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ATAMA KARARI

Karar Sayısı : 2015/7987

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet ÖZEL (P.1969-1)’in 30 Ağustos 2015 tarihinde

görev süresini doldurması nedeniyle, 30 Ağustos 2015 tarihinden geçerli olmak üzere,

Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi AKAR (P.1972-59)’ın

atanmasının, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 uncu maddesinin (h)

bendine göre Cumhurbaşkanlığı Yüce Katına arzı; Bakanlar Kurulu’nca 4/8/2015 tarihinde

kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU
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YÖNETMELİKLER

Adalet Bakanlığından:
BÖLGE ADLİYE VE ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE 

CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İDARÎ VE YAZI İŞLERİ 
HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE 

DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 ‒ (1) Bu Yönetmelik, bölge adliye mahkemesi başkanlığı, başkanlar kurulu,

daireleri, Cumhuriyet başsavcılığı ve adalet komisyonu ile adlî yargı ilk derece mahkemesi,
hâkimliği, Cumhuriyet başsavcılığı ve adalet komisyonunun idarî işlemleriyle, yargılama ve
yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesine dair usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlen-
miştir.

Kapsam
MADDE 2 ‒ (1) Bu Yönetmelik, bölge adliye mahkemesi başkanlığı, başkanlar kurulu,

daireleri, Cumhuriyet başsavcılığı ve adalet komisyonu ile adlî yargı ilk derece mahkemesi,
hâkimliği, Cumhuriyet başsavcılığı ve adalet komisyonu ile müdürlüklerde tutulacak kayıtlar,
kartonlar, yapılacak idarî işlemler, yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesi ve bu işlemlerde
UYAP’ın kullanılmasına dair usul ve esaslar ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun
uygulama alanını kapsar.

Dayanak
MADDE 3 ‒ (1) Bu Yönetmelik, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi

Kanunu, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 26/9/2004 tarihli ve
5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Gö-
rev ve Yetkileri Hakkında Kanun, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu
ile 29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar
MADDE 4 ‒ (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Adliye Bilgilendirme Sistemi: Duruşmaların başlama saatlerini, taraf bilgilerini, du-

ruşmanın yapılıp yapılmadığı gibi bilgileri duruşması olan vatandaşlara ve avukatlara duyu-
rulmasını sağlayan sistemi,

b) Avukat Bilgi Sistemi: Avukatların internet üzerinden UYAP'a erişim yaparak elek-
tronik ortamda işlem yapabilmelerini sağlayan sistemi,

c) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,
ç) Başkan: İlgisine göre, bölge adliye mahkemesi, bölge adliye mahkemesi başkanlar

kurulu, bölge adliye mahkemesi adalet komisyonu, adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet ko-
misyonu, ağır ceza mahkemesi, asliye ticaret mahkemesi başkanını,

d) Başkanlar kurulu: Bölge adliye mahkemesi başkanlar kurulunu,
e) Bilgi: Kurum ve kuruluşların sahip oldukları kayıtlarda yer alan her türlü veriyi,
f) Bilirkişi Bilgi Sistemi: Bilirkişilerin internet üzerinden UYAP’a erişim yaparak elek-

tronik ortamda işlem yapabilmelerini sağlayan sistemi,
g) Bilişim sistemi: Bilgisayar, çevre birimleri, iletişim altyapısı ve programlardan oluşan

veri işleme, saklama ve iletmeye yönelik sistemi,
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ğ) Bölge adliye mahkemesi: Adlî yargı ikinci derece mahkemesini,
h) Daire: Bölge adliye mahkemesi ceza veya hukuk dairesini,
ı) Daire başkanı: Bölge adliye mahkemesi ceza veya hukuk daire başkanını,
i) Dış birim: UYAP’a dâhil olmayan kamu kurumları ile özel kuruluşları,
j) Dosya kapak bilgileri: Soruşturma evresinde; soruşturma, esas, iddianame ve karar

numarasını, birim adını, tarafların sıfat ve kimlik bilgilerini, dosya durumunu, suçun türü, tarihi
ve yeri ile karar türü ve tarihini, kovuşturma evresinde; esas ve karar numarasını, birim adını,
tarafların sıfat ve kimlik bilgilerini, dosya durumunu, suçun türü, tarihi ve yeri ile karar türü
ve tarihini, hukuk mahkemesi ile bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı, hukuk ve
ceza daireleri dosyalarında ise, esas ve karar numarasını, birim adını, tarafların sıfat ve kimlik
bilgilerini, dosya durumunu, suçun, davanın türü, tarihi ve yeri ile karar türü ve tarihini,

k) Elektronik ortam: Bilişim sistemi ve bilişim ağından oluşan toplam ortamı,
l) Elektronik veri: Elektronik, optik veya benzeri yollarla üretilen, taşınan ya da sakla-

nan kayıtları,
m) Erişim: Bir bilişim sistemine bağlanarak kullanım imkânı kazanılmasını,
n) Güvenli elektronik imza: Münhasıran imza sahibinin tasarrufunda olan güvenli elek-

tronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sa-
hibinin kimliğinin ve imzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp
yapılmadığının tespitini sağlayan, elle atılan imza ile aynı hukukî sonucu doğuran imzayı,

o) İzleme kurulu: Ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurulunu,
ö) Kapalı dosya: Olağan kanun yollarına başvurularak ya da başvurulmaksızın kesin-

leşen soruşturma, kovuşturma ve kabahat dosyalarını,
p) Kayıt: Fizikî veya elektronik ortamda üretilen ya da bu ortama aktarılan veya taşınan,

bilgi, belge ve verinin saklanmasını,
r) Kimlik bilgileri: Kişinin adı, soyadı, doğum tarihi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik

numarası, yabancı ise uyruğu, adı, soyadı, doğum tarihi, anne ve baba adı, varsa yabancı kimlik
numarası ve pasaport numarasını, 

s) Kurul: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunu,
ş) Kurum Bilgi Sistemi: Tüzel kişilerin internet üzerinden UYAP'a erişim yaparak elek-

tronik ortamda işlem yapabilmelerini sağlayan sistemi,
t) Ön büro: Soruşturma ve davanın açılmasından başlamak üzere yargılama ile ilgili

bütün işlemler ile sunulan veya talep edilen her türlü evraka ilişkin işlemlerin yapıldığı, genel-
likle adliyelerin giriş kısımlarında bulunan yazı işleri birimini,

u) PTT: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini, 
ü) SEGBİS: UYAP’ta ses ve görüntünün aynı anda iletildiği, kaydedildiği ve saklandığı

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemini,
v) Tevzi: Birimdeki işlerin niteliği ve kapsamı dikkate alınarak görev, yetki ve iş bölümü

esaslarına göre elektronik ortamda dağıtılmasını,
y) Tevzi bürosu: Tevzi işleminin yapıldığı yeri,
z) Tevzi kriterleri: İşlerin niteliği ve kapsamına göre tevzi puanı verilerek adil bir şekilde

dağıtılması için belirlenen esasları,
aa) Tevzi puanı: İşlerin tevzi kriterlerine göre aldığı puanı,
bb) UYAP: Adalet hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla oluşturulan

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemini,
cc) Vatandaş Bilgi Sistemi: Vatandaşların internet üzerinden UYAP'a erişim yaparak

elektronik ortamda işlem yapmalarını sağlayan sistemi,
çç) Veri: Bilgisayar tarafından üzerinde işlem yapılabilen her türlü değeri,
ifade eder.
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UYAP’ın kullanılması
MADDE 5 ‒ (1) İş süreçlerindeki her türlü veri, bilgi ve belge akışı ile dokümantasyon

işlemleri, bu işlemlere ilişkin her türlü kayıt, dosyalama, saklama ve arşivleme işlemleri ile
uyum ve işbirliği sağlanmış dış birimlerle yapılacak her türlü işlemler UYAP ortamında ger-
çekleştirilir.

(2) UYAP kullanıcıları iş listesini günlük olarak kontrol etmek, işlemlerin gereğini ye-
rine getirmek, ihtiyaç duyulan alanlarda veri ve bilgilerin derlenmesi, değerlendirilmesi ile ge-
rekli adlî istatistiklerin üretilmesine esas bilgileri güvenilirlik, tutarlılık ve güncellik ilkelerine
uygun olarak UYAP ortamına tam ve eksiksiz girmekle yükümlüdür.

(3) Fizikî olarak verilen ve gönderilen her türlü evrak, elektronik ortama aktarılarak
UYAP’a kaydedilir ve ilgili birime gönderilir.

(4) İhtiyaç duyulan nüfus, tapu, adlî sicil kaydı gibi dış bilişim sistemlerinden UYAP
vasıtasıyla temin edilen bilgi, belge ve kayıtlar, zorunlu olmadıkça ayrıca fizikî olarak istenil-
mez. UYAP’tan dış bilişim sistemlerine gönderilen bilgi ve belgeler zorunlu olmadıkça ayrıca
fizikî ortamda gönderilmez.

(5) Taraf ve vekilleri ile diğer ilgililer güvenli elektronik imza ile imzalamak suretiyle
UYAP vasıtasıyla birimlere elektronik ortamda bilgi ve belge gönderebilirler.

(6) Gelen evraktan sorumlu personel, UYAP üzerinden birimlere gönderilen ve iş lis-
tesine düşen belgeleri derhâl ilgili kişiye ya da doğrudan dosyasına aktarır. Onay gerektiren
evrak ilgilinin iş listesine yönlendirilir. 

(7) Tutanak, belge ve kararlar elektronik ortamda düzenlenir ve gerekli olanlar ilgilileri
tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanır. Elektronik ortamda düzenlenen ve güvenli
elektronik imza ile imzalanan evrak UYAP kapsamındaki birimlere elektronik ortamda gön-
derilir. Ayrıca fizikî olarak gönderilmez.

(8) Teknik nedenlerle fizikî olarak düzenlenen belge veya kararlar, engelin ortadan kalk-
masından sonra derhâl elektronik ortama aktarılır, yetkili kişilerce güvenli elektronik imza ile
imzalanarak UYAP'a kaydedilir ve gerektiğinde UYAP vasıtasıyla ilgili birimlere iletilir. Bu
şekilde elektronik ortama aktarılarak ilgili birimlere iletilen belge ve kararların asılları mahal-
linde saklanır, ayrıca fizikî olarak gönderilmez. Ancak, belge veya karar aslının incelenmesinin
zorunlu olduğu hâller saklıdır. Elektronik ortama aktarılması imkânsız olan belgeler ise fizikî
ortamda saklanır ve gerektiğinde fizikî olarak gönderilir.

(9) UYAP üzerinde hazırlanmış ve güvenli elektronik imza ile imzalanmış evrakın dış
birimlere elektronik ortamda gönderilememesi hâlinde belge veya kararın fizikî örneği alınır,
güvenli elektronik imza ile imzalanmış aslının aynı olduğu belirtilerek ilgilisi tarafından im-
zalanmak sureti ile gönderilir.

(10) Elektronik ortamda yapılan işlemlerde süre gün sonunda biter. Elektronik ortamda
yapılacak işlemlerin, ertesi güne sarkmaması açısından saat 00:00'a kadar yapılması zorunlu-
dur.

(11) Güvenli elektronik imzalı belgenin elle atılan imzalı belgeyle çelişmesi hâlinde
UYAP’ta kayıtlı olan güvenli elektronik imzalı belge geçerli kabul edilir.

(12) Kanunlarda gösterilen istisnalar hariç olmak üzere, dosyalar güvenli elektronik
imza kullanılarak UYAP’ta incelenebilir ve her türlü muhakeme işlemi yapılabilir.

(13) Güvenli elektronik imza ile imzalanan belge ve kararlarda, mühürleme işlemi ile
kanunlarda birden fazla nüshanın düzenlenmesini öngören hükümler uygulanmaz.

(14) Fizikî ortamda yapılan işlemlerde süre mesai saati sonunda biter. 
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Hâkim ve savcı adayları ile avukat stajyerlerinin yazı işleri hizmetlerinde çalıştı-
rılması

MADDE 6 ‒ (1) Hâkim ve savcı adayları, 1/6/2004 tarihli ve 25479 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Staj
Dönemi ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yazı işleri hizmetlerinde
çalıştırılabilir.

(2) Avukat stajyerleri, ilgisine göre Cumhuriyet başsavcısı, mahkeme başkanı veya hâ-
kimin uygun görmesi hâlinde uygulama bilgilerini geliştirmek amacıyla yazı işleri hizmetle-
rinde çalıştırılabilir. Ancak, bir defa görmekle öğrenilebilecek işler devamlı yaptırılamaz.

Danışma masası işlemleri
MADDE 7 ‒ (1) Danışma masası personelinin görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Adliyeye müracaat eden kişilere ilgili birimi, birimin yerini ve dosya numarasını ya-

zarak vermek.
b) Duruşma için gelen kişilere duruşma tarihi, saati ve salonu hakkında bilgi vermek.
c) Şikâyet ve ihbarda bulunmak ya da ifade vermek için gelen kişileri kayıt altına alıp

giriş kartı vererek Cumhuriyet savcısına yönlendirmek.
ç) Müracaat için doldurulması gerekli olan form ve dilekçeleri müracaat eden kişiye

vererek ilgili birime yönlendirmek.
d) Ceza infaz kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlüleri ziyaret etmek isteyen kişileri

kayıt altına alıp giriş kartı vererek Cumhuriyet savcısına yönlendirmek.
e) Ön büro tarafından yerine getirilemeyip kısıtlı alanda yapılması gerekli olan işlemler

için müracaat eden kişileri kayıt altına alıp giriş kartı vererek ilgili büro veya kaleme yönlen-
dirmek.

f) Hâkim, Cumhuriyet savcısı veya personeli ziyarete gelen kişilere ilgilinin onayını
aldıktan sonra kayıt altına alıp giriş kartı vermek.

g) Hukukî konularda bilgi almak isteyen vatandaşlara bilgilendirme broşürleri vermek.
ğ) Talep eden kişilere Vatandaş ve SMS Bilgi Sistemi hakkında bilgi vermek.

İKİNCİ KISIM
Bölge Adliye Mahkemeleri İdarî İşler ve Yazı İşleri Hizmetleri

BİRİNCİ BÖLÜM
Müdürlükler

İdarî işler, bilgi işlem ve yazı işleri ile diğer müdürlük hizmetlerinin yürütülmesi
MADDE 8 ‒ (1) Bölge adliye mahkemesi başkanlığında, dairelerinde, Cumhuriyet baş-

savcılığında ve adalet komisyonunda birer yazı işleri müdürlüğü, Cumhuriyet başsavcılığında
ayrıca bir idarî işler müdürlüğü, bilgi işlem müdürlüğü ve ihtiyaç duyulan diğer müdürlükler
bulunur.

(2) Her müdürlükte bir müdür ile yeterli sayıda zabıt kâtibi, memur, mübaşir, hizmetli
ve diğer görevliler bulunur. 

(3) İdarî işler ve bilgi işlem müdürlüğü ile ihtiyaç duyulan diğer müdürlük hizmetleri,
Cumhuriyet başsavcısının denetimi altında, ilgili müdür ve onun yönetimindeki bilgi işlem
şefi, teknisyen, bilgisayar işletmeni, memur ve diğer görevliler ile gerektiğinde görevlendirilen
zabıt kâtibi tarafından yürütülür. 

(4) Yazı işleri hizmetleri ilgisine göre başkan, daire başkanı ya da Cumhuriyet başsav-
cısının denetimi altında, ilgili yazı işleri müdürü ile onun yönetimindeki zabıt kâtibi, memur,
mübaşir, hizmetli ve diğer görevliler tarafından yürütülür.

