

Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

karar verilmiştir.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

19 Ocak 2013 

CUMARTESİ 
Sayı : 28533 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

 
  



Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 – Sayı : 28533 

 

 



19 Ocak 2013 – Sayı : 28533 RESMÎ GAZETE Sayfa : 95 

 

 



Sayfa : 96 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 – Sayı : 28533 

 

 



19 Ocak 2013 – Sayı : 28533 RESMÎ GAZETE Sayfa : 97 

 

 



Sayfa : 98 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 – Sayı : 28533 

 

 



19 Ocak 2013 – Sayı : 28533 RESMÎ GAZETE Sayfa : 99 

 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

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 satış ilanı ve 05.01.2013 tarih ve 28519 

sayılı Resmi Gazete’de uzatma ilanı yayımlanan Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihale 

takviminde,  

Önyeterlilik İçin Son Başvuru Tarihi 15.01.2013 saat 17:00’den, 20.02.2013 saat 

17:00’ye, 

Bilgi Odası Kapanış Tarihi 18.01.2013’ten 22.02.2013’e, 

Son Başvuru Tarihi 21.01.2013 saat 17:00’den, 25.02.2013 saat 17:00’ye, 

İhale Tarihi 22.01.2013 saat 11:00’den, 26.02.2013 saat 11:00’e, 

Yapılması halinde Pazarlık Tarihinin 25.01.2013 saat 11:00’den, 01.03.2013 saat 11:00’e, 

uzatılmıştır. 

İlanen duyurulur. 523/1-1 

—— • —— 

GÜMRÜK MEVZUATI VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU 

UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:       

1 - Satışa esas bedeli en az 200.-TL. ile en çok 56.949,49.-TL. arasında değişen; 

30/01/2013 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 20.-TL., en çok 

5.695.-TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence 

tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek otomobil, panelvan-kamyonet, minibüs, 

kamyon, otobüs, motorsiklet, tır-çekicisi vb 30 adet araç; açık artırma suretiyle, Peyas Mahallesi 

Mahabat Bulvarı No: 20 Kayapınar/DİYARBAKIR adresindeki ihale salonunda 31/01/2013 

tarihinde saat 09.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında 

ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (412) 

(257 43 78) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

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

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

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

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

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.  

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

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

Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 438/1-1 
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AF-GA1.2 (GA1.11) İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE 

MAL ALIMI SONUÇ İLANI 

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden: 

Proje Adı : İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum 

Hazırlık Projesi(İSMEP) / TÜRKİYE 

İhale Paketi Numarası : AF-GA1.2 (GA1.11) 

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı : “Hasdal Komuta Kontrol Merkezi için Radyolink 

Sistemi Alımı” 

Projenin Kapsamı : “Hasdal Komuta Kontrol Merkezi için Radyolink 

Sistemi Alımı” 

Projenin Süresi  : 180 Gün 

Sözleşme İmza Tarihi : 02 Ocak 2012 

 

Kazanan Teklif Sahibi 

Kazanan Teklif Sahibi 
Zarf Açılışı Teklif 

Fiyatı KDV Hariç 

Nihai Teklif Fiyatı 

KDV Hariç 

Novatel Haberleşme Çözümleri A.Ş. 72.577,994 EURO 72.577,994 EURO 

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri 

Değerlendirmeye Alınan Teklif 

Sahipleri 

Zarf Açılışı Teklif 

Fiyatı KDV Hariç 

Değerlendirmeye Alınan 

Teklif Fiyatı KDV Hariç 

1. SVS Telekomünikasyon Hizmetleri 

San. ve Tic. Ltd. Şti. 
90.049,16 USD 90.049,16 USD 

2. Air Telekomünikasyon Çözümleri 

Ticaret Sanayi A.Ş. 
94.791,00 USD 94.791,00 USD 

3. Novatel Haberleşme Çözümleri 

A.Ş. 
72.577,994 EURO 72.577,994 EURO 

4. Uskom Komünikasyon Sistemleri 

A.Ş. 
85.148,00 EURO 85.148,00 EURO 

 