(5) Başkanlar kurulu yazı işleri hizmetleri; başkanın denetimi altında, başkanlık yazı
işleri müdürü ve onun yönetimindeki memur ve diğer görevliler tarafından yürütülür. 
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(6) İdarî işler müdürünün görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) İdarî işler müdürlüğü hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak ve denetlemek.
b) Bölge adliye mahkemesinin her türlü alım, satım, hesap, maaş ve diğer ödemeler ile

ilgili işlemlerini yapmak.
c) Temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, soğutma, bakım ve onarım işlerini yaptırt-

mak.
ç) Bölge adliye mahkemesinde görev yapan şoför, teknisyen ve yardımcı hizmetler sı-

nıfına giren personelin sevk ve idaresini sağlamak.
d) Yemekhane hizmetlerinin sevk ve idaresini sağlamak.
e) Eğitim ve sosyal işler faaliyetlerini yerine getirmek.
f) Posta masraflarının aylık kontrolünü yapmak.
g) Yönetimi altında bulunan memurlar ve hizmetliler arasında iş bölümü yapmak.
ğ) Yönetimi altında bulunan memurları ve hizmetlileri yetiştirmek.
h) Kütüphanenin sevk ve idaresini yapmak.
ı) Mevzuattan kaynaklanan veya Cumhuriyet başsavcısı tarafından verilen diğer gö-

revleri yerine getirmek.
(7) Bilgi işlem müdürünün görev ve sorumlulukları şunlardır: 
a) Bilgi işlem müdürlüğü hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak ve denetlemek.
b) UYAP, SEGBİS ve diğer bilgi işlem sistemlerinin eksiksiz ve verimli bir biçimde

çalışmasını sağlamak.
c) İş analizleri yapmak ve iş süreçlerini tanımlayarak, bilgi işlem şefi, teknisyen, bilgi-

sayar işletmeni ve diğer görevliler arasında iş bölümü yapmak.
ç) Bilgi işlem şefi, teknisyen, bilgisayar işletmeni ve diğer görevlilere gelişen bilişim

teknolojileri çerçevesinde işlerin öğretilmesi de dâhil olmak üzere hizmetlerin verimli ve dü-
zenli bir şekilde yürütülmesi için her türlü tedbiri almak.

d) İhtiyaç duyulan ve bilgi sistemleri aracılığı ile sağlanabilecek taleplerin, doğru bir
şekilde, istenilen nitelik ve zamanda elde edilmesinin teminini sağlamak.

e) Arıza, bakım ve onarım hizmetlerini takip ederek sorunları gidermek.
f) Yapılacak işlerin plânlanması ve yapılan işlerin denetlenmesi için periyodik olarak

ve ayda en az bir defa olmak üzere UYAP birim sorumlularına ve birim amirlerine sunulmak
üzere faaliyet raporu hazırlayarak uygun görülmesi durumunda üst birimlere iletmek.

g) Birim internet sitelerinin güncellenmesini ve kontrolünün yapılmasını sağlamak.
ğ) UYAP ekranları ile ilgili birim ve kullanıcılarca yapılacak görüş, öneri ve sorun bil-

dirimlerini izleyerek Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına iletilmesini sağlamak.
h) Bilişim ağları sistemlerinin kurulması, kurulu sistemlerin işletimi ve sorunsuz olarak

çalışmasını sağlamak.
ı) Göreve yeni başlayan personelin, UYAP ve ilk kullanıcı eğitimlerinin sağlıklı olarak

verilmesine ilişkin süreçleri takip etmek.
i) UYAP SMS Bilgi Sistemi, Vatandaş Portal gibi kamu yararına oluşturulan servislerin

etkin kullanılması için süreçleri takip etmek ve tanıtımını yapmak.
j) Bilgi işlem donanımları envanter kayıtları bildirimlerini takip etmek.
k) Göreve başlayan ve ayrılan personele verilecek veya iptal edilecek yetkilerin denetim

ve kontrolünü yapmak.
l) Mevzuattan kaynaklanan veya Cumhuriyet başsavcısı tarafından verilen diğer gö-

revleri yerine getirmek.
(8) Yazı işleri müdürünün görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak ve denetlemek.
b) Zabıt kâtibi, mübaşir, hizmetli ve diğer görevliler arasında iş bölümü yapmak.
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c) Zabıt kâtibi, mübaşir, hizmetli ve diğer görevlilere işlerin öğretilmesi de dâhil olmak
üzere hizmetlerin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi için her türlü tedbiri almak.

ç) Başkan, daire başkanı, üye, Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet başsavcıvekili ve
Cumhuriyet savcısının uygun göreceği evrakın havalesini yapmak.

d) Fizikî ortamda teslimi gereken dosyalarla ilgili işlemleri yapmak.
e) Güvencenin iadesi gereken hâllerde gerekli işlemleri yapmak.
f) 1/6/2005 tarihli ve 25832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Suç Eşyası Yönetmeliği

uyarınca dosyaya ait kıymetli evrak ve değerli eşyanın uygun yerde muhafazasını sağlamak.
g) Harcın hesaplanması ve tahsili ile yargılama gideri müzekkerelerini yazmak ve buna

ilişkin işlemleri yapmak.
ğ) Yargılamanın bulunduğu aşamaları yerine getirmek.
h) Hukuk dairelerinde talep hâlinde, ceza daireleri, Cumhuriyet başsavcılığı ve komis-

yonda talep olmaksızın kararların tebliğini sağlamak.
ı) Kanun yolu incelemesi için dosyada bulunan tüm belgelerin eksiksiz olarak UYAP

ortamına aktarıldığını kontrol etmek, güvenli elektronik imza ile imzalamak ve diğer gerekli
işlemleri yapmak.

i) Kesinleştirme işlemlerini yapmak. 
j) Her ay gelen, çıkan ve kalan işleri gösterir nitelik cetveli düzenleyerek amirine sun-

mak. 
k) Mühür ve beratın muhafazasını sağlamak.
l) Arşivin düzenli tutulmasını sağlamak.
m) Mevzuattan kaynaklanan veya başkan, daire başkanı, üye, Cumhuriyet başsavcısı,

Cumhuriyet başsavcıvekili ya da Cumhuriyet savcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine
getirmek.

(9) Bilgi işlem şefinin görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Bilgi işlem müdürünün verdiği görevleri yapmak. 
b) Verilen bilgi işlem hizmetlerini denetlemek.
c) Yönetimi altında bulunan personelin gelişen bilişim teknolojileri çerçevesinde ye-

tiştirilmesi ve eğitilmesini sağlamak. 
ç) İhtiyaç duyulan ve bilgi sistemleri aracılığı ile sağlanabilecek taleplerin doğru bir

şekilde, istenilen nitelik ve zamanda elde edilmesinin teminini sağlamak.
d) Arıza, bakım ve onarım hizmetlerini takip etmek veya bilgi işlem müdürüne bu hiz-

metlerin yerine getirilmesinde yardımcı olmak.
e) UYAP ekranları ile ilgili birim ve kullanıcılarca yapılacak görüş, öneri ve sorun bil-

dirimlerini rapor hâlinde bilgi işlem müdürüne iletmek.
f) Mevzuattan kaynaklanan veya Cumhuriyet başsavcısı ya da bilgi işlem müdürü ta-

rafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
(10) Teknisyenin görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Birimindeki bilgisayar ve yan donanımları ile bilgisayar ağı (network) altyapısını

çalışır hâlde tutmak için gerekli iş ve işlemleri yapmak.
b) Bilgisayar sistemlerinde meydana gelecek arızaların giderilmesi için gerekli ilk mü-

dahaleyi yapmak ve kullanıcılardan gelecek destek taleplerini kısa sürede karşılamak.
c) Birimdeki hizmetlerin daha hızlı ve verimli hâle getirilmesine ilişkin çalışmalar yap-

mak ve bilgi işlem müdürüne rapor etmek.
ç) Kullanıcı bilgisayarlarına yapılacak işletim sistemi yüklemelerini veya program yük-

lemelerini prosedürler dâhilinde yapmak.
d) Bilgisayar ve yan donanımlarında meydana gelen arızalara ilk elden ve öncelikli ola-

rak müdahale etmek, arızanın niteliğini tespit ederek, ilgili prosedürü uygulamak.
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e) Yüklenici firmalarca yılda en az bir defa yapılması gereken periyodik bakımları yap-
tırmak, yapılan bakımları takip ederek gerekli kayıtları tutmak, garantisi biten cihazlarda gerekli
periyodik bakım ve temizleme işlemlerini yapmak.

f) UTP data kabinetlerini, UPS elektrik panolarını ve bunların bulunduğu odaları rutubet
oluşmayacak şekilde belli aralıklarla havalandırmak, temizlemek, tozunu almak, kabinetin üst
tarafındaki fanların istenilen şekilde çalışması için gerekli periyodik kontrolleri en az haftada
bir defa yapmak.

g) Data kabinetleri ve elektrik panolarını ve bunların bulundukları odaları güvenlik açı-
sından kilitli tutmak ve anahtarlarına her an ulaşılabilmesi için gerekli tedbirleri almak, giriş
ve çıkışları kontrol altında tutmak.

ğ) Kabinet odalarının temiz tutulmasını, elektronik aletlere zarar verebilecek her türlü
toz ve nem üretecek malzemelerin buralara konulmamasını ve depo amacıyla kullanılmamasını
sağlamak.

h) Birimdeki UTP data ve UPS elektrik hatlarındaki yer değişikliği veya yeni ilaveleri
takip etmek, data ve UPS hatlarının etiket numaralarına göre hangi odalara gittiğini ve özel-
likleri ile hangi data hattının aktif olduğunu gösteren listeleri kabinet ve pano içerisinde şeffaf
dosyalarda her an ulaşılabilir vaziyette güncel ve yedekli olarak muhafaza etmek.

ı) Sadece masaüstü bilgisayar ve monitörleri beslemesi için gönderilen kesintisiz güç
kaynaklarına yazıcı, tarayıcı ve diğer yan donanımların bağlanmaması için gerekli önlemleri
almak. 

i) Mevzuattan kaynaklanan veya Cumhuriyet başsavcısı, bilgi işlem müdürü ya da bilgi
işlem şefi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

(11) Bilgisayar işletmeninin görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) UYAP Bilişim Sistemi, SEGBİS ve diğer alt uygulamaların çalışmasını sağlamak.
b) Birimlerde tüm işlerin UYAP üzerinden gerçekleştirilmesini sağlamak.
c) UYAP ekranları ile ilgili sorunların çözümünü sağlamak, gerekli müdahaleleri yapmak,

bu konularla ilgili olarak Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile gerekli koordinasyonu sağlamak.
ç) UYAP Bilişim Sistemi ve alt modülleri uzaktan eğitim süreçlerinin tamamlanmasında

gerekli işlem ve bildirimleri yapmak, haricen istenilen bilgi taleplerini karşılamak.
d) Modüllerindeki gelişmeleri takip edebilmeleri açısından modül ve meslek bazlı

e‒posta gruplarına üye olmalarını ve e‒posta adreslerini sürekli kontrol etmelerini teşvik etmek.
e) UYAP ekranları ile ilgili yeni önerileri tespit etmek ve Bilgi İşlem Dairesi Başkan-

lığına iletilmesini sağlamak.
f) UYAP ve diğer uygulamalardan gelen konsol mesajlarını anlayarak gereken işlemleri

yapmak.
g) Bağlı bulunduğu birimde göreve başlayan personele UYAP ekranlarında gerekli yet-

kilerin verilmesine, görevden ayrılan personelin iş listelerinin temizlenmesine ve akabinde yet-
kilerin iptaline ilişkin işlemleri gerçekleştirmek.

ğ) Mevzuattan kaynaklanan veya Cumhuriyet başsavcısı, bilgi işlem müdürü ya da bilgi
işlem şefi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

(12) Zabıt kâtibinin görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) İş bölümüne göre kendisine verilen işleri biriktirmeden zamanında yapmak.
b) Dosyaları ve evrakı zamanında kaydetmek.
c) Yargılaması devam eden dosyaları eksiksiz ve düzenli bir şekilde muhafaza etmek.
ç) Başkan, daire başkanı, üye, Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet başsavcıvekili ve

Cumhuriyet savcısının uygun göreceği evrakın havalesini yapmak.
d) Müzekkereleri yazarak, takip ve tekid işlemlerini yapmak.
e) Duruşma ve keşif işlemlerinde hazır bulunarak tutanağı yazmak ve imzalamak.
f) Cumhuriyet başsavcılığı işlemleri ile daire ara kararlarının gereğini yapmak.
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g) Karar ve tutanakları başkan, daire başkanı, üye, Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet
başsavcıvekili ve Cumhuriyet savcısının bildirdiği şekilde dikkat ve itina ile yazarak imzalamak.

ğ) Fizikî olarak bilirkişilere teslimi gereken dosyalarla ilgili işlemleri yapmak.
h) Her türlü tebligat evrakını hazırlamak.
ı) Dizi pusulası düzenlemek.
i) Dosya incelenmesine nezaret etmek ve dosya inceleme tutanağını düzenlemek.
j) İşi biten dosyaları arşive kaldırtmak.
k) Mevzuattan kaynaklanan veya başkan, daire başkanı, üye, Cumhuriyet başsavcısı,

Cumhuriyet başsavcıvekili, Cumhuriyet savcısı ya da müdürün vereceği diğer görevleri yerine
getirmek.

(13) Mübaşirin görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Zabıt kâtibi tarafından hazırlanan duruşma dosyalarını, duruşma gününden önce in-

celenmek üzere daire başkanı, üye veya Cumhuriyet savcısına götürmek.
b) Bölge adliye mahkemesi bilgilendirme sistemi olmayan yerlerde günlük duruşma

listesini görülebilecek bir yere asmak.
c) Duruşma sırası gelenleri duruşma salonuna davet ederek, salondaki yerlerini göster-

mek ve buna uyulmasını sağlamak.
ç) Yemin verilmesi ve kararın açıklanması başta olmak üzere, duruşma ve keşif esna-

sında uyulması gereken davranış kurallarını taraflara ve ilgililere açıklamak.
d) Duruşmanın kapalı yapılmasına dair karar alındığında salonu boşaltmak.
e) Ertelenen duruşma tarihini yazarak taraflara vermek.
f) Müzekkere ve tebligatların ilgili kurum ya da kişilere ulaşmasını sağlamak üzere

posta ve zimmet işlemlerini yerine getirmek.
g) Daire başkanı veya üyenin talimatı doğrultusunda dosyadan evrak örneği verilmesini

sağlamak.
ğ) Arşive götürülmesi veya arşivden çıkarılması gereken dosyalara ilişkin işlemleri yap-

mak ve arşivi düzenli tutmak.
h) Fizikî olarak sunulan evrakı tarama işlemi tamamlandıktan sonra en kısa sürede dos-

yasına düzenli bir şekilde takmak.
ı) İlgili mevzuatta belirlenen resmî kıyafeti giymek.
i) Mevzuattan kaynaklanan veya daire başkanı, üye ya da yazı işleri müdürünün vere-

ceği diğer görevleri yerine getirmek.
(14) Hizmetlinin görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Bölge adliye mahkemesine ait alanları düzenli ve temiz hâlde tutmak.
b) Mübaşirin olmadığı ya da yetersiz kaldığı zamanlarda ona ait işleri yapmak ve yar-

dımcı olmak.
c) Mevzuattan kaynaklanan veya başkan, daire başkanı, üye, Cumhuriyet başsavcısı,

Cumhuriyet başsavcıvekili, Cumhuriyet savcısı ya da müdürün vereceği diğer görevleri yerine
getirmek.

(15) İdarî işler, bilgi işlem ve yazı işleri müdürü, yerine getirmekle yükümlü olduğu
görevleri müdürlükte görevli personele devredemez. 

İş bölümü
MADDE 9 ‒ (1) Müdürlüklerdeki iş bölümü, ilgisine göre başkan, daire başkanı ya da

Cumhuriyet başsavcısının onayı alınarak, zabıt kâtibi, memur, mübaşir ve kendisine bağlı diğer
görevliler tarafından yerine getirilmek üzere müdür tarafından yapılır.

(2) Müdür, hizmetlerin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi için zabıt kâtipleri,
memur ve diğer görevlilere işlerin öğretilmesi de dâhil olmak üzere her türlü tedbiri alır. İlgili
müdür ve görevlendirilen personel, işin birikmesi veya gecikmesinden birlikte sorumludur.
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Uzman personelin görevlendirilmesi
MADDE 10 ‒ (1) Özel kanunlar gereği mahkemelere atanması öngörülen psikolog,

pedagog, sosyal çalışmacı ve benzeri unvanlı personel, ihtiyaç hâlinde Bakanlık tarafından böl-
ge adliye mahkemeleri başkanlığında da görevlendirilebilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı Yazı İşleri Hizmetleri

Başkanlar kurulunda tutulacak kayıtlar 
MADDE 11 ‒ (1) Başkanlar kurulunda;
a) Uyuşmazlığın giderilmesi talebi kaydı,
b) Başkanlar kurulu karar kaydı,
tutulması zorunludur. 
Uyuşmazlığın giderilmesi talebi kaydı
MADDE 12 ‒ (1) Başkanlar kurulunca re'sen veya bölge adliye mahkemesinin ilgili

dairesinin, Cumhuriyet başsavcısının ya da istinaf yoluna başvurma hakkı bulunanların, benzer
olaylarda bölge adliye mahkemesi hukuk veya ceza dairelerince ya da bu mahkeme ile başka
bir bölge adliye mahkemesi hukuk veya ceza dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar ara-
sında uyuşmazlık bulunması hâlinde, bu uyuşmazlığın giderilmesini gerekçeli olarak istemeleri
üzerine, bu talebin başkanlar kurulunun görüşü de eklenerek Yargıtay Birinci Başkanlığına
gönderilmesine ilişkin işlemlerin tutulduğu kayıttır.

(2) Bu kayıt; uyuşmazlığın giderilmesi talep tarihi, sıra numarası, belge tarih ve sayısı,
uyuşmazlığa konu belge tarih ve numarası, talep eden, talep konusu ve başkanlar kurulu görüşü
ile düşünceler sütunlarından oluşur. 

Başkanlar kurulu karar kaydı
MADDE 13 ‒ (1) Başkanlar kurulunun iş bölümü, ilke kararları gibi bütün kararlarının

tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, talep eden, talep tarihi ve numarası, talebin konusu, verilen

karar, kararın oybirliği ile mi, oyçokluğu ile mi verildiği, karar tarihi ile düşünceler sütunla-
rından oluşur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı 

Yazı İşleri Müdürlüğü Hizmetleri

Tutulacak kayıtlar
MADDE 14 ‒ (1) Cumhuriyet başsavcılıklarında;
a) Esas kaydı,
b) Tebliğname kaydı, 
c) İstinabe kaydı, 
ç) Suç eşyası kaydı,
d) Uyuşmazlığın giderilmesi başvuru kaydı,
e) Yakalama kaydı,
f) Temyiz kaydı,
g) İtiraz kaydı,
ğ) Kanun yararına bozma kaydı, 
h) Dava nakil istekleri kaydı,
ı) Cumhuriyet savcısı bilgi kaydı,
i) Kitaplık kaydı,
tutulması zorunludur.
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(2) Bölge adliye mahkemesince ilk derece mahkemesi sıfatıyla bakılan işlerde bölge
adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturmalara ilişkin kayıtlarda adlî
yargı ilk derece mahkemesi nezdinde kurulan Cumhuriyet başsavcılığı kayıtları kullanılır.

Esas kaydı
MADDE 15 ‒ (1) Cumhuriyet başsavcılığına gönderilen adlî yargı ilk derece ceza mah-

kemesi dosyalarının başlangıcından sonuna kadar takip edildiği aşamaların tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, gönderen mahkemenin yeri, adı, tarih ve numarası, ölen,

katılan, mağdur, suçtan zarar gören, malen sorumlu, şikâyetçi ile sanığın kimlik bilgileri, suçun
türü, tutukluluk tarihi, salıverilme tarihi, dosyanın gönderildiği ceza dairesi, dosyanın ceza dairesine
gönderilme tarihi ve tebliğname numarası, dosyanın ilgili daireden görüldü için geldiği tarih
ve sonucu, ilk derece mahkemesine gönderilme tarihi, kanun yolları işlemleri ve bu kanun
yollarına başvuranın adı, soyadı, Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmiş ise sicil numarası
ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Tebliğname kaydı
MADDE 16 ‒ (1) Adlî yargı ilk derece ceza mahkemeleri tarafından verilen kararların

istinaf başvurusu üzerine Cumhuriyet başsavcılığınca yapılacak inceleme sonucu daire tara-
fından verilebilecek karar ile ilgili düşünceyi içeren ve bu düşünce yazısının hazırlanması sı-
rasında yapılan işlemlerin tutulduğu kayıttır.

(2) Bu kayıt; sıra numarası, ölen, katılan, mağdur, suçtan zarar gören, malen sorumlu,
şikâyetçi ile sanığın kimlik bilgileri, varsa vekil veya müdafi bilgileri, sanıkların gözaltına alın-
ma, tutuklanma ve salıverilme tarihi, suçun türü, bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsav-
cılığı istinaf esas numarası, belgenin daireye gönderilme tarihi, kanun yolları işlemleri ile dü-
şünceler sütunlarından oluşur.

İstinabe kaydı 
MADDE 17 ‒ (1) Başka yer Cumhuriyet başsavcılıklarından dava ve işlerle ilgili olarak

gönderilen istinabe taleplerine ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, istinabe talebinin tarih ve numarası, istinabe talebinin gel-

diği tarih, talepte bulunan Cumhuriyet başsavcılığı, tarafların sıfatı ve kimlik bilgileri, yapılması
istenilen işlem, sonucu, istinabe evrakının iade tarihi ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Suç eşyası kaydı
MADDE 18 ‒ (1) Cumhuriyet başsavcılığınca elkonulan veya muhafaza altına alınan

suç eşyasına ilişkin bilgilerin safahatının işlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, eşyanın elkonulması veya muhafaza altına alınmasına esas

olan belgenin türü, numarası, tarihi, geldiği yer, gönderme tarihi, eşyanın sahibinin ya da zapt
edildiği kişinin kimlik bilgileri, oturduğu yer, eşyanın cinsi, özellikleri, adedi, eşya elden çı-
karılmış, iade ya da müsadere edilmiş veya satılmış ise kararın tarihi ve sayısı, teslim tarihi ile
teslim alanın kimlik bilgileri, hesabı cari defteri ve mal memurluğu makbuz numarası ile dü-
şünceler sütunlarından oluşur.

(3) Bu kayıt, Suç Eşyası Yönetmeliği hükümlerine göre tutulur. 
Uyuşmazlığın giderilmesi başvuru kaydı
MADDE 19 ‒ (1) Dairelerin benzer olaylarda kesin olarak verdikleri kararlar arasındaki

uyuşmazlığın giderilmesi için başkanlar kuruluna yapılan başvuru bilgilerinin tutulduğu ka-
yıttır.

(2) Bu kayıt; sıra numarası, uyuşmazlığa konu kararların verildiği dairelerin ismi,
numarası, kararların verilme ve kesinleşme tarihi, esas ve karar numarası, suç ile düşünceler
sütunlarından oluşur.

Yakalama kaydı
MADDE 20 ‒ (1) Haklarında yakalama emri çıkartılanlar ve yokluğunda tutuklama

kararı verilenlerle, zamanaşımına kadar aranmaları gereken sanık veya sanıkların aranmaları
için ilgili daire ya da başka yer Cumhuriyet başsavcılıklarından gelen yazışma bilgilerinin tu-
tulduğu kayıttır.
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(2) Bu kayıt; sıra numarası, evrakın geldiği tarih, gönderen daire, tarih ve numarası,
yakalanması istenen şahsın kimlik bilgileri, suçun türü, suçun işlendiği tarih, tutuklama ve ya-
kalama emri kararı varsa tarih ve numarası, aranan şahsın yakalanması için yapılan işlem ile
düşünceler sütunlarından oluşur.

(3) İnfazının yapılması hâlinde yakalama emri UYAP’tan derhâl kaldırılır. 
Temyiz kaydı
MADDE 21 ‒ (1) Ceza dairelerince verilen hükümler aleyhine Cumhuriyet başsavcı-

lığınca yapılan temyiz kanun yolu başvurularına ilişkin işlemlerin safahatının işlendiği ka-
yıttır.

(2) Bu kayıt; sıra numarası, hükmün esas ve karar numarası, temyize başvuran Cum-
huriyet savcısı, başvurma tarihi, dosyanın temyizden geldiği tarih ve sonucu ile düşünceler sü-
tunlarından oluşur.

İtiraz kaydı
MADDE 22 ‒ (1) Ceza daireleri kararlarına Cumhuriyet başsavcılığınca yapılan itiraz

kanun yolu başvurularına ilişkin işlemlerin safahatının işlendiği kayıttır. 
(2) Bu kayıt; sıra numarası, hükmün esas ve karar numarası, itiraza başvuran Cumhu-

riyet savcısı, başvurma tarihi, dosyanın itirazdan geldiği tarih ve sonucu ile düşünceler sütun-
larından oluşur.

Kanun yararına bozma kaydı
MADDE 23 ‒ (1) Ceza dairesinin kararlarına karşı Cumhuriyet savcılarınca yapılan

kanun yararına bozma başvurularına ilişkin işlemlerin safahatının işlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, hükmün esas ve karar numarası, kanun yararına bozma yo-

luna başvuran Cumhuriyet savcısı, başvurma tarihi, dosyanın geldiği tarih ve sonucu ile dü-
şünceler sütunlarından oluşur. 

Dava nakil istekleri kaydı
MADDE 24 ‒ (1) Bölge adliye mahkemesi yargı çevresindeki adlî yargı ilk derece ceza

mahkemeleri hâkimlerinin davayı görmeye hukukî veya fiilî engellerinin çıkması hâlinde, o
davanın bölge adliye mahkemesi yargı çevresi içerisinde başka bir adlî yargı ilk derece ceza
mahkemesine nakli hakkındaki işlemlerin tutulduğu kayıttır. 

(2) Bu kayıt; sıra numarası, nakil talebinde bulunan mahkemenin adı, dosyanın esas
numarası, geldiği tarih, nakil gerekçesi ve sonuç ile düşünceler sütunlarından oluşur. 

Cumhuriyet savcısı bilgi kaydı 
MADDE 25 ‒ (1) Bölge adliye mahkemesinde görev yapan Cumhuriyet başsavcısı,

Cumhuriyet başsavcı vekili ve Cumhuriyet savcılarının göreve ilişkin gizli olmayan kişisel ve
mesleki bilgilerinin tutulduğu kayıttır. 

(2) Bu kayıt; bölge adliye mahkemesinde görev yapan Cumhuriyet başsavcısı, Cum-
huriyet başsavcı vekili ve Cumhuriyet savcılarının adı ve soyadı, iletişim bilgileri, nüfus, aile
bilgileri ile izin, rapor, hizmet içi eğitim, geçici görevlendirilme sütunlarından oluşur.

Kitaplık kaydı
MADDE 26 ‒ (1) Bölge adliye mahkemesine gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelikler

ile diğer kitap ve dergilerin işlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; demirbaş numarası, yayın adı, yayınlayan birim, basım tarihi ve yeri, ba-

sım yılı, konusu, yeri, geliş tarihi, sayfa sayısı, baskı numarası ve yazarı ile düşünceler sütun-
larından oluşur.

Kartonlar ve tahsis amacı
MADDE 27 ‒ (1) Cumhuriyet başsavcılıklarında aşağıda gösterilen karar ve işlem kar-

tonlarının UYAP’ta tutulması zorunludur.
a) Tebliğnameler kartonu: Cumhuriyet başsavcılığınca düzenlenen tebliğnamelerin sak-

landığı kartondur.
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b) Posta gönderi kartonu: Görevli tarafından imza ve mühür ile teslim alınan posta ev-
rakına ait sevk irsaliyelerinin bir örneği ile ödeme talimatının ve aylık posta gideri cetvelinin
bir örneğinin konulduğu ve saklandığı kartondur.

c) İstinabe belgesi kartonu: Başka yer Cumhuriyet başsavcılıklarından dava ve işler ile
ilgili olarak gönderilen ve işlem görüp iade edilen istinabe belgesinin saklandığı kartondur.

ç) İş cetvelleri kartonu: Cumhuriyet başsavcılığınca, Bakanlık ve Kurula gönderilen iş
cetvellerinin saklandığı kartondur.

d) Zimmet kartonu: Cumhuriyet başsavcılığınca, UYAP üzerinden gönderilemeyen veya
fizikî olarak gönderilmesi gereken evrakın teslimine ilişkin belgelerin konulduğu ve saklandığı
kartondur.

e) Uyuşmazlığın giderilmesi talebi kartonu: Ceza dairelerinin benzer olaylarda kesin
olarak verdikleri kararlar arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi için başkanlar kuruluna yapılan
başvuruların saklandığı kartondur.

f) İtiraz kartonu: Ceza dairesinin kararlarına Cumhuriyet başsavcılığınca yapılan iti-
razların saklandığı kartondur.

g) Temyiz kartonu: Ceza dairesi kararlarının Yargıtay tarafından incelenmesi için Cum-
huriyet başsavcılığınca ilgili daireye verilen evrakın saklandığı kartondur.

ğ) Kanun yararına bozma kartonu: Ceza dairesinin kararlarına karşı Cumhuriyet savcı-
larınca kanun yararına bozma yoluna gidilmesi için yazılan dilekçelerin saklandığı kartondur. 

h) Nöbetçi Cumhuriyet savcıları isim listesi kartonu: Nöbetçi Cumhuriyet savcılarının
isimlerinin yer aldığı listelerin saklandığı kartondur.

ı) İş bölümü kartonu: İş bölümü kararlarının saklandığı kartondur.
i) Dava nakil istekleri kartonu: Dava nakil isteklerine ilişkin Cumhuriyet başsavcılığı

tarafından verilen mütalaaların veya tebliğnamelerin saklandığı kartondur. 
(2) Birinci fıkranın (b) ve (d) bentlerinde gösterilen kartonların fizikî olarak da tutulması

gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Daireleri Yazı İşleri Hizmetleri

Tutulacak kayıtlar
MADDE 28 ‒ (1) Ceza dairelerinde;
a) Esas kaydı,
b) Duruşma ve keşif günleri kaydı,
c) Karar kaydı,
ç) SEGBİS kaydı,
d) İstinabe kaydı,
e) Uyuşmazlığın giderilmesi başvuru kaydı,
f) Temyiz kaydı,
g) Taşra temyiz kaydı,
ğ) Dava nakil istekleri kaydı,
h) Dağıtım kaydı,
ı) Değişik işler kaydı,
tutulması zorunludur.
(2) Bölge adliye mahkemesince ilk derece mahkemesi sıfatıyla bakılan işlerde adlî yargı

ilk derece ceza mahkemesi nezdinde tutulan kayıtlar kullanılır.
Esas kaydı
MADDE 29 ‒ (1) Adlî yargı ilk derece ceza mahkemelerinden istinaf incelemesi için

gelen dosyaların kaydedilerek ön inceleme, inceleme ve kovuşturma aşamalarının işlendiği ka-
yıttır.
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(2) Bu kayıt; sıra numarası, gönderen mahkemenin yeri ve adı, karar tarihi, esas ve
karar numarası, Cumhuriyet başsavcılığından geliş tarihi, Cumhuriyet başsavcılığı tebliğname
numarası, ölen, mağdur, katılan, suçtan zarar gören, malen sorumlu, şikâyetçi ile sanığın kimlik
bilgileri ve varsa bunların vekil veya müdafileri, tüzel kişilerin ticaret sicilindeki adları ile sicil
numaraları, suçun türü, gözaltına alınma, tutuklanma ve salıverilme tarihleri, dosyanın Cum-
huriyet başsavcılığına gönderilme tarihi ve sonucu, itiraz ya da kanun yolları işlemleri ile dü-
şünceler sütunlarından oluşur. 

(3) Aşağıda belirtilen hâllerde dosya kaydedilerek esas numarası alır.
a) Dosyanın tebliğname düzenlenerek gönderilmesi,
b) Görevsizlik, yetkisizlik ya da nakil kararı ile dosyanın gelmesi.
(4) Dairece verilen kararın, temyiz kanun yolu incelemesi sonucunda bozularak daireye

iadesi hâlinde, dosyaya yeni bir esas numarası verilir. Ancak bu husus dosyanın ilk esas numarası
karşısındaki düşünceler sütununda gösterilir.

Duruşma ve keşif günleri kaydı
MADDE 30 ‒ (1) Ceza dairelerinin iş durumlarına göre duruşma ve keşif yapılacak

gün ve saatlerinin bir sıra dâhilinde tutulduğu kayıttır.
(2) Duruşma günleri kaydı; sıra numarası, esas numarası, değişik iş numarası, istinabe

numarası, duruşma gün ve saati, mağdur, şikâyetçi, katılan ve vekilleri ile sanık ve müdafiin
adı ve soyadı, suçun türü, duruşmanın bırakıldığı tarih ile düşünceler sütunlarından oluşur.

(3) Keşif günleri kaydı; sıra numarası, esas numarası, değişik iş numarası, keşif gün ve
saati, suçun türü, bilirkişi, mağdur, şikâyetçi, katılan ve vekilleri ile sanık ve müdafiin kimlik
bilgileri ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Karar kaydı
MADDE 31 ‒ (1) Ceza dairesince verilen kararların tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; karar numarası, karar tarihi, esas numarası, kararı veren dairenin başkan

ve üyelerinin adı, soyadı, sicil numaraları, gönderen mahkemenin yeri, adı ve esas numarası,
ölen, mağdur, katılan, şikâyetçi ve sanığın kimlik bilgileri, varsa bunların vekil veya müdafiin
kimlik bilgileri, davanın konusu, kararın sonucu ile düşünceler sütunlarından oluşur.

SEGBİS kaydı
MADDE 32 ‒ (1) Dairece, dinlenilmesine gerek görülen kişilerin SEGBİS kullanılarak

dinlenilmesi, görüntü ve seslerin kayda alınması ve saklanması ile ilgili bilgilere dair işlemlerin
safahatının işlendiği kayıttır.

(2) Bu kayıt; sıra numarası, daire adı ve esas numarası, dinlenen kişinin sıfatı ve kimlik
bilgileri, dinleme tarihi ve saati, suçun türü, ifadenin alınacağı birim ve salon adı ile düşünceler
sütunlarından oluşur.

İstinabe kaydı
MADDE 33 ‒ (1) Başka yer ceza dairelerinden dava ve işlerle ilgili olarak gönderilen

istinabe taleplerine ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, talebin geldiği tarih, gönderen daire, tarih ve numarası, ifa-

desi alınması istenilen mağdur, şikâyetçi ve sanığın, tanık ile bilirkişinin kimlik bilgileri, ya-
pılması istenen işlem, belgenin iade tarihi ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Uyuşmazlığın giderilmesi başvuru kaydı
MADDE 34 ‒ (1) Benzer olaylarda bölge adliye mahkemesi ceza dairelerince ya da

bu mahkeme ile başka bir bölge adliye mahkemesi ceza dairelerince verilen kesin nitelikteki
kararlar arasında uyuşmazlığın giderilmesi için başkanlar kuruluna yapılan başvuru bilgilerinin
tutulduğu kayıttır. 

(2) Bu kayıt; sıra numarası, uyuşmazlığa konu kararların verildiği dairelerin ismi,
numarası, kararların verilme ve kesinleşme tarihi, esas ve karar numarası, suç ile düşünceler
sütunlarından oluşur.
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Temyiz kaydı
MADDE 35 ‒ (1) Ceza dairesince verilen hükümler aleyhine temyiz kanun yolu baş-

vurularına ilişkin işlemlerin safahatının işlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, hükmün esas ve karar numarası, temyiz yoluna başvuranın

davadaki sıfatı, kimlik bilgileri, başvurma tarihi, dilekçenin geldiği tarih, diğer tarafa tebliğ ta-
rihi, dosyanın temyiz incelemesinden döndüğü tarih ve sonucu ile düşünceler sütunlarından
oluşur.

Taşra temyiz kaydı 
MADDE 36 ‒ (1) Başka yer bölge adliye mahkemesi ceza daireleri ile ilgili olarak gön-

derilecek temyiz başvurularının tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, gönderilecek yer bölge adliye mahkemesi ceza dairesinin

adı, evrak özeti, dilekçe tarihi ve dosya numarası ile düşünceler sütunlarından oluşur.
Dava nakil istekleri kaydı 
MADDE 37 ‒ (1) Yargı çevresindeki adlî yargı ilk derece ceza mahkemeleri hâkimle-

rinin davayı görmeye hukukî veya fiilî engellerinin çıkması hâlinde, o davanın bölge adliye
mahkemesi yargı çevresi içerisinde başka bir adlî yargı ilk derece ceza mahkemesine nakli
hakkındaki işlemlerin tutulduğu kayıttır. 