Reddedilen Teklif Sahipleri 

Reddedilen Teklif Sahipleri 
Zarf Açılışı Teklif 

Fiyatı KDV Hariç 
Reddedilme Nedenleri 

SVS Telekomünikasyon Hizmetleri 

San. ve Tic. Ltd. Şti. 
90.049,16 USD 

Teklifleri, teknik şartları önemli 

ölçüde sağlamadığından geçersiz 

kabul edilmiş ve detaylı 

incelemeye alınmamıştır.  

Uskom Komünikasyon Sistemleri 

A.Ş. 
85.148,00 EURO 

Teklifleri, teknik şartları önemli 

ölçüde sağlamadığından geçersiz 

kabul edilmiş ve detaylı 

incelemeye alınmamıştır. 

 475/1-1 
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ÇAMUR POMPASI SATIN ALINACAKTIR 

EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden: 

ÇAMUR POMPASI ALIMI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3-g maddesi gereğince 

EÜAŞ İhale ve Satın Alma Yönetmeliği hususları doğrultusunda açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2012/199039 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Karıncalı Beldesi Orhaneli / BURSA 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0. 224. 873 73 47-48-49   Faks: 0.224. 873 73 46 

c) Elektronik posta adresi  : orhaneli@euas.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : www.euas.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı, Açık İhale, Teknik Şartnamede 

belirtilmiştir. 

b) Teslim [yeri] : EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali İşletme 

Müdürlüğü Ambarı 

c) Teslim [tarihi] : Çamur pompaları ve diğer ekipmanlar; sözleşmenin 

imzalanmasını müteakip 270 takvim günü 

içerisinde teslim edilecek olup; yer teslimini 

müteakip iki pompa için demontaj - montaj süresi 

45 takvim günüdür. Yer Teslimi, ihale konusu 

malzemelerin İşletme Müdürlüğümüze teslim 

edilmesine müteakip yapılacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Satın 

Alma ve İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 04.02.2013 Pazartesi Günü Saat 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası 

belgesi, 

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri, 

4.1.4. Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.5. Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe 

Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.6. Şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.8. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.9. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
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4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. İstekli firmaların; Teknik şartnamenin V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII 

maddelerine şartnamedeki sıraya göre, ayrı ayrı cevap verecek şekilde firmanın başlıklı kağıdına 

yazılarak hazırlanmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış “ŞARTNAMEYE UYGUNLUK 

BELGESİ”ni (şartnameye uymayan hususlar varsa açıkça belirtilecek, belirtilmeyen hususlar 

firma tarafından kabul edilmiş sayılacaktır.) teklifleri ile birlikte EÜAŞ’a vermeleri zorunludur. 

4.3.2. İstekli firmaların, teklif ettikleri yeni çamur pompalarının teknik özelliklerini 

(pompa H-Q performans eğrisi, P-Q, η-Q ve NPSH-Q eğrileri, pompa kesit teknik resmi, pompa 

parça no.ları ve parça isimleri dahil) içeren “TEKNİK DOKÜMANLARI” teklifleriyle birlikte 

EÜAŞ’a vermeleri zorunludur. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

6 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 60.00 TR (Türk Lirası) karşılığı 

EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. 

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale 

dokümanı almak isteyenler, posta masrafı hariç 60.00 TR (Türk Lirası) doküman bedelini EÜAŞ 

ORHANELİ TERMİK SANTRALİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ 

VEZNESİ VEYA HALKBANKASI ORHANELİ ŞUBESİ NEZDİNDEKİ TR52 0001 2009 2870 

0013 0000 04 IBAN NO.LU MÜDÜRİYET HESABINA yatırmak zorundadır. Posta yoluyla 

ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale 

dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer 

alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek 

zorundadır. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali İşletme 

Müdürlüğü Muhaberat Servisi Orhaneli BURSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı 

adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 435/1-1 
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KAYSERİ MERKEZ AMBARINDA BULUNAN ATIK YAĞLARIN SATIŞI YAPILACAKTIR 