(2) Bu kayıt; sıra numarası, nakil talebinde bulunan mahkemenin ismi, dosyanın esas
numarası, geldiği tarih, nakil gerekçesi ve sonuç ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Dağıtım kaydı
MADDE 38 ‒ (1) Esasa kaydı yapılan dosyaların, incelenmesi ve rapor düzenlenmesi

için daire başkanı tarafından üyelere dağıtımına ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; dairenin adı, dosyanın esas numarası, verildiği üyenin adı, soyadı, sicil

numarası ve veriliş tarihi ile düşünceler sütunlarından oluşur.
Değişik işler kaydı
MADDE 39 ‒ (1) Diğer kayıtlara işlenmesi gerekmeyen adlî kontrol, tutuklama, el-

koyma, arama ve itirazın incelenmesi gibi karar ve işlemlerin tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, mağdur, suçtan zarar gören, şikâyetçi, katılan ile sanığın

kimlik bilgileri, talebin niteliği, belgenin geldiği tarih, kararın özeti, tarihi, merciine gönderil-
diği tarih ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Kartonlar ve tahsis amacı
MADDE 40 ‒ (1) Ceza dairelerinde aşağıda gösterilen karar ve işlem kartonlarının

UYAP’ta tutulması zorunludur. 
a) Karar kartonu: Ceza dairesince verilen kararların saklandığı kartondur.
b) Değişik işler kartonu: Değişik işler kaydına kaydolunan işler hakkında verilen ka-

rarların saklandığı kartondur.
c) Yayınlanan kararlar kartonu: Başkanlar kurulu tarafından yayınlanan kararların sak-

landığı kartondur.
ç) İş cetvelleri kartonu: Ceza dairelerince, Bakanlık ve Kurula gönderilen iş cetvelleri-

nin saklandığı kartondur.
d) Posta gönderileri kartonu: Görevli tarafından imza ve mühür ile teslim alınan posta

evrakına ait sevk irsaliyelerinin bir örneği ile ödeme talimatının ve aylık posta gideri cetvelinin
bir örneğinin konulduğu ve saklandığı kartondur.

e) Zimmet kartonu: Ceza dairesince, UYAP üzerinden gönderilemeyen veya fizikî ola-
rak gönderilmesi gereken evrakın teslimine ilişkin belgelerin konulduğu ve saklandığı karton-
dur.
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f) Uyuşmazlığın giderilmesi talebi kartonu: Benzer olaylarda ceza dairelerince verilen
kesin nitelikteki kararlar ile bu ceza dairesi ile aynı mahkemenin başka ceza daireleri veya
başka bir bölge adliye mahkemesi ceza dairelerince verilen kesin nitelikteki kararları arasında
uyuşmazlık bulunması hâlinde bu uyuşmazlığın giderilmesi amacıyla yapılan taleplerin sak-
landığı kartondur.

g) Duruşma listesi kartonu: Duruşması yapılacak dosyalar için duruşma listelerinin sak-
landığı kartondur. 

ğ) Nöbetçi daire başkanı ve üyeleri isim listesi kartonu: Nöbetçi daire başkanı ve üye-
lerin isimlerinin yer aldığı listelerin saklandığı kartondur.

h) Yargılama giderleri yazışma kartonu: Yargılama giderlerinin tahsili için yapılan ya-
zışmaların saklandığı kartondur.

ı) İnceleme raporları kartonu: Üyeler tarafından hazırlanan inceleme raporlarının sak-
landığı kartondur.

i) Ön inceleme değerlendirme kartonu: Ön inceleme sonucunda verilen kararların sak-
landığı kartondur.

j) Dava nakil istekleri kartonu: Dava nakil isteklerine ilişkin dairece verilen kararların
saklandığı kartondur. 

(2) Birinci fıkranın (d) ve (e) bentlerinde gösterilen kartonların fizikî olarak da tutulması
gerekir. 

Davaların birleştirilmesi
MADDE 41 ‒ (1) Davaların birleştirilmesine karar verildiği takdirde, hangi dosya ile

birleştirildiği hususu esas kaydının düşünceler sütununa yazılır ve birleştirilen dosya üzerinden
işlemlere devam olunur.

Davaların ayrılması
MADDE 42 ‒ (1) Davaların ayrılmasına karar verildiği takdirde, ayrılan dosyaya yeni

bir esas numarası verilir ve kovuşturmaya ilişkin işlemler bu numara üzerinden yürütülür. Esas
kaydındaki eski ve yeni kayıtların karşılarındaki düşünceler sütunlarına bu hususlar işlenir.

Esas kaydında yıl sonu devir işlemi
MADDE 43 ‒ (1) Yıl sonunda henüz bir karara bağlanmamış olan davalar mevcut esas

kaydı üzerinden devam ettirilir. Yıl sonunda esasa kayıtlı işlerden karara bağlanan ve devreden
davaların esas numaraları bir sıra hâlinde UYAP’ta sorgulanabilir şekilde raporlanır.

Tebliğnamenin tebliği
MADDE 44 ‒ (1) Cumhuriyet başsavcılığınca düzenlenen tebliğname, ilgililere

11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre dairesince tebliğ olunur.
Tarafların yokluğunda verilen kararların tebliğe çıkarılması
MADDE 45 ‒ (1) Ceza dairelerince, tarafların yokluğunda verilen kararlar tebliğe çı-

karılır. Karar, müdafi veya vekille takip edilen davalarda müdafi ya da vekile, müdafi ve vekil
birden fazla ise bunlardan birine, diğer hâllerde sanığa ve katılana tebliğ olunur. 

(2) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun, kararların sanıklara tebliğ edilmesine
ilişkin hükümleri saklıdır. 

Kanun yoluna başvuru işlemleri
MADDE 46 ‒ (1) Kanun yoluna başvuru dilekçesi, ön büro veya yazı işlerinde görevli

personele teslim edilir.
(2) Kanun yoluna başvuru dilekçesi hemen sisteme kaydedilir ve başvuru sahibine üc-

retsiz alındı belgesi verilir.
(3) Alındı belgesi, kanun yolu dilekçesinin sisteme kaydedilmesi üzerine verilen bel-

gedir. Alındı belgesi, dairenin adını, dosyanın esas ve karar numarasını, karar tarihini, tarafların
ad ve soyadlarını, suçun türünü, başvurulan kanun yolu merciini, başvuru tarih ve saatini içerir.
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(4) Kanun yolu başvurusu, kanun yolu dilekçesinin kaydedildiği tarihte yapılmış sayılır.
(5) Başka yer bölge adliye mahkemesine verilen kanun yoluna başvuru dilekçelerinde

de yukarıdaki hükümler uygulanır. Başka yer yazı işleri müdürü veya görevli personel teslim
aldığı dilekçe ve eklerini elektronik ortama aktarır, fizikî evrakı da gecikmeksizin ilgili mah-
kemeye gönderir.

(6) Herhangi bir nedenle elektronik ortamda işlem yapılamaması hâlinde durum bir tu-
tanakla tespit edilir ve işlem fizikî ortamda yapılır. Elektronik sistem açıldığında fizikî ortamda
yapılan işlemler gecikmeksizin elektronik ortama aktarılır. Bu durumda kanun yolu başvuru
dilekçesi tutanağın düzenlendiği tarihte verilmiş sayılır.

(7) Fiziksel ortamda kanun yolu başvurusu mesai saatleri içinde yapılır.
(8) Gerçek kişilerin UYAP Vatandaş Bilgi Sistemi üzerinden, tüzel kişi temsilcilerinin

UYAP Kurum Bilgi Sistemi üzerinden kanun yolu başvuru dilekçeleri gönderebilmeleri için
güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekir. Kanun yolu başvurusu, dilekçenin UYAP üze-
rinden mahkeme ekranlarına düştüğü tarihte yapılmış sayılır. İşlem sonucunda başvuru sahi-
binin elektronik ortamda erişebileceği bir alındı belgesi oluşturulur.

(9) Müdafi veya vekillerce UYAP üzerinden güvenli elektronik imza ile kanun yolu
başvuru dilekçesi gönderilebilir. Bu işler için ayrıca elle atılmış imzalı belge istenmez. Avu-
katların UYAP Avukat Bilgi Sistemi üzerinden kanun yolu başvuru dilekçesi gönderebilmeleri
için güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekir. Kanun yolu başvurusu, dilekçenin UYAP
üzerinden mahkeme ekranlarına düştüğü tarihte yapılmış sayılır. İşlem sonucunda başvuru sa-
hibinin elektronik ortamda erişebileceği bir alındı belgesi oluşturulur. 

(10) Elektronik ortamda kanun yolu başvurusu saat 00:00’a kadar yapılabilir.
(11) Kanun yoluna başvurulan dava veya işler, dosya gönderme formu ve dizi pusulası

UYAP üzerinden hazırlanarak ilgili mercie gönderilir.
Kanun yollarına başvurulması hâlinde dosyanın gönderilmesi için yapılacak

işlemler 
MADDE 47 ‒ (1) Kanun yollarına başvurulması hâlinde usul kanunlarına göre yapıl-

ması gereken işlemler tamamlandıktan sonra dava dosyası, dizi pusulası düzenlenip "Dosya
Gönderme Formu" doldurularak, Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin sekizinci fıkrası saklı
kalmak kaydıyla elektronik ortamda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.

(2) Bu form; kararı veren dairenin adı, esas ve karar numarası, karar tarihi, suç tarihi,
suç türü, sevk maddeleri, kararın niteliği ve uygulanan maddeler, sevk nedeni, dosyanın öncelik
durumu ile kararın tebliği bilgileri sütunlarından oluşur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri Yazı İşleri Hizmetleri

Tutulacak kayıtlar
MADDE 48 ‒ (1) Hukuk dairelerinde;
a) Esas kaydı,
b) Duruşma ve keşif günleri kaydı,
c) Karar kaydı,
ç) Uyuşmazlığın giderilmesi başvuru kaydı,
d) İstinabe kaydı,
e) Temyiz kaydı,
f) Değişik işler kaydı,
g) Posta mutemet kaydı,
ğ) Dağıtım kaydı,
h) Vezne kaydı,
ı) Taşra temyiz kaydı,
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i) Dava nakil istekleri kaydı,
j) Harç tahsil müzekkeresi kaydı, 
k) Kıymetli evrak ve eşya kaydı,
l) Sosyal inceleme-görüşme rapor kaydı,
tutulması zorunludur.
(2) Bölge adliye mahkemesince ilk derece mahkemesi sıfatıyla bakılan işlerde adlî yargı

ilk derece hukuk mahkemesi nezdinde tutulan kayıtlar kullanılır.
Esas kaydı
MADDE 49 ‒ (1) Adlî yargı ilk derece hukuk mahkemelerinden istinaf incelemesi için

gelen dosyaların kaydedilerek ön inceleme ve tahkikat aşamalarının işlendiği kayıttır.
(2) Yetki ve görev uyuşmazlıklarına ilişkin başvurular da bu esasa kaydedilir. 
(3) Bu kayıt; sıra numarası, gönderen mahkeme, esas ve karar numarası ile karar tarihi,

dosyanın daireye geliş tarihi, tarafları, varsa kanunî temsilcileri ile vekillerinin kimlik bilgileri,
varsa ticaret sicil numarası veya merkezî tüzel kişi kimlik numarası, davanın konusu, davanın
aşaması, nihai karar ve tarihi, kanun yolları işlemleri ile düşünceler sütunlarından oluşur.

(4) Davanın aşaması sütununa davanın dilekçeler, ön inceleme ve tahkikat aşamalarına
ilişkin bilgiler yazılır. 

(5) Dairece verilen kararın, temyiz kanun yolu incelemesi sonucunda bozularak daireye
iadesi hâlinde, dosyaya yeni bir esas numarası verilir. Ancak bu husus dosyanın ilk esas numarası
karşısındaki düşünceler sütununda gösterilir.

Duruşma ve keşif günleri kaydı
MADDE 50 ‒ (1) Hukuk dairelerinin iş durumlarına göre duruşma ve keşif yapılacak

gün ve saatlerinin bir sıra dâhilinde tutulduğu kayıttır.
(2) Duruşma günleri kaydı; sıra numarası, esas numarası, değişik iş numarası, istinabe

numarası, duruşma gün ve saati, tarafların adı ve soyadı, varsa vekilleri, davanın türü, duruş-
manın bırakıldığı tarih ile düşünceler sütunlarından oluşur.

(3) Keşif günleri kaydı; sıra numarası, esas numarası, değişik iş numarası, keşif gün ve
saati, davanın türü, bilirkişi, taraflar, varsa vekillerinin kimlik bilgileri ile düşünceler sütunla-
rından oluşur.

Karar kaydı
MADDE 51 ‒ (1) Hukuk dairesince verilen kararların tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; karar numarası, karar tarihi, esas numarası, kararı veren dairenin başkan

ve üyelerinin adı, soyadı, sicil numaraları, tarafların kimlik bilgileri, varsa kanunî temsilcileri
ile vekillerinin kimlik bilgileri, gönderen mahkemenin adı ile esas ve karar numarası, davanın
konusu, inceleme sonunda verilen karar ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Uyuşmazlığın giderilmesi başvuru kaydı
MADDE 52 ‒ (1) Benzer olaylarda bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerince ya da

bu mahkeme ile başka bir bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerince verilen kesin nitelikteki
kararlar arasında uyuşmazlığın giderilmesi için başkanlar kuruluna yapılan başvuru bilgilerinin
tutulduğu kayıttır. 

(2) Bu kayıt; sıra numarası, uyuşmazlığa konu kararların verildiği dairelerin ismi,
numarası, kararların verilme ve kesinleşme tarihi, esas ve karar numarası, dava konusu ile dü-
şünceler sütunlarından oluşur.

İstinabe kaydı
MADDE 53 ‒ (1) Başka yer hukuk dairelerinden dava ve işlerle ilgili olarak gönderilen

istinabe taleplerine ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, talebin geldiği tarih, gönderen hukuk dairesinin adı, dos-

yadaki taraflar, talebin nev’i, tarihi, dosya esas numarası, işlem sonucu, belgenin iade tarihi ile
düşünceler sütunlarından oluşur.
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Temyiz kaydı 
MADDE 54 ‒ (1) Hukuk dairesince verilen hükümler aleyhine temyiz kanun yolu baş-

vurularına ilişkin işlemlerin safahatının işlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, dosya esas numarası, temyiz yoluna başvuranın taraf sıfatı,

kimlik bilgileri, aleyhine temyiz yoluna başvurulanın taraf sıfatı, adı ve soyadı, temyiz dilekçe
tarihi, davanın nev’i, karar tarih ve numarası, aleyhine temyiz olunana tebliğ tarihi, temyiz
şartlarının yerine getirilip getirilmediği, dosyanın Yargıtay’ın hangi dairesine gönderildiği, gön-
derilme tarihi, dosyanın temyiz incelemesinden döndüğü tarih ve sonucu ile düşünceler sütun-
larından oluşur.

Değişik işler kaydı
MADDE 55 ‒ (1) Diğer kayıtlara işlenmesi gerekmeyen ihtiyatî tedbir, delil tespiti gibi

karar ve işlemlerin tutulduğu kayıttır. 
(2) Bu kayıt; sıra numarası, talep tarihi, talep eden ile varsa karşı tarafın kimlik bilgileri,

varsa ticaret sicil numarası veya merkezî tüzel kişi kimlik numarası, talep konusu, karar numarası,
kararın özeti ve tarihi ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Posta mutemet kaydı 
MADDE 56 ‒ (1) Postayla gelen havale veya kıymetli kolilerin işlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; havalenin çıkış yeri, numarası, tarihi, cinsi, miktarı, gönderenin adı ve

soyadı, dosya numarası, posta görevlisinin adı ve soyadı, imza ve mührü, kasa kayıt tarihi ve
numarası, tahsilât makbuzunun tarihi ve numarası sütunlarından oluşur.

(3) Mutemetlerce PTT’den gelen havale ve kıymetli koli alındığında, PTT memurunun
imza ve mührü hanesine kadar olan sütunlar, mutemet tarafından doldurulduktan sonra ilgili
PTT memurunun imza ve mührü alınır. Daireye gelinir gelinmez, tahsilât makbuzu kesilerek
kasa ve ilgili kayda işlenir. Gerek makbuz, gerek kayıtlardaki tarih ve numaralar da son iki sü-
tuna işlenir. 

(4) Başkan posta merkezinden havale ve kıymetli kolileri almaya yetkili mutemetlerin
adı, soyadı, memuriyet sıfatı ve tatbiki imzaları ile bunlardan başkasına ödeme ve teslimat ya-
pılmamasını o yer PTT müdürlüklerine bir yazı ile bildirir.

(5) Banka havaleleri hakkında da yukarıdaki fıkralar kıyasen uygulanır.
(6) Elektronik ortamda tutulan kaydın çıktısı alınır, ilgili sütun imzalatıldıktan sonra

ayrı bir kartonda saklanır.
Dağıtım kaydı 
MADDE 57 ‒ (1) Esasa kaydı yapılan dosyaların, incelenmesi ve rapor düzenlenmesi

için daire başkanı tarafından üyelere dağıtımına ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; dairenin adı, dosyanın esas numarası, verildiği üyenin adı, soyadı, sicil

numarası ve veriliş tarihi ile düşünceler sütunlarından oluşur. 
Vezne kaydı 
MADDE 58 ‒ (1) Hukuk dairelerinde harç ve masraflarla ilgili işlemler tek bölge adliye

mahkemesi veznesi aracılığıyla yürütülür.
(2) Veznede tutulan kayıtlar; tahsilât ve reddiyat makbuzları karşılığında kasaya giren

ve çıkan meblâğların günlük olarak işlendiği kayıtlardır. Bu kayıtlarda tahsilât ve reddiyata
ilişkin makbuzların sıra numarası, dosya numarası, işlem tarihi, adına işlem yapılan tarafın
veya ilgili kişinin kimlik bilgileri, varsa ticaret sicil numarası ya da merkezî tüzel kişi kimlik
numarası ile ödeme miktarının UYAP’ta sorgulanabilir şekilde bulunması zorunludur.