TEİAŞ 11. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: 

Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Atık Yağların Satışı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca  

“Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ile 30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Yağların Kontrolü Yönetmenliği” hükümlerine 

göre gerçekleştirilecektir. Satış İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

Satış Kayıt Numarası : 2013/1 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Osman Kavuncu Bulvarı 7.Km. 269 - Melikgazi/ 

KAYSERİ 

b) Telefon ve faks numarası : 0352 331 12 76 – 0352 331 12 82 

c) Elektronik posta adresi : teias11.iletim@ttmail.com 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa)  : 

2 - İhale konusu satış işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : I. Kategori Atık Trafo (İzolasyon) Yağı. 

 

Sıra No Mamül Miktarı Bulunduğu Yer Atık Kodu 

1 
I.Kategori 

Atık Yağ 

225 Varil  

(Yaklaşık 35.000 Kğ) 

Grup Müdürlüğümüz 

Merkez Ambarında 
13.03.06 

 

b) Teslim edileceği yer : Grup Müdürlüğümüz Merkez Ambarı 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 işgünü 

içinde işe başlanacaktır. 

ç) İşin süresi : Tesellümden itibaren 10 iş günüdür. 

3 - Satış İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 11. İletim Tesis ve İşletme Grup 

Müdürlüğü-İhale Toplantı Salonu-Osman Kavuncu 

Bulvarı 7.Km. 269 - Melikgazi/KAYSERİ 

b) Tarihi ve saati : 04.02.2013 - 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve / veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
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bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Satış dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

ç) Satış dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu veya 

geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Müdürlüğümüz Muhasebe servisine yatırıldığını 

gösteren makbuzlar, 

d) Teklif İsteme Şartnamesinin 10. maddesinde belirtilen, yeterlik belgeleri, 

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından Teklif İsteme Şartnamesi 10. maddesinin (a), 

(b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 

4.3. Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. İstekliler, Şekli ve içeriği Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile Atık 

Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu alıma uygun 

olarak düzenlenmiş İzin/Lisansına sahip olmaları gerekmektedir. Teklif ekinde aslı, veya Noter 

onaylı sureti veya aslı idarece görülmüştür ibareli sureti sunulması zorunludur. Çevre 

İzin/Lisansına sahip olmayan isteklilerin teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. 

a) Tehlikeli Atık Bertaraf Lisansı 

b) Tehlikeli Atık Geri Kazanım Lisansı 

c) Tehlikeli Atık Ara Depolama Lisansı 

İsteklilerin (a, b, c) bendindeki belgelerden birini sunmaları yeterlidir. İş ortaklıklarında 

ortaklardan her biri (a, b, c) bendindeki belgelerden birini sunmak zorundadır. 

Lisansların sürelerinin ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü geçerli 

olması zorunludur. Satışa konu olan malzemelerle ilgili tehlikeli atık kodları; Lisans belgelerinde 

atık kodlarını taşımayan ve/veya atık listesini sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı 

bırakılacaktır. 

5 - Satış, açık arttırma sonucunda en yüksek fiyatla teklifte bulunan istekliye 

bırakılacaktır. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1 - İhale dokümanı, TEİAŞ 11. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü (Satın Alma ve 

Ticaret Şefliği) Osman Kavuncu Bulvarı 7. Km. No: 269 - Melikgazi/KAYSERİ adresinde 

görülebilir ve 50,00.-TL. (Elli Türk Lirası) karşılığında satın alınabilir. İhale dokümanının posta 

yoluyla satın alınması mümkündür.  Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı 

dahil 65,00 TL. doküman bedelini Vakıflar Bankası Kayseri / Yeni Sanayi Şubesi TR77 0001 

5001 5800 7286 5336 02 nolu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın 

almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının 

gönderileceği adresin belirtildiği talep başvurularını, idarenin yukarıda yer alan faks numarasına 

ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. Dokümanın ulaşmamasından veya geç 

ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklif, ihale tarihinde saat 12:00’ye kadar TEİAŞ 11. İletim Tesis ve İşletme Grup 

Müdürlüğü Muhaberat Servisi - Osman Kavuncu Cad. 7. Km No: 269 Melikgazi/KAYSERİ 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 
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9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Satış sonrası istekliyle, her 

bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan 

toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif 

verilecektir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

Geçici teminat mektubunun süresi 05/05/2013 tarihinden önce olmayacak şekilde 

verilmelidir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim 

günüdür. 

12 - İhale konusu malzemelerin teslimatı, nakledilmesi, berterafı, geri dönüşümü, ara 

depolama tesisine teslim edilmesi işleriyle ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılan 

ve ihale tarihi itibariyle yürürlükte olan mevzuat uygulanacaktır. Bu şartnamede hüküm 

bulunmayan hallerde Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İhtiyaç Fazlası 

(Ölü Stok) ve İhtiyaç Dışı (Kullanılamaz) Malzemeler, İhtiyaç Fazlası, Ekonomik Ömrünü 

Doldurmuş, Hurda Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır. 

 501/1-1 

—— • —— 

DÜZELTME İLANI 

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 9. İletim Tesis ve İşletme 

Grup Müdürlüğünden: KONYA 

TEİAŞ 9. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü’ne Bağlı Beyşehir Tm, Seydişehir Tm, 

Karaman Tm, Ereğli Tm, Karapınar Tm ve Konya-3 Tm’leri Ambarlarında Bulunan İhtiyaç Dışı 

(Kullanılamaz) Malzemelerin Satışı İşi 31/12/2003 tarih, 25333 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan “TEİAŞ Genel Müdürlüğü İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) ve İhtiyaç Dışı (Kullanılamaz) 

Malzemeler, İhtiyaç Fazlası, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş, Hurda Taşıt ve İş Makineleri 

Değerlendirme Yönetmeliği” göre ihale edileceği 28//12/2012 tarih ve 28511 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 : 2012/196714 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Yazır Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi No: 199 

42070 SELÇUKLU/KONYA 

b) Telefon ve faks numarası : 3322650960 - 3322650972 

c) Elektronik posta adresi : 9grupmd@teias.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa)  : 

3 - Düzeltilen maddeler : Teklif İsteme şartnamenin 5.A-c bendi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

Yapılacak olan satış ihalesinde ihtiyaç dışı (kullanılamaz) malzemenin her birine ayrı ayrı 

kısmi teklif verilebilir. 

Teklif İsteme şartnamenin 8. Maddesi Geçici Teminat mektup süresi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

Geçici teminat mektubunun süresi 03/05/2013 tarihinden önce olmayacak şekilde 

verilmelidir 

Teklif İsteme şartnamenin 5.maddesinin B ve C bendi Tekliflerin verileceği yer, açılma ve 

İhale tarihi: 05/02/2013 tarihine ertelenmiştir. 

İlgililere duyurulur. 504/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

Kartal 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/537 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 469/1-1 

————— 
Kütahya 1. İcra Müdürlüğünün 2006/845 Esas sayılı takip dosyasının zayi olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 470/1-1 

————— 
Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/472 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 471/1-1 

—— • —— 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Konya Yaşlı ve Engelliler Eğitim Araştırma ve Bakım Vakfı (YEBAV) 

VAKFEDENLER: Adnan AĞIRBAŞLI 

VAKFIN İKAMETGAHI: KONYA 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Konya 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin 11/10/2012 tarih ve E. 2012/300 K. 2012/375 

sayılı kararı 

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NO’SU: Konya 

1.Noterliğince düzenlenen 18/05/2012 tarih ve 7944 yevmiye nolu kuruluş senedi ve aynı 

noterlikçe düzenlenen 20/07/2012 tarih ve 11611 ve 14/09/2012 tarih ve 14044 yevmiye nolu 

tadil senetleri 

VAKFIN AMACI: Konya ilinde mevcut ve ileride kurulacak olan üniversitelerin, yaşlı ve 

engellilerin, eğitim, bakım, araştırma ve uygulama amacıyla açılmış ve açılacak olan birimlerine, 