(3) Harç ve masraflarla ilgili işlemler, Adalet Bakanlığınca belirlenen bankalar aracılı-
ğıyla da yürütülebilir.

Taşra temyiz kaydı 
MADDE 59 ‒ (1) Başka yer bölge adliye mahkemesi hukuk daireleri ile ilgili olarak

gönderilecek temyiz başvurularının tutulduğu kayıttır.
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(2) Bu kayıt; sıra numarası, gönderilecek yer bölge adliye mahkemesi hukuk dairesinin
adı, evrak özeti, dilekçe tarihi ve dosya numarası ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Dava nakil istekleri kaydı
MADDE 60 ‒ (1) Bölge adliye mahkemesi yargı çevresindeki adlî yargı ilk derece hu-

kuk mahkemeleri hâkimlerinin davayı görmeye hukukî veya fiilî engellerinin çıkması hâlinde,
o davanın bölge adliye mahkemesi yargı çevresi içerisinde başka bir adlî yargı ilk derece hukuk
mahkemesine nakli hakkındaki işlemlerin tutulduğu kayıttır. 

(2) Bu kayıt; sıra numarası, nakil talebinde bulunan mahkemenin adı, dosyanın esas
numarası, geldiği tarih, nakil gerekçesi ve sonuç ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Harç tahsil müzekkeresi kaydı
MADDE 61 ‒ (1) Hukuk dairelerinden gönderilen harç tahsil müzekkerelerinin işlen-

diği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, evrak numarası, gönderildiği merci, alındığı tarih, evrakı

alanın kimlik bilgileri, görevi ve imzası ile düşünceler sütunlarından oluşur.
(3) Elektronik ortamda tutulan kaydın çıktısı alınır, ilgili sütun imzalatıldıktan sonra

ayrı bir kartonda saklanır.
Kıymetli evrak ve eşya kaydı 
MADDE 62 ‒ (1) Hukuk dairesi veznesince alınan döviz cinsinden paralar ile diğer

kıymetli evrak ve eşyanın işlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, dosya esas numarası, verilen makbuzun tarihi ve numarası,

kıymetli evrak sahibinin kimlik bilgileri veya unvanı, kıymetli evrakın cinsi, adedi, numarası,
takdir edilen kıymeti, satılmış ve paraya çevrilmişse bedeli, aynen iade olmuşsa iade tarihi,
iade alanın adı, soyadı ve imzası, nerede saklandığı ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Sosyal inceleme-görüşme rapor kaydı 
MADDE 63 ‒ (1) Hukuk dairesince sosyal incelemecilerin raporlarına ilişkin tutulan

kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, ilgili dosya esas numarası, tarafların kimlik bilgileri, uz-

manların ad ve soyadları, dosyanın veriliş tarihi, dosyanın geldiği tarih ve rapor özeti ile dü-
şünceler sütunlarından oluşur.

Kartonlar ve tahsis amacı
MADDE 64 ‒ (1) Hukuk dairelerinde aşağıda gösterilen karar ve işlem kartonlarının

UYAP’ta tutulması zorunludur. 
a) Karar kartonu: Hukuk dairesince dava sonunda verilen kararların saklandığı kartondur.
b) Değişik işler kartonu: Değişik işler kaydına kaydolunan işler hakkında verilen ka-

rarların saklandığı kartondur.
c) Yayınlanan kararlar kartonu: Başkanlar kurulu tarafından yayınlanan kararların sak-

landığı kartondur.
ç) İcranın geri bırakılması kararlar kartonu: İcranın geri bırakılması talepleri hakkında

verilen kararların saklandığı kartondur.
d) İş cetvelleri kartonu: Hukuk dairelerince, Bakanlık ve Kurula gönderilen iş cetvel-

lerinin saklandığı kartondur.
e) Posta gönderileri kartonu: Görevli tarafından imza ve mühür ile teslim alınan posta

evrakına ait sevk irsaliyelerinin bir örneği ile ödeme talimatının ve aylık posta gideri cetvelinin
bir örneğinin konulduğu ve saklandığı kartondur.

f) Zimmet kartonu: Hukuk dairesince, UYAP üzerinden gönderilemeyen veya fizikî
olarak gönderilmesi gereken evrakın teslimine ilişkin belgelerin konulduğu ve saklandığı kar-
tondur.
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g) Uyuşmazlığın giderilmesi talebi kartonu: Benzer olaylarda hukuk dairelerince verilen
kesin nitelikteki kararlar ile bu hukuk dairesi ile aynı mahkemenin başka hukuk daireleri veya
başka bir bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerince verilen kesin nitelikteki kararları arasında
uyuşmazlık bulunması hâlinde bu uyuşmazlığın giderilmesi amacıyla yapılan taleplerin sak-
landığı kartondur.

ğ) Duruşma listesi kartonu: Duruşması yapılacak dosyalar için duruşma listelerinin sak-
landığı kartondur.

h) Nöbetçi daire başkanı ve üyeleri isim listesi kartonu: Nöbetçi daire başkan ve üye-
lerin isimlerinin yer aldığı listelerin saklandığı kartondur.

ı) Harç ve para cezası tahsil müzekkereleri kartonu: Harç ve para cezası tahsil müzek-
kerelerinin saklandığı kartondur. 

i) İnceleme raporları kartonu: Üyeler tarafından hazırlanan inceleme raporlarının sak-
landığı kartondur.

j) Ön inceleme değerlendirme kartonu: Ön inceleme sonucunda verilen kararların sak-
landığı kartondur.

k) Dava nakil istekleri kartonu: Dava nakil isteklerine ilişkin dairece verilen kararların
saklandığı kartondur. 

(2) Birinci fıkranın (e), (f) ve (ı) bentlerinde gösterilen kartonların fizikî olarak da tu-
tulması gerekir. 

Davaların birleştirilmesi
MADDE 65 ‒ (1) Birleştirilmelerine karar verilmiş olan davaların esas kayıtlarında bu

durum belirtilir. Başka bir dava ile birleştirilmesine karar verilen davanın karar numarası bir-
leştirme kararına yazılır ve bu durum mahkemede verilen son kararda gösterilir. 

Davaların ayrılması
MADDE 66 ‒ (1) Bir davada ayırma kararı verilirse ayrılan dava veya davalar o mah-

kemenin esasına ayrıca kaydedilir ve eski kayıt ile yeni kayıt birbiriyle ilişkilendirilir. İlk kayıt
o dosyada kalan kısma münhasır olur. Ayrılan davanın dosyası ilk dosyada bu kısımlara ait ya-
zıların tamamının onaylı suretleri konularak yeniden oluşturulur. Ayrılan davalar bakımından
daha önce tek karar ve ilâm harcı alınmış ise her biri için ayrıca harç alınır; daha önce alınan
harç ayrılmış davaları da kapsıyorsa yeniden harç alınmaz. Ayrılıp yeni esas numarası alan her
dava için başvuru harcı alınır.

(2) Ayırma işlemleri için yapılan masraflar ile ayrılan dosyanın duruşma gününün tebliği
için gerekli olan masraf ana dosyanın gider avansından karşılanır. Gerektiğinde gider avansı
tamamlattırılır. 

Kararların tebliği ve teslimi
MADDE 67 ‒ (1) Re’sen harekete geçilmesi gereken hâller ile kanunlardaki özel hü-

kümler saklı kalmak kaydıyla taraflardan birinin talebi olmadıkça hüküm tebliğe çıkarılmaz.
Taraflardan birinin talebi hâlinde hükmün bir nüshası belge karşılığında talep eden tarafa verilir,
bir nüshası da diğer tarafa tebliğe çıkarılır. 

(2) Taraflardan her birine verilen hüküm nüshası ilâmdır.
(3) Tarafların elinde bulunan hüküm nüshalarının farklı olması hâlinde UYAP’ta kayıtlı

olan gerekçeli karar esas alınır. 
(4) Taraflar, harcın ödenmiş olup olmamasına bakılmaksızın ilâmı her zaman alabilirler.
(5) Bakiye karar ve ilâm harcının ödenmemiş olması, hükmün tebliğe çıkarılmasına,

takibe konmasına, kanun yollarına başvurulmasına ve hükmün kesinleştirilmesine engel teşkil
etmez.

(6) Hükmün kesinleştiği, ilâmın altına veya arkasına yazılıp, tarih ve daire mührü kon-
mak ve daire başkanı ya da üye tarafından imzalanmak suretiyle belirtilir.
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(7) Suretler yazı işleri müdürü tarafından güvenli elektronik imzalı aslına uygunluğu
belirtilip onaylanarak verilir. 

Kanun yoluna başvuru işlemleri
MADDE 68 ‒ (1) Kanun yoluna başvuru dilekçesi, ön büro veya yazı işlerinde görevli

personele teslim edilir.
(2) Kanun yoluna başvuru dilekçesi harca tabi değilse hemen, harca tabi ise harç öden-

dikten sonra sisteme kaydedilir ve başvuru sahibine ücretsiz alındı belgesi verilir.
(3) Alındı belgesi, kanun yolu dilekçesinin sisteme kaydedilmesi üzerine verilen bel-

gedir. Alındı belgesi, dairenin adını, dosyanın esas ve karar numarasını, karar tarihini, tarafların
ve varsa müdahillerin ad ve soyadlarını, davanın konusunu, başvurulan kanun yolu merciini,
başvuru tarih ve saatini içerir.

(4) Kanun yolu başvurusu, kanun yolu dilekçesinin kaydedildiği tarihte yapılmış sayılır.
(5) Başka yer bölge adliye mahkemesine verilen kanun yoluna başvuru dilekçelerinde

de yukarıdaki hükümler uygulanır. Başka yer yazı işleri müdürü veya görevli personel teslim
aldığı dilekçe ve eklerini elektronik ortama aktarır, fizikî evrakı da gecikmeksizin ilgili mah-
kemeye gönderir.

(6) Herhangi bir nedenle elektronik ortamda işlem yapılamaması hâlinde durum bir tu-
tanakla tespit edilir ve işlem fizikî ortamda yapılır. Elektronik sistem açıldığında fizikî ortamda
yapılan işlemler gecikmeksizin elektronik ortama aktarılır. Bu durumda kanun yolu başvuru
dilekçesi tutanağın düzenlendiği tarihte verilmiş sayılır.

(7) Fiziksel ortamda kanun yolu başvurusu mesai saatleri içinde yapılır.
(8) Gerçek kişilerin UYAP Vatandaş Bilgi Sistemi üzerinden, tüzel kişi temsilcilerinin

UYAP Kurum Bilgi Sistemi üzerinden kanun yolu başvuru dilekçeleri gönderebilmeleri için
güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekir. Gerçek ve tüzel kişiler elektronik ortamda ya-
pacakları kanun yolu başvurusunun harcını elektronik ortamda bölge adliye mahkemesi vez-
nesinin bağlı olduğu banka hesabına aktarırlar. Bu işlemlerin kredi kartı gibi ödeme araçları
ile yapılması sağlanabilir. Kanun yolu başvurusu, dilekçenin UYAP üzerinden mahkeme ek-
ranlarına düştüğü tarihte yapılmış sayılır. İşlem sonucunda başvuru sahibinin elektronik or-
tamda erişebileceği bir alındı belgesi oluşturulur.

(9) Taraf vekillerince UYAP üzerinden güvenli elektronik imza ile kanun yolu başvuru
dilekçesi gönderilebilir. Bu işler için ayrıca elle atılmış imzalı belge istenmez. Avukatların
UYAP Avukat Bilgi Sistemi üzerinden kanun yolu başvuru dilekçesi gönderebilmeleri için gü-
venli elektronik imza sahibi olmaları gerekir. Kanun yolu harçları avukat tarafından elektronik
ortamda mahkeme veznesi hesabına aktarılır. Bu işlemlerin Barokart veya kredi kartı gibi öde-
me araçları ile yapılması sağlanabilir. Kanun yolu başvurusu, dilekçenin UYAP üzerinden mah-
keme ekranlarına düştüğü tarihte yapılmış sayılır. İşlem sonucunda başvuru sahibinin elektronik
ortamda erişebileceği bir alındı belgesi oluşturulur. 

(10) Elektronik ortamda kanun yolu başvurusu saat 00:00’a kadar yapılabilir.
(11) Kanun yoluna başvurulan dava veya işler, görevli daire doğru bir şekilde belirlen-

dikten sonra dosya gönderme formu ve dizi pusulası UYAP üzerinden hazırlanarak ilgili mercie
gönderilir.

Kanun yollarına başvurulması hâlinde dosyanın gönderilmesi için yapılacak
işlemler

MADDE 69 ‒ (1) Kanun yollarına başvurulması hâlinde usul kanunlarına göre yapıl-
ması gereken işlemler tamamlandıktan sonra dava dosyası, ilgili dairece elektronik ortamda
dizi pusulası düzenlenip "Dosya Gönderme Formu" doldurularak, Yönetmeliğin 5 inci mad-
desinin sekizinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla elektronik ortamda Yargıtay’ın ilgili dairesine
gönderilir.
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(2) Bu form; gönderilecek Yargıtay hukuk dairesinin adı, kararı veren dairenin adı, esas
ve karar numarası, karar tarihi, davanın konusu, kararın niteliği, belgeler, dosyanın sevk nedeni,
dosyanın öncelik durumu ve kararın tebliği bilgileri sütunlarından oluşur. 

ALTINCI BÖLÜM
Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyonu Yazı İşleri Hizmetleri

Tutulacak kayıtlar
MADDE 70 ‒ (1) Komisyon yazı işleri müdürlüğünde;
a) Özlük kaydı,
b) Karar kaydı,
c) Personel nöbet kaydı,
ç) Genelge ve görüş kaydı,
d) Duyuru kaydı,
e) Fazla ve esnek çalışma kaydı,
f) Hâkim bilgi kaydı,
g) Komisyon gündem kaydı, 
ğ) Bilirkişi listesi kaydı,
h) Sınav kaydı,
ı) Dava işleri kaydı,
tutulması zorunludur.
Özlük kaydı
MADDE 71 ‒ (1) Ataması komisyonca yapılan personelin bilgilerinin tutulduğu ka-

yıttır.
(2) Bu kayıt; personelin adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, memuriyet

sicil numarası, her beş yılda bir yenilenen fotoğrafı, nüfus ve aile fertleri bilgisi, öğrenim ve
yabancı dil bilgisi, memuriyete girişte yapılan sınav sonucu ve dayanağı, memuriyete başla-
madaki kadro unvanı, kadro derecesi ile kadro hareketleri, memuriyete başlama tarihi, asaletinin
tasdik tarihi, yıllık terfi tarihleri ve başka yere veya unvan değiştirme suretiyle yapılan naklen
atanma tarihleri, geçici görevlendirmeleri, memuriyet dışındaki sigortalı hizmet süreleri, mah-
kûmiyetleri, kesinleşen disiplin cezaları, hizmet içi eğitim bilgileri, başarı belgesi verilmiş ise
mazbata tarihi ve sayısı, memuriyeti süresince tarih sırasına göre kullanmış olduğu ücretli, üc-
retsiz izinler ya da raporlar, engellilik, askerlik ve borçlanma durumu, komisyon içindeki birim
değiştirme tarihleri, sendika bilgileri, mal bildirim beyannameleri, imzaladığı etik sözleşmesi,
arşiv araştırma bilgileri ve denetim sırasında adalet müfettişlerince doldurulan raporlar ile ge-
rekli görülecek diğer kişisel ve mesleki bilgileri içerir.

(3) Özlük kaydı, belirtilen bilgilerin kaydedileceği sütunlar ve sayfalardan oluşur ve
her bir personel için ayrı bir kayıt tutulur.

Karar kaydı
MADDE 72 ‒ (1) Komisyonca verilen kararların tarih sırasına göre tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, evrak numarası, gönderildiği yer, alındığı tarih, ilgilinin

adı ve soyadı sütunlarından oluşur. 
Personel nöbet kaydı
MADDE 73 ‒ (1) Ataması komisyonca yapılan ya da komisyon emrinde görevlendiri-

len personelin nöbet listesinin tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; ilgili personelin adı, soyadı, sicil numarası, görev yeri ile nöbet yeri, za-

manı ve nöbet değişiklikleri sütunlarından oluşur. 
Genelge ve görüş kaydı
MADDE 74 ‒ (1) Bakanlık ve Kurul tarafından çıkarılan genelge ve görüşlerin tutul-

duğu kayıttır.
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(2) Bu kayıt; genelge ve görüşlerin sıra numarası, tarihi ve konusuyla çıkaran birim sü-
tunlarından oluşur.

Duyuru kaydı
MADDE 75 ‒ (1) Bakanlıklar, Kurul ya da diğer kamu kurum veya kuruluşları tara-

fından çıkarılıp, adlî teşkilâta duyurulmasına gerek görülen duyuruların tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; duyurunun, tarihi ve konusuyla gönderen birim sütunlarından oluşur.
Fazla ve esnek çalışma kaydı
MADDE 76 ‒ (1) Ataması komisyon tarafından yapılan ya da komisyon emrinde gö-

revlendirilen personelin fazla ve esnek çalışmasına ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; ilgili personelin adı, soyadı, sicil numarası, fazla çalışma yapılan tarih,

süre ile esnek çalışmanın türü, süresi, ödenen fazla çalışma ücreti ve verilen izin sütunlarından
oluşur.

Hâkim bilgi kaydı 
MADDE 77 ‒ (1) Bölge adliye mahkemesinde görev yapan başkan, daire başkanları

ve üyelerin göreve ilişkin gizli olmayan kişisel ve mesleki bilgilerinin tutulduğu kayıttır. 
(2) Bu kayıt; bölge adliye mahkemesinde görev yapan başkan, daire başkanları ve üye-

lerin adı ve soyadı, iletişim bilgileri, nüfus, aile bilgileri ile izin, rapor, hizmet içi eğitim, müs-
temir yetki, geçici görevlendirme sütunlarından oluşur.