öğrencilerine ve öğrenim yapma imkanından maddi yönden yoksun bulunanlar ile ihtiyaç sahibi 

öğrencilerin her türlü eğitim, öğretim ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: Konya İli, Karatay İlçesi, Mezbaha(Fetih) Mahallesinde 

bulunan 372 pafta 2202 ada, 31 parselde kayıtlı 20037m2.lik taşınmazın 83/400 hissesi ve 

15.000.-TL 

VAKFIN ORGANLARI: Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 459/1-1 

————— 
Salihli Kültür Sanat Spor ve Eğitim Vakfı, Salihli 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 

30/10/2012 tarihinde kesinleşen, 6/9/2012 tarih ve E: 2011/769, K: 2012/480 sayılı kararına 

istinaden dağılmıştır. 

Tür Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilan olunur. 503/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Bilecik İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, Belde Sokak, Bila Nolu ve tapunun 

31L-3a pafta, 548 ada, 2 parsel üzerindeki 709662 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 

Bozüyük Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Kemal KESTANE 

(Denetçi No: 5977, Oda Sicil No:3659) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, 

Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin 12.12.2012 tarih ve E.2012/1361 sayılı kararı ile davacının 

“yürütülmesinin durdurulması isteminin reddine“ hükmedildiğinden, Proje ve Uygulama 

Denetçisi Mimar Kemal KESTANE (Denetçi No: 5977, Oda Sicil No:3659) hakkında, 

28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete ilanı ile kesintiye uğrayan dava konusu yasaklama 

işleminin geri kalan 82 günlük kısmının uygulamaya konulması, bu durumun Resmi Gazetede 

ilan ettirilerek, geçici faaliyet durdurulmasına esas sürenin Resmi Gazete ilan tarihi itibariyle 

başlatılması 03.01.2013 tarih ve 26 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 484/1/1-1 

————— 
İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mahallesi, 24 pafta, 5057nolu parsel 

üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen Yeşil Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve 

Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Adnan TÜRKEN (Denetçi No: 6417; Oda Sicil No: 

5434) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 30.11.2012 

tarih ve E.2012/305-K.2012/1575 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” 

hükmedildiğinden, 29.06.2011 tarih ve 27979 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Yeşil Marmara Yapı 

Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Adnan TÜRKEN 

(Denetçi No: 6417; Oda Sicil No: 5434) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 

03.01.2013 tarih ve 22 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.  

İlgililere duyurulur. 484/2/1-1 

————— 
Adana İli, Pozantı İlçesi, Zafer Mahallesi, 2827-HB pafta, 83 ada, 3 parsel üzerindeki 

692067 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 429 No’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 

Adana Omega Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 

Ankara 1. İdare Mahkemesinin 28.11.2012 tarih ve E.2012/1702 sayılı kararı ile “yeni bir karar 

verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması” hükmedildiğinden, 

20.11.2012 tarih ve 28473 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Adana Omega Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti. 

hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 03.01.2013 tarih ve 23 sayılı 

Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 484/3/1-1 

————— 
İzmir İli, Dikili İlçesi, Salihler Köyü, 381 ada, 1 parsel üzerindeki 220264 YİBF nolu 

inşaatın denetimini üstlenen Fayda Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi 

Mimar Osman AKKOCAOĞLU (Denetçi No:3022, Oda Sicil No:12221) tarafından Bakanlığımız 

aleyhine açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 29.11.2012 tarih ve E.2012/1665 sayılı 

kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması” hükmedildiğinden, 05.04.2012 
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tarih ve 28255 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Fayda Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama 

Denetçisi Mimar Osman AKKOCAOĞLU (Denetçi No:3022, Oda Sicil No:12221) hakkında tesis 

edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 03.01.2013 tarih ve 16 sayılı Makam Olur’u 

ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 484/4/1-1 

————— 
İzmir İli, Çiğli İlçesi, 26L-ID pafta, 1022 ada, 4 parsel üzerindeki 659753 YİBF nolu 

inşaatın denetimini üstlenen Elsa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat 

Mühendisi Ahmet ULUSOY (Denetçi No:10157, Oda Sicil No: 4509) tarafından Bakanlığımız 

aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin 2012/1204 esasına kayden Bakanlığımız 

aleyhine açılan davada, adı geçen Mahkemenin 01.10.2012 tarihli ve E.2012/1204 sayılı kararı ile 

“davacının yürütmenin durdurulması talebinin reddine” karar verilmiş ise de, davacının karara 

karşı itirazı Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin 14.11.2012 tarihli ve YD İtiraz No:2012/5118 

sayılı kararı ile kabul edilerek yürütmenin durdurulması talebinin reddine dair kararın 

kaldırılmasına ve “dava konusu işlemin dava sonuna kadar yürütmesinin durdurulmasına” 

hükmedildiğinden, 18.04.2012 tarih ve 28268 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Elsa Yapı Denetim 

Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Ahmet ULUSOY (Denetçi 

No:10157, Oda Sicil No: 4509) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin 

yürütülmesi 03.01.2013 tarih ve 17 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 484/5/1-1 

————— 
Malatya İli, Arguvan İlçesi, Bahçeli Mahallesi, - ada, 858 parsel üzerindeki 703950 YİBF 

nolu inşaatın denetimini üstlenen 1370 No’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tan Yapı 

Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 15. İdare 

Mahkemesinin 05.12.2012 tarih ve E.2012/1276 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin 

yürütülmesinin durdurulması” hükmedildiğinden, 23.06.2012 tarih ve 28332 sayılı Resmi Gazete 

ilanı ile Tan Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin 

yürütülmesi 03.01.2013 tarih ve 25 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 484/6/1-1 

————— 
Malatya İli, Arguvan İlçesi, Bahçeli Mahallesi, - ada, 858 parsel üzerindeki 703950 YİBF 

nolu inşaatın denetimini üstlenen Tan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi 

Elektrik Mühendisi Osman KOÇAK (Denetçi No:18731, Oda Sicil No:7644) tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 05.12.2012 tarih ve 

E.2012/1506 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması” 

hükmedildiğinden, 23.06.2012 tarih ve 28332 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Tan Yapı Denetim 

Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Osman KOÇAK (Denetçi 

No:18731, Oda Sicil No:7644) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin 03.01.2013 

tarih ve 18 sayılı Makam Olur’u ile yürütülmesi durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 484/7/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Malatya İli, Arguvan İlçesi, Bahçeli Mahallesi, - ada, 858 parsel üzerindeki 703950 YİBF 

nolu inşaatın denetimini üstlenen Tan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi 

Mimar Nedim SAYGUN (Denetçi No:19127, Oda Sicil No:6668) tarafından Bakanlığımız 

aleyhine açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 05.12.2012 tarih ve E.2012/1659 sayılı 

kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması” hükmedildiğinden, 23.06.2012 

tarih ve 28332 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Tan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama 

Denetçisi Mimar Nedim SAYGUN (Denetçi No:19127, Oda Sicil No:6668) hakkında tesis 

edilmiş olan geçici durdurma işleminin 03.01.2013 tarih ve 24 sayılı Makam Olur’u ile 

yürütülmesi durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 484/8/1-1 

————— 
Malatya İli, Arguvan İlçesi, Bahçeli Mahallesi, - ada, 858 parsel üzerindeki 703950 YİBF 

nolu inşaatın denetimini üstlenen Tan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi 