Komisyon gündem kaydı
MADDE 78 ‒ (1) Komisyon gündemine ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; gündemin dağıtıldığı tarih ve kişiler ile konusu, görüşülme tarihi ve sonucu

sütunlarından oluşur.
Bilirkişi listesi kaydı
MADDE 79 ‒ (1) Komisyon tarafından her yıl için oluşturulan bilirkişi listelerinin tu-

tulduğu kayıttır. 
(2) Bu kayıt; ilgililerin kimlik ve iletişim, uzmanlık alanı, mesleki tecrübe, öğrenim

durumu, adlî sicil ve arşiv, meslekten men, bilirkişilik listesinden çıkarılma, ikamet ve iş yeri
bilgileri ile yemin tutanağı ve IBAN numarası sütunlarından oluşur.

Sınav kaydı
MADDE 80 ‒ (1) İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için yapılacak sınavlar ile

görevde yükselme ve unvan değişikliği gibi sınavlara ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır. 
(2) Bu kayıt; ilgililerin kimlik bilgileri, merkezî sınav puanı, iletişim bilgileri, sınavın

konusu, türü, yeri, zamanı, sonucu ve sınavın niteliği sütunlarından oluşur.
Dava işleri kaydı
MADDE 81 ‒ (1) Komisyonun taraf olduğu davalara ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır. 
(2) Bu kayıt; davaya bakan mahkeme, esas numarası, davacı, davalı ve varsa vekilleri,

davanın konusu ve açıldığı tarih, dava dilekçesinin tebliğ tarihi, cevap dilekçesi tarihi, yürüt-
meyi durdurma kararı tarihi, karar ve tarihi, karar numarası, itiraz, istinaf ve temyiz tarihi,
kanun yolu sonuçları ile kararın uygulama bilgileri sütunlarından oluşur.

Komisyonun oluşumu 
MADDE 82 ‒ (1) Komisyon, bölge adliye mahkemesi başkanının başkanlığında, Hâ-

kimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca daire başkanları arasından belirlenen bir asıl üye ile bölge
adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcısından oluşur. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
ayrıca daire başkan veya üyeleri arasından bir yedek üye belirler. Başkanın yokluğunda en kı-
demli daire başkanı, Cumhuriyet başsavcısının yokluğunda Cumhuriyet başsavcıvekili ve asıl
üyenin yokluğunda yedek üye komisyona katılır. 

(2) Komisyonun yazışma işleri, başkanın gözetim ve denetiminde yürütülür. 
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Komisyonun görevleri
MADDE 83 ‒ (1) Bölge adliye mahkemelerinin hâkim ve Cumhuriyet savcıları dışında

kalan personeli hakkında, kanunlarla adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonuna ve-
rilen tüm görevleri yerine getirmek. 

(2) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
Komisyon gündeminin oluşturulması 
MADDE 84 ‒ (1) Toplantı gündemi, toplantıdan en az bir gün önce üyelere dağıtılır.
(2) Gündem, başkan tarafından işin önemine, ivedi veya süreli oluşuna göre belirlenir.
(3) Gündem, toplantının yapılacağı gün ve saati, görüşülecek işleri ve sırasını gösterir.
(4) Gündemde olup tamamlanmayan işler, bir sonraki gündemin kendi bölümünde ilk

sırada yer alır.
(5) Gündemde değişiklik yapılması komisyon kararı ile olur. Gündemin düzenlenme-

sinden sonra ortaya çıkan ivedi ve süreli işlerin gündeme alınması, işlerden birinin sırasından
önce veya sonra görüşülmesi, ertelenmesi ya da gündemden çıkarılması başkan veya üyelerce
istenebilir.

Komisyonun toplanması
MADDE 85 ‒ (1) Komisyon eksiksiz olarak en az 15 günde bir defa başkan tarafından

belirlenecek gün ve saatte toplanır. Ancak, ihtiyaç duyulduğunda başkan veya üyelerden birinin
önerisiyle ve başkanın çağrısı üzerine her zaman toplanabilir.

Görüşme usulü 
MADDE 86 ‒ (1) Komisyon toplantısında işler, gündemdeki sıraya göre incelenir ve

karara bağlanır.
(2) Söz almak isteyenlere istem sırasına göre söz verilir. 
Oylama ve karar
MADDE 87 ‒ (1) Konular üzerinde görüşmeler tamamlandıktan sonra oylamaya baş-

lanır.
(2) Oylama açık yapılır. 
(3) Önce usule ilişkin hususlar oylanır. Usul konularında azınlıkta kalanlar esas hak-

kında oylamaya katılmak zorundadırlar.
(4) Başkan, önce üye hâkimin oyundan başlayarak oyları toplar ve son olarak kendi

oyunu açıklar.
(5) Komisyon oy çokluğuyla karar verir.
(6) Komisyon kararları, UYAP ortamında üyeler ve başkan tarafından imzalanıp karar

kaydına işlenir.
Kararlarda bulunacak hususlar 
MADDE 88 ‒ (1) Kararlarda; 
a) Karar tarihi, 
b) Karar numarası,
c) Karara katılanların, varsa karşı oy kullananların, adı, soyadı ve sicil numaraları,
ç) İlgililerin ad ve soyadları ile sicil numaraları ve görevleri,
d) Konunun, varsa iddia ve savunmanın özeti,
e) Kararın ve karşı oyun gerekçesi ile sonucu,
f) Karara karşı başvuru yolu, süresi ve mercii,
hususları bulunur. 
(2) Kararlar en geç yedi gün içinde yazılır ve ilgilisine tebliğe çıkarılır.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Ortak Tutulacak Kayıtlar

Tutulacak kayıtlar
MADDE 89 ‒ (1) Bölge adliye mahkemesi başkanlığı, daireler, Cumhuriyet başsavcı-

lığı ile komisyonlarda;
a) Zimmet kaydı,
b) Muhabere kaydı,
c) Disiplin soruşturma kaydı,
ç) Teftiş kaydı, 
d) Bilgi edinme kaydı,
tutulması zorunludur. 
Zimmet kaydı
MADDE 90 ‒ (1) Bölge adliye mahkemelerinden dış birimlere zorunlu nedenlerle fizikî

olarak gönderilen evrak bilgilerinin tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, evrak numarası, gönderildiği merci, alındığı tarih, evrakı

alanın adı, soyadı, görevi ve imzası ile düşünceler sütunlarından oluşur.
(3) Elektronik ortamda tutulan kaydın çıktısı alınır, ilgili sütun imzalatıldıktan sonra

ayrı bir kartonda saklanır.
Muhabere kaydı
MADDE 91 ‒ (1) Diğer kayıtlarda tutulması gerekmeyen her türlü yazışmaların tutul-

duğu kayıttır. 
(2) Muhabereye gelen cevap ayrı bir kayıt işlemine tâbi tutulmaz. Sadece kayıtta aldığı

numaranın karşısına geldiği işaret olunur.
(3) Bakanlık ve Kurul ile yapılan yazışmalar ile başkan, daire başkanı, üye, Cumhuriyet

başsavcısı, Cumhuriyet başsavcı vekili, Cumhuriyet savcısı, avukat ve en üst dereceli kolluk
amirleri hakkında yapılan araştırma, inceleme veya soruşturmalar için ayrı ayrı muhabere kaydı
tutulur. 

(4) Bu kayıt; sıra numarası, evrakın tarihi, numarası, gönderilen veya gönderen Cum-
huriyet başsavcılığı, mahkeme, hukuk ve ceza dairesi ya da kurumun adı, geliş veya gönderilme
tarihi, evrakın özeti ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Disiplin soruşturma kaydı
MADDE 92 ‒ (1) Birimlerde çalışan personel hakkında idarî yönden yapılan soruştur-

ma ve sonuçlarının tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, mağdur veya şikâyetçinin kimlik ve iletişim bilgileri, so-

ruşturma açılan personelin adı, soyadı, görev yeri, suçun türü, belgenin geliş tarihi, disiplin so-
ruşturmasına başlama tarihi, savunmanın istenildiği tarih, varsa görevden uzaklaştırma kararı
ile nihai karar sonucu ve tarihi, verilen kararlara karşı başvurulan kanun yolu ve sonucu sü-
tunlarından oluşur.

Teftiş kaydı 
MADDE 93 ‒ (1) Adalet ve Kurul başmüfettişleri tarafından yapılan teftişte tespit edil-

miş olan aksaklıklara ve bunların düzeltilmesine ilişkin öneriler listesinin tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; denetimin yapıldığı tarihi, denetim yapan adalet ve kurul başmüfettişleri-

nin ad ve soyadları ile öneriler sütunlarından oluşur. 
Bilgi edinme kaydı
MADDE 94 ‒ (1) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gere-

ğince yapılan bilgi edinme başvurularının tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; başvuranın kimlik ve iletişim bilgileri, talebin tarihi, konusu ile verilen

cevap ve tarih sütunlarından oluşur. 
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Kartonlar ve tahsis amacı 
MADDE 95 ‒ (1) Bölge adliye mahkemesi başkanlığı, daireler, Cumhuriyet başsavcı-

lığı ile komisyonlarda aşağıda gösterilen karar ve işlem kartonlarının UYAP’ta tutulması zo-
runludur. 

a) Muhabere kartonu: Muhabereye kayıtlı olarak yapılan tüm yazışmaların saklandığı
kartondur.

b) Denetim kartonu: Denetim döneminde yapılan tavsiyeler ile tebliğine ilişkin belge-
lerin saklandığı kartondur.

c) Genelge ve görüş kartonu: Bakanlık ve Kurul tarafından çıkarılan genelge ve görüşler
ile tebliğine ilişkin belgelerin saklandığı kartondur.

ç) Disiplin soruşturması kartonu: Disiplin soruşturması sonucu verilen nihai kararların
saklandığı kartondur.

d) Taşınır kartonu: 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak, kamu hizmetlerinin
yürütülmesinde kullanılan her türlü taşınırın kayıt ve hesap işlemlerinin saklandığı kartondur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı ön büro işlemleri 
MADDE 96 ‒ (1) Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı ön büro persone-

linin görevleri şunlardır:
a) Cumhuriyet başsavcılığında bulunan dosyalarda; mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gö-

ren ve vekilleri ile sanık ve müdafiin talebi hâlinde dosya kapak bilgisi, belge ve karar örneğini
kimlik tespiti yaparak vermek.

b) Cumhuriyet başsavcılığında bulunan dosyalarda; dosya kapak bilgisi, belge ve karar
örneği talep eden kişinin dosyadaki sıfatı hususunda tereddüt oluşması hâlinde, talep konusunda
karar vermek üzere Cumhuriyet savcısını bilgilendirerek talimatı doğrultusunda gereğini yap-
mak.

c) Cumhuriyet başsavcılığında bulunan dosyalara ibraz edilen dilekçe, belge ya da diğer
evrakı kimlik tespiti yaparak teslim alıp, ikinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen
işlemleri yapmak, ayrıca tutuklu dosyalarda derhâl ilgili Cumhuriyet savcısını bilgilendirmek.

ç) Başka yer Cumhuriyet başsavcılığı veya diğer mercilere gönderilmesi talebiyle ve-
rilen dilekçe, belge ya da diğer evrakı kimlik tespiti yaparak teslim alıp ikinci fıkranın (a), (b)
ve (ç) bentlerinde belirtilen işlemleri yapmak ve muhabere bürosunun iş listesine yönlendirmek.

d) PTT ve kargo aracılığıyla gelen evrak hariç olmak üzere, Cumhuriyet başsavcılığına
gelen evrakı teslim alarak ikinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen işlemleri yapmak.

e) Fezlekeli evrak hariç olmak üzere, adlî kolluktan gelen evrakı teslim alarak ikinci
fıkranın (a), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen işlemleri yapmak.

f) Hakkında yakalama kararı veya infaz evrakı bulunan kişileri kolluk marifetiyle ilgili
büroya yönlendirmek.

g) SMS aracılığıyla hakkındaki kovuşturma işlemlerinden bilgi almak isteyenleri UYAP
SMS abonesi yapmak.

(2) Cumhuriyet başsavcılığında bulunan dosyalara dilekçe, belge ya da diğer evrakı ib-
raz etmek isteyen kişinin UYAP’ta yapılan sorgulamada mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören
ve vekilleri ile sanık ve müdafii olduğunun anlaşılması hâlinde sırasıyla aşağıdaki işlemler ya-
pılır:

a) Evrak taranarak UYAP’a kaydedilir.
b) Başvuru sahibine, evrakın alındığına ve elektronik ortama aktarıldığına dair aynı za-

manda havale yerine geçen bir alındı belgesi ücretsiz olarak verilir.
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c) Evrak UYAP’tan zabıt kâtibinin iş listesi ekranına gönderilir.
ç) Fizikî evrak ilgili personel tarafından aynı gün zimmet karşılığında teslim alınmak

üzere ön büroda muhafaza edilir.
Bölge adliye mahkemesi hukuk ve ceza daireleri ön büro işlemleri
MADDE 97 ‒ (1) Bölge adliye mahkemesi hukuk ve ceza daireleri ön büro personelinin

görevleri şunlardır:
a) Dosyalarda; mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören, katılan, taraflar ve vekilleri ile

sanık ve müdafiin talebi hâlinde dosya kapak bilgisi, belge ve karar örneğini kimlik tespiti ya-
parak vermek.

b) Dosyalarda; dosya kapak bilgisi, belge ve karar örneğini talep eden kişinin dosyadaki
sıfatı hususunda tereddüt oluşması hâlinde, talep konusunda karar vermek üzere daire başkanı
veya üyeyi bilgilendirerek talimatı doğrultusunda gereğini yapmak. 

c) Dosyalara ibraz edilen dilekçe, belge ya da diğer evrakı kimlik tespiti yaparak teslim
alıp, ikinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen işlemleri yapmak, ayrıca tutuklu
kovuşturma dosyalarında derhâl ilgili daireyi bilgilendirmek. 

ç) Başka yer bölge adliye mahkemeleri daireleri veya diğer mercilere gönderilmesi ta-
lebiyle verilen dilekçe, belge ya da diğer evrakı kimlik tespiti yaparak teslim alıp, ikinci fıkranın
(a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen işlemleri yapmak.

d) PTT ve kargo aracılığıyla gelen evrak hariç olmak üzere, dairelere gelen evrakı teslim
alarak ikinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen işlemleri yapmak.

e) Bölge adliye mahkemeleri Cumhuriyet başsavcılığından gelen değişik iş talepleri
hariç olmak üzere, değişik iş taleplerinin tevzii ile birlikte ikinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç)
bentlerinde belirtilen işlemleri yapmak.

f) Hakkında yakalama kararı veya infaz evrakı bulunan kişileri kolluk marifetiyle ilgili
büroya yönlendirmek.

g) SMS aracılığıyla hakkındaki kovuşturma ve dava işlemlerinden bilgi almak isteyen-
leri UYAP SMS abonesi yapmak.

(2) Dosyalara dilekçe, belge ya da diğer evrakı ibraz etmek isteyen kişinin UYAP’ta
yapılan sorgulamada mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören, katılan, taraflar ve vekilleri ile
sanık ve müdafii olduğunun anlaşılması hâlinde sırasıyla aşağıdaki işlemler yapılır:

a) Evrak taranarak UYAP’a kaydedilir.
b) Başvuru sahibine, evrakın alındığına ve elektronik ortama aktarıldığına dair aynı za-

manda havale yerine geçen bir alındı belgesi ücretsiz olarak verilir.
c) Evrak UYAP’tan dairenin iş listesi ekranına gönderilir.
ç) Fizikî evrak ilgili personelce zimmet karşılığında aynı gün teslim alınmak üzere ön

büroda muhafaza edilir.
Kayıt ve diğer yazılı belgelerde uyulması gerekli esaslar
MADDE 98 ‒ (1) Tanık ve bilirkişilerin dinlenmesi, ifade ve sorgu işlemleri ile duruş-

mada yapılan işlemler aynı anda sesli veya görüntülü iletişim tekniğinin kullanılması suretiyle
kayda alınabilir. Bu kayıtlar vakit geçirilmeksizin belgeye dönüştürülerek daire başkanı ve kay-
dı düzenleyen zabıt kâtibi tarafından imzalanır. Daire başkanının mazereti bulunursa kayıt en
kıdemli üye tarafından imzalanır.

Duruşma listesi
MADDE 99 ‒ (1) Duruşmalı işlerde, dairesi, taraflar ile müdafi ve vekillerinin isimleri

ile duruşma tarih ve saati duruşma salonu dışında herkesin görebileceği elektronik ekranda
gösterilir. 

(2) Bu ekran daire başkanının uygun gördüğü başka yerlere de konulabilir. 
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Dosyaların incelenmesi ve örnek çıkarılması usulü
MADDE 100 ‒ (1) İlgili kanunlardaki kısıtlamalar saklı kalmak koşuluyla; sanık, mağ-

dur, şikâyetçi, suçtan zarar gören, katılan ve davanın tarafları, avukat veya stajyerleri vekâlet-
name olmaksızın, dava dosyasını yazı işleri müdürü ya da görevlendireceği bir zabıt kâtibi ne-
zaretinde inceleyebilirler.

(2) Sanık, mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören, katılan ve davanın tarafları ile vekâ-
letname veya görevlendirme yazısını ibraz eden ya da güvenli elektronik imzalı olarak UYAP
aracılığıyla gönderen bu kişilerin vekilleri ile müdafileri daire başkanı veya görevlendireceği
üyenin onay vermesi hâlinde dava dosyasından istediği bütün kayıt ve belgelerin bir örneğini
dilekçe ile başvurmaları hâlinde harçsız olarak alabilirler.