İnşaat Mühendisi Basri ARDAĞ (Denetçi No:13697, Oda Sicil No:38944) tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 05.12.2012 tarih ve 

E.2012/1507 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması” 

hükmedildiğinden, 23.06.2012 tarih ve 28332 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Tan Yapı Denetim 

Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Basri ARDAĞ (Denetçi No:13697, 

Oda Sicil No:38944) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin 03.01.2013 tarih ve 

21 sayılı Makam Olur’u ile yürütülmesi durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 484/9/1-1 

————— 
Malatya İli, Arguvan İlçesi, Bahçeli Mahallesi, - ada, 858 parsel üzerindeki 703950 YİBF 

nolu inşaatın denetimini üstlenen Tan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi 

Makine Mühendisi Anlam ÇİL BOZKURT (Denetçi No:18714, Oda Sicil No:60921) tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 05.12.2012 tarih ve 

E.2012/1509 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması” 

hükmedildiğinden, 23.06.2012 tarih ve 28332 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Tan Yapı Denetim 

Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Anlam ÇİL BOZKURT (Denetçi 

No:18714, Oda Sicil No:60921) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin 

03.01.2013 tarih ve 20 sayılı Makam Olur’u ile yürütülmesi durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur.  484/10/1-1 

————— 
Malatya İli, Arguvan İlçesi, Bahçeli Mahallesi, - ada, 858 parsel üzerindeki 703950 YİBF 

nolu inşaatın denetimini üstlenen Tan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Yardımcı Kontrol Elemanı 

İnşaat Teknikeri Ali Rıza YILMAZ (T.C. NO:11363736628) tarafından Bakanlığımız aleyhine 

açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 05.12.2012 tarih ve E.2012/1479 sayılı kararı ile 

“dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması” hükmedildiğinden, 23.06.2012 tarih ve 

28332 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Tan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Yardımcı Kontrol Elemanı 

İnşaat Teknikeri Ali Rıza YILMAZ (T.C. NO:11363736628) hakkında tesis edilmiş olan geçici 

durdurma işleminin 03.01.2013 tarih ve 19 sayılı Makam Olur’u ile yürütülmesi durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 484/11/1-1 
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Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları 

taşımaları gerekmektedir. Adayların ilanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren en geç 

15 gün içinde istenilen belgelerle birlikte, Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen 

başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul 

edilmeyecektir. 

Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. 

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adaylar, anabilim dallarını belirten 

dilekçelerine (dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecektir) 

özgeçmiş, nüfus cüzdanı sureti, 2 adet fotoğraf, diplomalarının tasdikli sureti (lisans, yüksek 

lisans ve doktora), doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet 

dosyayı teslim edeceklerdir. 

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adaylar, anabilim dallarını belirten 

dilekçelerinin ekinde özgeçmiş, nüfus cüzdanı sureti, 2 adet fotoğraf, diplomalarının tasdikli 

sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora), doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 

kapsayan 4 (dört) adet dosyayı teslim edeceklerdir. 

3 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları anabilim dalını ve 

yabancı dilini belirtir dilekçelerine özgeçmiş, diplomalarının tasdikli sureti (lisans, yüksek lisans 

ve doktora), nüfus cüzdanı sureti, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 

kapsayan 4 (dört) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Kamu hizmetinde bulunanların hizmet 

belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. 

4 - Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran tüm adaylar 2547 Sayılı Kanunun 23/b-2 

maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup sınav tarihi daha sonra 

duyurulacaktır. 

5 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmış olması gerekmektedir. 

 

TIP FAKÜLTESİ 

Bölüm/ 

Anabilim Dalı 

Kadro 

Unvanı 
Drc. Adet Aranan Şartlar 

Dahili Tıp 

Bilimleri/Fiziksel Tıp 

Tedavi ve Rehabilitasyon 

Profesör 1 1 

Algoloji yandal uzmanlığına 

sahip olmak. Nörofizyoloji ve 

Sinovektomi konularında 

çalışmaları olmak. 