(3) İncelemenin yapıldığına veya belge örneği alındığına dair düzenlenen dosya ince-
leme ya da belge örneği alma tutanağı, dosyayı inceleyen veya belge örneği alan ile nezaret
eden görevli tarafından imzalandıktan sonra taranarak UYAP’a aktarılır.

(4) Müdafi ve vekil Avukat Bilgi Sistemi aracılığıyla UYAP üzerinden dava dosyalarını
inceleyebilir ve örnek alabilir.

(5) Sanık, mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören, katılan ve davanın tarafları, güvenli
elektronik imza sahibi olmak koşuluyla Vatandaş ve Kurum Bilgi Sistemi vasıtasıyla UYAP
üzerinden tarafı olduğu dava dosyasına ait tüm evrakı inceleyebilir ve örnek alabilirler. Güvenli
elektronik imza sahibi olmayan sanık, mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören, katılan ve davanın
tarafları ise sadece dava ve işlerin kapak bilgilerine ulaşabilirler.

(6) Gerekçesini belirtmek suretiyle başkan, Cumhuriyet başsavcısı ve Cumhuriyet sav-
cıları ile görevleri gereği adalet veya kurul başmüfettişleri, daire başkanına bildirmek suretiyle
dava dosyasını her zaman inceleyebilir ve gerektiğinde örnek alabilir.

(7) Bu maddede sayılanlar dışında, dosyanın bulunduğu aşamaya göre Cumhuriyet baş-
savcısı veya görevlendireceği Cumhuriyet savcısı, daire başkanı ya da görevlendireceği üyenin
izni olmadan mahkeme evrakı kimseye gösterilemez. 

Cumhuriyet başsavcılığı işlerinde sıra
MADDE 101 ‒ (1) Cumhuriyet başsavcılığında belgeler ve dosyalar kanun gereği ön-

celikle incelenmesi gereken işler hariç olmak üzere esas numarası sırasına göre incelemeye
tâbi tutulur. 

Cumhuriyet başsavcılığı bölümleri
MADDE 102 ‒ (1) Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı, bölge adliye

mahkemesi ceza daireleri sayısı kadar bölümlere ayrılır. Her bölümdeki Cumhuriyet savcıları
bölümlerinin bakmakla görevlendirildiği konularla ilgili dosyaları inceleyip tebliğnameye bağ-
layarak dairesine verirler.

(2) Cumhuriyet savcılarının görev alacakları bölümler, işlerin niteliği ile sayısı göz
önünde tutularak Cumhuriyet başsavcısı tarafından belli edilir ve gereğine göre de değiştirilir.
Ancak, bölümlerin iş durumu, gelen iş sayısı ve Cumhuriyet savcılarının eksilmesi gibi neden-
lerle iş birikimine meydan vermemek amacıyla Cumhuriyet savcılarına bölümlerinin görevi
dışında kalan işler de verilebilir.

(3) Cumhuriyet başsavcısı bölümlerde Cumhuriyet savcılarından biri veya bir kaçını
belli konulu dosyaları incelemekle görevlendirebilir. 

(4) Bölümler arasında çıkan görüş ayrılıkları Cumhuriyet başsavcısı tarafından giderilir.
Cumhuriyet başsavcılığında dosyaların tevzi 
MADDE 103 ‒ (1) Cumhuriyet savcılarına verilecek iş, elektronik ortamda Cumhuriyet

başsavcısı tarafından UYAP tevzi kriterlerine göre otomatik olarak dağıtılır. İstisnai hâller du-
rumunda gerekçesi belirtilmek suretiyle Cumhuriyet başsavcısı tarafından dağıtılır.

(2) Tevzi kriterleri Kurulun görüşü alınarak Bakanlık tarafından belirlenir.
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Ceza ve hukuk dairelerinde dosyaların tevzi 
MADDE 104 ‒ (1) Ceza ve hukuk dairelerine verilecek iş sayısı; başkanlar kurulunun

belirleyeceği işbölümü esas alınarak elektronik ortamda UYAP tevzi kriterlerine göre otomatik
olarak dağıtılır. Tevzi kriterleri Kurulun görüşü alınarak Bakanlık tarafından belirlenir.

(2) Dava ve işlerin tevziinden kaynaklanan uyuşmazlıklar başvuru üzerine başkanlar
kurulu tarafından tevzi kriterleri esas alınarak karara bağlanır.

(3) İstinaf incelemesi için dairelere gelen dosyalar bekletilmeksizin yetki, görev ve iş-
bölümü, başvurunun süresi içinde yapılıp yapılmadığı, incelenmesi istenen kararın bölge adliye
mahkemesinde incelenebilecek kararlardan olup olmadığı, başvuru şartı ve diğer usul eksikleri
yönünden ön incelemeye tâbi tutulurlar. 

ÜÇÜNCÜ KISIM
Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adlî Yargı İlk Derece Ceza 

Mahkemeleri ve Hakimlikleri Yazı İşleri Hizmetleri

BİRİNCİ BÖLÜM
Müdürlük

Yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesi
MADDE 105 ‒ (1) Yazı işleri hizmetleri, ilgisine göre Cumhuriyet başsavcısı, Cum-

huriyet başsavcıvekili, Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hâkimin denetimi altında,
yazı işleri müdürünün yönetiminde zabıt kâtibi, mübaşir, hizmetli ve diğer görevliler tarafından
yürütülür.

(2) Yazı işleri müdürünün görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak ve denetlemek.
b) Zabıt kâtibi, mübaşir, hizmetli ve diğer görevliler arasında iş bölümü yapmak.
c) Zabıt kâtibi, mübaşir, hizmetli ve diğer görevlilere işlerin öğretilmesi de dâhil olmak

üzere hizmetlerin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi için her türlü tedbiri almak.
ç) Cumhuriyet savcısı veya hâkimin uygun göreceği evrakın havalesini yapmak.
d) Mahkeme tarafından fizikî ortamda teslimi gereken dosyalarla ilgili işlemleri yap-

mak.
e) Güvencenin iadesi gereken hâllerde gerekli işlemleri yapmak.
f) Suç Eşyası Yönetmeliği uyarınca dosyaya ait kıymetli evrak ve değerli eşyanın uygun

yerde muhafazasını sağlamak.
g) Harcın hesaplanması ve tahsili ile yargılama gideri müzekkerelerini yazmak ve buna

ilişkin işlemleri yapmak.
ğ) Kararların tebliğini sağlamak.
h) Kanun yolu incelemesi için dosyada bulunan tüm belgelerin eksiksiz olarak UYAP

ortamına aktarıldığını kontrol etmek, güvenli elektronik imza ile imzalamak ve diğer gerekli
işlemleri yapmak.

ı) Kesinleştirme işlemlerini yapmak, doğruluğunu kontrol ettikten sonra kesinleşen in-
faz evrakını ve tali karar fişini derhâl düzenleyerek Cumhuriyet başsavcılığına verilmek üzere
mahkeme başkanı veya hâkimin onayına sunmak.

i) Müsaderesine veya iadesine karar verilerek kesinleşen hükme konu eşyalar hakkında
gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.

j) Mühür ve beratın muhafazasını sağlamak.
k) Arşivin düzenli tutulmasını sağlamak.
l) Mevzuattan kaynaklanan veya Cumhuriyet savcısı ya da hâkim tarafından verilen di-

ğer görevleri yapmak.
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(3) Zabıt kâtibinin görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) İş bölümüne göre kendisine verilen işleri biriktirmeden zamanında yapmak.
b) Dosyaları ve evrakı zamanında kaydetmek.
c) Soruşturma ve kovuşturması devam eden dosyaları eksiksiz ve düzenli bir şekilde

muhafaza etmek.
ç) Cumhuriyet savcısı veya hâkimin uygun göreceği evrakın havalesini yapmak.
d) Duruşma, ifade alma, keşif, otopsi, ölü muayenesi ve yer gösterme gibi işlemlerde

hazır bulunarak tutanağı yazmak ve imzalamak.
e) Müzekkereleri yazarak, takip ve tekid işlemlerini yapmak.
f) Cumhuriyet başsavcılığı işlemleri ile mahkeme ara kararlarının gereğini yapmak.
g) Karar ve tutanakları Cumhuriyet savcısı veya hâkimin bildirdiği şekilde dikkat ve

itina ile yazarak imzalamak.
ğ) Cumhuriyet başsavcılığında, fizikî olarak bilirkişilere teslimi gereken dosyalarla

ilgili işlemleri yapmak.
h) Her türlü tebligat evrakını hazırlamak.
ı) Dizi pusulası düzenlemek.
i) Dosya incelenmesine nezaret etmek.
j) İşi biten dosyaları arşive kaldırtmak.
k) Mevzuattan kaynaklanan veya Cumhuriyet savcısı, hâkim ya da yazı işleri müdürü

tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
(4) Mübaşirin görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Zabıt kâtibi tarafından hazırlanan duruşma dosyalarını, duruşma gününden önce in-

celenmek üzere hâkim ve Cumhuriyet savcısına götürmek.
b) Adliye bilgilendirme sistemi olmayan yerlerde günlük duruşma listesini görülebile-

cek bir yere asmak.
c) Duruşma sırası gelenleri duruşma salonuna davet ederek, salondaki yerlerini göster-

mek ve buna uyulmasını sağlamak.
ç) Yemin verilmesi ve kararın açıklanması başta olmak üzere, duruşma ve keşif esna-

sında uyulması gereken davranış kurallarını taraflara ve ilgililere açıklamak.
d) Duruşmanın kapalı yapılmasına dair karar alındığında salonu boşaltmak.
e) Ertelenen duruşma tarihini yazarak taraflara vermek.
f) Müzekkere ve tebligatların ilgili kurum ya da kişilere ulaşmasını sağlamak üzere

posta ve zimmet işlemlerini yerine getirmek.
g) Hâkimin talimatı doğrultusunda dosyadan evrak örneği verilmesini sağlamak.
ğ) Arşive götürülmesi veya arşivden çıkarılması gereken dosyalara ilişkin işlemleri yap-

mak ve arşivi düzenli tutmak.
h) Fizikî olarak sunulan evrakı en kısa sürede dosyasına düzenli bir şekilde takmak.
ı) İlgili mevzuatta belirlenen resmî kıyafeti giymek.
i) Hâkimin ve yazı işleri müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.
(5) Hizmetlinin görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Adliyeye ait alanları düzenli ve temiz hâlde tutmak.
b) Mübaşirin olmadığı ya da yetersiz kaldığı zamanlarda ona ait işleri yapmak ve yar-

dımcı olmak.
c) Cumhuriyet savcısı, hâkim veya yazı işleri müdürünün vereceği diğer görevleri yap-

mak.
(6) Yazı işleri müdürü, yerine getirmekle yükümlü olduğu görevleri yazı işleri hizmet-

lerinde görevli personele devredemez.
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İş bölümü 
MADDE 106 ‒ (1) Yazı işleri müdürü, ilgisine göre Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet

savcısı, mahkeme başkanı veya hâkimin onayını alarak, zabıt kâtibi, mübaşir, hizmetli ve diğer
görevliler arasında iş bölümü yapar.

(2) Yazı işleri müdürünün birden fazla hâkime bağlı olarak çalıştığı ceza mahkemele-
rinde yapılacak iş bölümünde tüm hâkimlerin onayı alınır. İş bölümünün anlaşma sağlanamayan
kısımları adlî yargı ilk derece ceza mahkemesi adalet komisyonu başkanının görüşüne uygun
olarak düzenlenir.

(3) Yazı işleri müdürü ve ilgili personel işin gecikmesi ve birikmesinden birlikte so-
rumludur.

İKİNCİ BÖLÜM
Cumhuriyet Başsavcılığı Yazı İşleri Hizmetleri

Tutulacak Kayıtlar
MADDE 107 ‒ (1) Cumhuriyet başsavcılığında;
a) Soruşturma kaydı,
b) Suç eşyası kaydı,
c) Ölü muayenesi ve otopsi kaydı,
ç) Uzlaşma kaydı,
d) Önödeme kaydı,
e) Bilirkişilik kaydı,
f) Tercüman kaydı,
g) SEGBİS kaydı,
ğ) İstinabe kaydı,
h) Yakalama kaydı,
ı) Ailenin korunması kararlarının kaydı,
i) Esas kaydı,
j) İnfaz kaydı,
k) Denetimli serbestlik kaydı,
l) Hapis ile tazyik kaydı,
m) Tazyik hapsi kaydı,
n) Disiplin hapsi kaydı,
o) İstinaf kaydı,
ö) Temyiz kaydı,
p) Muhabere kaydı,
r) İdarî yaptırım kararlarının kaydı,
s) Zimmet kaydı,
ş) Kitaplık kaydı,
t) Cumhuriyet savcısı bilgi kaydı,
tutulması zorunludur.
Soruşturma kaydı
MADDE 108 ‒ (1) Cumhuriyet başsavcılığınca, soruşturma evresine ilişkin işlemlerin

safahatının işlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, mağdur, şikâyetçi ve şüphelinin kimlik bilgileri, suçun türü,

suç tarihi, soruşturmanın kaydedildiği tarih, geldiği birim, Cumhuriyet savcısı, şüphelinin
gözaltına alınma, tutuklanma, salıverilme ve tahliye tarihleri, iddianamenin onaylandığı tarih
ile esas numarası ve karar bilgileri, kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz edilmiş ise
sonucuyla düşünceler sütunlarından oluşur.
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(3) Kimlik bilgisi sütunlarına adres dışında varsa ev, iş, cep telefonu ve faks numaraları;
elektronik posta adresi ve diğer iletişim bilgileri ile tüzel kişiliği bulunan kurumların vergi
kimlik numaralarının da yazılması gerekir.

(4) Aşağıda belirtilen hâllerde evrak kaydedilerek soruşturma numarası alır.
a) İhbar veya şikâyet üzerine ya da re’sen Cumhuriyet başsavcılığınca soruşturma baş-

latılması,
b) Adlî kolluk mercileri tarafından düzenlenen fezlekeli evrakın Cumhuriyet başsavcı-

lığına gelmesi,
c) Başka yer Cumhuriyet başsavcılığından yetkisizlik ya da askerî savcılıktan görev-

sizlik kararı ile soruşturma evrakının gelmesi.
(5) İddianamenin iadesine dair verilen karar kesinleştiğinde ya da iade kararına Cum-

huriyet başsavcılığınca itiraz edilmemesi hâlinde evrak yeni bir soruşturma numarasına kayıt
edilir. Önceki soruşturma numarasının düşünceler sütununa bu durum not edilir.

Suç eşyası kaydı
MADDE 109 ‒ (1) Cumhuriyet başsavcılığınca, elkonulan veya muhafaza altına alınan

suç eşyasına ilişkin bilgilerin safahatının işlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma numarası, mahkeme

esas numarası, muhafaza altına alma veya elkoyma tarihi, elkoyma kararını veren makam ile
kararın tarihi ve sayısı, eşyanın geldiği tarih ile cinsi, adeti ve vasıfları, eşya sahibinin kimlik
ve adres bilgileri, emanet parasına ilişkin bilgiler, eşyanın mahkeme ya da Cumhuriyet baş-
savcılığına teslim ve iade tarihleri, eşya elden çıkarılmış, iade veya müsadere edilmiş ya da
satılmış ise; kararın tarihi ve sayısı, teslim tarihi ile teslim alanın kimlik bilgileri, hesabı cari
defteri ve mal memurluğu makbuz numarası ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Ölü muayenesi ve otopsi kaydı
MADDE 110 ‒ (1) Cumhuriyet başsavcılığınca, ölü muayenesi ve otopsi işlemlerine

ilişkin safahatın işlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, soruşturma numarası, ölenin kimlik bilgileri, ölüm tarihi

ve sebebi, raporun tarihi ve sayısı, soruşturma sonucunda verilen karar ile düşünceler sütunla-
rından oluşur.

Uzlaşma kaydı
MADDE 111 ‒ (1) Cumhuriyet başsavcılığınca yapılan uzlaşma işlemlerine ilişkin sa-

fahatın işlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, soruşturma numarası, mağdur, şikâyetçi, şüpheli, müdafii,

vekil veya kanunî temsilci ile uzlaştırmacının kimlik bilgileri, uzlaştırmacının görevi ve mes-
leği, suçun türü, kararlaştırılan edimin türü ve süresi, dosyanın uzlaştırmacıya verildiği tarih,
uzlaştırma raporunun teslim edildiği tarih, uzlaştırma işleminin sonucu ve uzlaştırmacıya öde-
nen ücret ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Önödeme kaydı
MADDE 112 ‒ (1) Cumhuriyet başsavcılığınca uygulanan önödemeye ilişkin işlemlerin

safahatının işlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, soruşturma numarası, şüpheli ve kanunî temsilcisinin kimlik

bilgileri, suçun türü, ödenecek miktar, tebliğ ve ödeme tarihi, soruşturma gideri ve işlemin so-
nucu ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Bilirkişilik kaydı
MADDE 113 ‒ (1) Cumhuriyet başsavcılığınca atanan bilirkişilere ilişkin bilgi ve iş-

lemlerin safahatının işlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, soruşturma numarası, bilirkişinin kimlik bilgileri, mesleği

ve görevi, atanma nedeni, dosyanın bilirkişiye teslim tarihi ile verilen süre, raporun sunulduğu
tarih, ek rapor tanzim edilip edilmediği ve takdir edilen ücret ile düşünceler sütunlarından oluşur.
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Tercüman kaydı
MADDE 114 ‒ (1) Cumhuriyet başsavcılığınca atanan tercümana ilişkin bilgi ve iş-

lemlerin safahatının işlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, soruşturma numarası, tercümanın kimlik bilgileri, mesleği

ve görevi, atandığı tarih, tercümenin yapıldığı dil, takdir edilen ücret ile düşünceler sütunla-
rından oluşur.