Dahili Tıp 

Bilimleri/Fiziksel Tıp 

Tedavi ve Rehabilitasyon 

Doçent 1 1 

Kardiyopulmoner rehabilitasyon, 

Algoloji, Romatizmal Hastalıklar 

ve EMG konularında çalışmaları 

olmak. 
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ZİRAAT FAKÜLTESİ 

 

Bölüm/ 

Anabilim Dalı 

Kadro 

Unvanı Drc. Adet Aranan Şartlar 

Zootekni/Biyometri 

ve Genetik 
Doçent 1 1 

Biyometri Genetik Anabilim Dalında 

doktora yapmış olmak ve Doğrusal 

Olmayan Modeller konusunda 

çalışmaları olmak. 

 

MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ 

 

Bölüm/ 

Anabilim Dalı 

Kadro 

Unvanı Drc. Adet Aranan Şartlar 

Metalurji ve 

Malzeme 

Mühendisliği 

Yardımcı 

Doçent 
3 1 

İletken polimer tabanlı hibrit güneş pil 

üretimi ve karakterizasyonu konusunda 

çalışmış olmak. 

Çevre 

Mühendisliği/ 

Çevre Bilimleri 

Yardımcı 

Doçent 
3 1 

Doktorasını Chesneya L. cinsi üzerine 

yapmış olmak ve Uranyum, Titanyum 

ve Stronsiyum 'un bitkilerde 

sitogenetik etkileri üzerine çalışmış 

olmak. 

Kimya ve 

Proses 

Müh./Proses ve 

Reaktör 

Tasarımı 

Yardımcı 

Doçent 
4 1 

Epiklorohidrin ve Ɛ-kaprolakton içeren 

makrobaşlatıcı sentezi, atom transfer, 

halka açılma polimerizasyonu 

konularında çalışmış olmak. 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

 

Bölüm/ 

Anabilim Dalı 

Kadro 

Unvanı Drc. Adet Aranan Şartlar 

Kimya/Organik 

Kimya 
Doçent 2 1 

Mikolik asitlerin total sentezi ve yeni 

heterosiklik bileşiklerin sentezi 

konularında çalışmaları olmak. 

 507/1-1 
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BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR
6384 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair

Kanun
6385 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’a, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI
— Başbakan Yardımcılığı ile Aile ve Sosyal Politikalar, Dışişleri, Gençlik ve Spor, Gıda, Tarım ve Hayvancılık,

Gümrük ve Ticaret, İçişleri, Maliye, Millî Eğitim ve Millî Savunma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

GÖREVLENDİRME KARARI
— Adlî Tıp Kurumu Altıncı Adlî Tıp İhtisas Kurulu Başkanlığına, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili

Tıp Bilimleri Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi TUTKUN’un
Görevlendirilmesine Dair Karar

SINIR TESPİT KARARI
— Sınır Tespitine Dair Karar

YÖNETMELİKLER
— Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Elektronik Tebligat Yönetmeliği
— Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
— Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/01/2013 Tarihli ve 2013/02 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/01/2013 Tarihli ve 2013/03 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/01/2013 Tarihli ve 2013/04 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/01/2013 Tarihli ve 2013/05 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/01/2013 Tarihli ve 2013/06 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/01/2013 Tarihli ve 2013/07 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin E: 2011/3, K: 2013/1 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 2011/9, K: 2013/2 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 2012/20, K: 2013/3 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 2011/25, K: 2013/4 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 2011/28, K: 2013/5 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 2011/36, K: 2013/6 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 2012/49, K: 2013/7 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 2011/50, K: 2013/8 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 2012/57, K: 2013/9 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 2012/67, K: 2013/10 Sayılı Kararı

NOT: 18/1/2013 Tarihli ve 28532 Sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de; 2012/4147, 2012/4148, 2012/4149, 2012/4150
Sayılı Milletlerarası Andlaşmalar Yayımlanmıştır.

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
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