SEGBİS kaydı
MADDE 115 ‒ (1) Cumhuriyet başsavcılığınca, dinlenilmesine gerek görülen kişilerin

SEGBİS kullanılarak dinlenilmesi, görüntü ve seslerinin kayda alınması ve saklanması ile ilgili
işlemlerin safahatının işlendiği kayıttır.

(2) Bu kayıt; sıra numarası, Cumhuriyet başsavcılığı adı ve soruşturma numarası, din-
lenen kişinin sıfatı ve kimlik bilgileri, dinleme tarihi ve saati, suçun türü, ifadenin alınacağı
birim adı, ifadenin alınacağı salon adı ile düşünceler sütunlarından oluşur.

İstinabe kaydı
MADDE 116 ‒ (1) Başka yer Cumhuriyet başsavcılığı veya askerî savcılık tarafından

yürütülen soruşturma kapsamında Cumhuriyet başsavcılığına gelen istinabe taleplerine ilişkin
işlemlerin safahatının işlendiği kayıttır.

(2) Bu kayıt; sıra numarası, istinabe talebinin tarih ve numarası, istinabe talebinin gel-
diği tarih, talepte bulunan merci, tarafların sıfatı ve kimlik bilgileri, yapılması istenilen işlem,
sonucu, istinabe evrakının iade tarihi ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Yakalama kaydı
MADDE 117 ‒ (1) Cumhuriyet başsavcılığınca, hakkında yakalama emri kararı verilen

şüpheli, sanık ve hükümlülerin yakalanmalarına ilişkin yapılan işlemlerin safahatının işlendiği
kayıttır.

(2) Bu kayıt; sıra numarası, evrakın geldiği tarih, evrakı gönderen merci, tarih ve
numarası, aranan şahsın kimlik bilgileri, suçun türü, şüpheli veya sanık ise suçun işlendiği
tarih, yakalama kararının tarih ve numarası, hükümlü ise hükmün kesinleştiği tarih, cezanın
türü ve miktarı, aranan şahsın yakalanması için yapılan işlem ile düşünceler sütunlarından
oluşur.

(3) İnfazının yapılması hâlinde yakalama emri UYAP’tan derhâl kaldırılır.
Ailenin korunması kararlarının kaydı
MADDE 118 ‒ (1) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı

Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca hâkim tarafından verilerek Cumhuriyet başsavcı-
lığına gönderilen tedbir kararları ile zorlama hapsi kararlarının safahatının işlendiği kayıttır.

(2) Bu kayıt; sıra numarası, hakkında koruma kararı veya zorlama hapsi verilen kişinin
kimlik bilgileri, uygulanan kanun maddesi, kararın tarihi, türü ve süresi, kararı veren mahkeme
ve esas numarası, kararın konusu ile kararın geldiği tarih, kararın uygulanmaya başlama ve
bitiş tarihleri, dosyanın kapanış tarihi ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Esas kaydı
MADDE 119 ‒ (1) İddianamenin düzenlenmesiyle başlayıp kovuşturmanın sonuna ka-

dar devam eden safahatın işlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, soruşturma numarası, mağdur veya şikâyetçi ile şüphelinin

kimlik bilgileri, suçun türü, mahkeme esas numarası, gözaltı ve tutuklama tarihi, salıverilme
ve tahliye tarihi, evrakın mahkemeye veriliş tarihi ve kanun yolu işlemleri ile düşünceler sü-
tunlarından oluşur.

(3) Mahkemelerce yükümlülük belirlenmeksizin verilen erteleme veya hükmün açık-
lanmasının geri bırakılması kararları ile ilgili olarak bu kayda sadece şerh düşülür.

İnfaz kaydı
MADDE 120 ‒ (1) Mahkeme ilâmlarının infazına ilişkin işlemlerin safahatının işlendiği

kayıttır.
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(2) Bu kayıt; sıra numarası, hükümlünün kimlik bilgileri, ilâmı veren mahkeme, ilâmın
tarih ve numarası, ilâmın geldiği tarih, Cumhuriyet başsavcılığı esas numarası, hükmün özeti,
evvelce gözaltında ve tutuklu kalmışsa salıverilme ve tahliye tarihi, ceza infaz kurumuna girdiği
ve çıktığı tarih ile saat, muhafaza tedavi ve tedbirinin uygulanmaya başlandığı ve sona erdiği
tarih, ceza bildirme, tali karar ve yerine getirme fişlerinin gönderildiği tarih ile düşünceler sü-
tunlarından oluşur.

(3) Bir hüküm ile aynı şahıs hakkında hürriyeti bağlayıcı ceza, adlî para cezası ve gü-
venlik tedbirine birlikte hükmedilmesi hâlinde, bu cezaların her biri ile güvenlik tedbirlerine
ait ilâmlar ayrı ayrı numaralara kaydedilir.

(4) Gereken hâllerde infaz kaydı; ağır ceza, asliye ceza, sulh ceza, icra ilâmları, taşra
ilâmları ve çocuklar hakkında ilgili mahkemelerce verilen ilâmlar ayrı ayrı gruplanabilir. Adlî
para cezasına ilişkin ilâmlar, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununa,
13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna,
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 57 nci maddesine göre verilen, muayene
ve tedavi kararları ile dâhilî ve haricî ilâmlar hakkında da müstakil bir kayıt tutulabilir.

(5) Mahsup işlemi yapıldığında bu durum ilgili mahkeme dosyasının safahatına oto-
matik olarak şerh düşülür.

Denetimli serbestlik kaydı
MADDE 121 ‒ (1) Şüpheli, sanık veya hükümlüler hakkında mahkeme tarafından ve-

rilen ve denetimli serbestlik müdürlüğünce yerine getirilmesi gereken seçenek ceza, tedbir ve
yükümlülük kararlarına ilişkin işlemlerin safahatının işlendiği kayıttır.

(2) Bu kayıt; sıra numarası, şüpheli, sanık veya hükümlünün kimlik bilgileri, suçun
türü, uygulanan kanun maddesi, kararın türü ve süresi, kararı veren mahkemenin adı, karar ta-
rihi, numarası ve konusu ile kararın geldiği tarih, kararın uygulanmaya başlama ve bitiş tarih-
leri, dosyanın kapanış tarihi ile düşünceler sütunlarından oluşur.

(3) Denetimli serbestlik kaydına;
a) 5237 sayılı Kanunun;
1) 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (d), (e) ve (f) bentleri,
2) 51 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ile beşinci fıkrası,
3) 53 üncü maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası,
4) 191 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası,
5) 221 inci maddesinin beşinci fıkrası,
b) 5271 sayılı Kanunun;
1) 109 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k)

ve (l) bentleri,
2) 171 inci maddesinin ikinci fıkrası ile birlikte 5395 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi,
3) 231 inci maddesinin beşinci fıkrası ile birlikte 5395 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi,
4) 231 inci maddesinin sekizinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri,
c) 5275 sayılı Kanunun;
1) 105/A maddesi,
2) 107 nci maddesinin yedinci, sekizinci ve dokuzuncu fıkrası,
3) 108 inci maddesinin dördüncü ve altıncı fıkrası,
4) 110 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri,
ç) 5395 sayılı Kanunun;
1) 5 inci maddesinin birinci fıkrası ile birlikte 36 ncı maddesi,
2) 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri,
gereğince verilen kararlar ile diğer kanunlarda düzenlenen ve denetimli serbestlik mü-

dürlüklerinin görev alanına giren kararlar kaydedilir.
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(4) Adlî kontrol kararlarının infazı ilâmat ve infaz bürosunca takip edilir. Bu kararlar
denetimli serbestlik müdürlüğüne gönderilir.

Hapis ile tazyik kaydı
MADDE 122 ‒ (1) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 76 ncı ve

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 60 ıncı
maddesi ile diğer kanunlar uyarınca verilen kararlara ilişkin işlemlerin safahatının işlendiği
kayıttır.

(2) Bu kayıt; sıra numarası, borçlunun kimlik bilgileri, borcun türü ve miktarı, kararı
veren merci, kararın tarih ve numarası, borçlunun yakalandığı ve salıverildiği tarih, ceza infaz
kurumuna alındığı ve tahliye edildiği tarih, tutulacağı süre, dosyanın kapanış tarihi, kapanma
nedeni ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Tazyik hapsi kaydı
MADDE 123 ‒ (1) 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun; 338 inci maddesinin ikinci

fıkrası ile 340, 341, 343, 344 üncü maddeleri ve diğer kanunlar uyarınca verilen kararlara ilişkin
işlemlerin safahatının işlendiği kayıttır.

(2) Bu kayıt; sıra numarası, borçlunun kimlik bilgileri, suçun türü, kararı veren merci,
kararın tarih ve numarası, yakalandığı ve salıverildiği tarih, ceza infaz kurumuna alındığı ve
tahliye edildiği tarih, hapsin süresi, dosyanın kapanış tarihi, kapanma nedeni ile düşünceler sü-
tunlarından oluşur.

Disiplin hapsi kaydı
MADDE 124 ‒ (1) Mahkemece verilen disiplin hapsi cezalarının infazına ilişkin iş-

lemlerin safahatının işlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, ilgilinin kimlik bilgileri, kararı veren mahkeme, kararın

tarih ve numarası, hapsin süresi, ceza infaz kurumuna giriş ile çıkış tarihi ve saati, dosyanın
kapanış nedeni ile düşünceler sütunlarından oluşur.

İstinaf kaydı
MADDE 125 ‒ (1) Mahkemece verilen hüküm aleyhine Cumhuriyet başsavcılığınca

yapılan istinaf kanun yolu başvurularına ilişkin işlemlerin safahatının işlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, hükmün esas ve karar numarası, istinafa başvuran Cumhu-

riyet savcısı, başvurma tarihi, dosyanın istinaftan geldiği tarih ve sonucu ile düşünceler sütun-
larından oluşur.

Temyiz kaydı
MADDE 126 ‒ (1) Mahkemece verilen hüküm aleyhine Cumhuriyet başsavcılığınca

yapılan temyiz kanun yolu başvurularına ilişkin işlemlerin safahatının işlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, hükmün esas ve karar numarası, temyize başvuran Cum-

huriyet savcısı, başvurma tarihi, dosyanın temyizden geldiği tarih ve sonucu ile düşünceler sü-
tunlarından oluşur.

Muhabere kaydı
MADDE 127 ‒ (1) Diğer kayıtlara işlenmesi gerekmeyen; Cumhuriyet başsavcılığı,

mahkeme veya diğer mercilerden gelen ya da bu mercilere gönderilen evrakın işlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, evrakın tarih ve numarası, gönderilen veya gönderen merci,

geliş ve gönderilme tarihi, evrakın özeti, gidiş tarihi ile düşünceler sütunlarından oluşur.
(3) Bu kayda, soruşturma dolayısıyla diğer mercilere yazılan müzekkereler ile bunlara

verilen cevaplar ve istinabe kaydına kayıtlı işlere ait yazışmalar geçirilmez. Bunlar sadece zim-
met kaydına işlenir.

(4) Muhabereye kayıtlı yazıya gelen cevap ayrı bir kayıt işlemine tâbi tutulmaz. Sadece
kayıtta aldığı numaranın karşısına geldiği işaret olunur.

(5) Bakanlık ve Kurulla yapılan yazışmalar ile hâkim, Cumhuriyet savcısı, avukat ve
en üst dereceli kolluk amirleri hakkında yapılan araştırma, inceleme veya soruşturmalar için
ayrı ayrı muhabere kaydı tutulur.
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İdari yaptırım kararlarının kaydı
MADDE 128 ‒ (1) Cumhuriyet başsavcılığınca, idarî yaptırım gerektiren eylemlere

ilişkin işlemlerin safahatının işlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, ihbar eden veya şikâyetçi ile kabahat eylemini işleyen ki-

şinin kimlik bilgileri, kabahat eyleminin türü, tarihi ve uygulanan yaptırım, karar ve tarihi, ka-
rarı veren Cumhuriyet savcısı, başvuru yolu tarihi ve sonucu, itiraz yolu tarihi ve sonucu, infaz
için merciine gönderilme tarihi, infaz tarihi ve düşünceler sütunlarından oluşur.

Zimmet kaydı
MADDE 129 ‒ (1) Cumhuriyet başsavcılığınca, UYAP üzerinden gönderilemeyen ev-

rakın işlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, evrak numarası, gönderildiği merci, alındığı tarih, evrakı

alanın kimlik bilgileri, görevi ve imzası ile düşünceler sütunlarından oluşur.
Kitaplık kaydı
MADDE 130 ‒ (1) Cumhuriyet başsavcılığı ve mahkemelere gönderilen kanun, tüzük

ve yönetmelikler ile diğer kitap ve dergilerin işlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; demirbaş numarası, yayın adı, yayınlayan birim, basım tarihi ve yeri, ba-

sım yılı, konusu, yeri, geliş tarihi, sayfa sayısı, baskı numarası ve yazarı ile düşünceler sütun-
larından oluşur.

Cumhuriyet savcısı bilgi kaydı 
MADDE 131 ‒ (1) Cumhuriyet başsavcılığında görev yapan Cumhuriyet başsavcısı,

Cumhuriyet başsavcıvekili ve Cumhuriyet savcılarının göreve ilişkin gizli olmayan kişisel ve
mesleki bilgilerinin tutulduğu kayıttır. 

(2) Bu kayıt; Cumhuriyet başsavcılığında görev yapan Cumhuriyet başsavcısı, Cum-
huriyet başsavcıvekili ve Cumhuriyet savcılarının adı ve soyadı, iletişim bilgileri, nüfus, aile
bilgileri ile izin, rapor, hizmet içi eğitim, geçici görevlendirilme sütunlarından oluşur.

Soruşturma evrakının birleştirilmesi
MADDE 132 ‒ (1) Soruşturma evrakının birleştirilmesine karar verildiği takdirde, bir-

leştirilen evrakın hangi soruşturma evrakı ile birleştirildiği hususu düşünceler sütununa yazılır
ve birleştirilen soruşturma evrakı üzerinden işlemlere devam olunur.

Soruşturma evrakının ayrılması
MADDE 133 ‒ (1) Soruşturma evrakının ayrılmasına karar verildiği takdirde, ayrılan

evraka yeni bir soruşturma numarası verilir ve soruşturmaya ilişkin işlemler bu numara üze-
rinden yürütülür. Soruşturma kaydındaki eski ve yeni kayıtların karşılarındaki düşünceler sü-
tunlarına bu hususlar işlenir.

(2) Ayrılan soruşturma evrakına, ilk dosyadaki belgelerden ilgili olanların birer örneği
aktarılır.

Kartonlar
MADDE 134 ‒ (1) Cumhuriyet başsavcılığında, aşağıda gösterilen karar ve işlem kar-

tonlarının UYAP’ta tutulması zorunludur. 
a) İddianame kartonu: Cumhuriyet başsavcılığınca düzenlenen iddianamelerin saklan-

dığı kartondur. Her mahkeme için ayrı bir iddianame kartonu tutulur.
b) Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar kartonu: Cumhuriyet başsavcılığınca verilen

kovuşturmaya yer olmadığına dair kararların saklandığı kartondur.
c) Fezleke kartonu: Cumhuriyet başsavcılığınca görev nedeniyle ağır ceza mahkemesi

Cumhuriyet başsavcılığına gönderilen fezlekelerin saklandığı kartondur.
ç) Görevsizlik ve yetkisizlik kararı kartonu: Cumhuriyet başsavcılığınca verilen görev-

sizlik ve yetkisizlik kararlarının saklandığı kartondur. Gerekli hâllerde bu kartonlar ayrı tutu-
labilir.
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d) Kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin karar kartonu: Cumhuriyet baş-
savcılığınca verilen kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin kararların saklandığı kar-
tondur.

e) İdarî yaptırım kararı kartonu: Cumhuriyet başsavcılığınca verilen idarî yaptırım ka-
rarlarının saklandığı kartondur.

f) Değişik işler kartonu: Cumhuriyet başsavcılığınca, diğer kartonlarda saklanması ge-
rekmeyen işlem ve kararların saklandığı kartondur.

g) Hapis cezasının infazının ertelenmesi kararı kartonu: Cumhuriyet başsavcılığınca,
5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 16 ve 17 nci maddeleri
uyarınca verilen hapis cezasının infazının ertelenmesine dair kararların saklandığı kartondur.

ğ) Adlî tebligat ve posta gönderileri kartonu: Görevli tarafından imza ve mühür ile tes-
lim alınan tebligat ve posta evrakına ait sevk irsaliyelerinin bir örneği ile ödeme talimatının ve
aylık posta gideri cetvelinin bir örneğinin konulduğu ve saklandığı kartondur. Temyiz ve istinaf
kanun yoluna gönderilen dosyalar ile haricî ilâmlar hakkında ayrı irsaliyeler düzenlenir ve bun-
lar ayrı kartonlarda muhafaza edilir.

h) İş cetvelleri kartonu: Cumhuriyet başsavcılığınca, Bakanlık ve Kurula gönderilen iş
cetvellerinin saklandığı kartondur.

ı) Teftiş tavsiyeler listesi kartonu: Teftiş sonucunda düzenlenen tavsiye listelerinin sak-
landığı kartondur.

i) Denetleme kartonu: Cumhuriyet başsavcılığınca, noterlik ve icra müdürlüğü işlem-
lerinin denetimi sonucunda düzenlenen raporlar ile mahkeme yazı işleri müdürleri ve parayı
elinde bulunduran diğer görevlilerin kasa hesaplarının tespit ve denetimine ilişkin tutanakların
birer örneğinin konulduğu ve saklandığı kartondur. Bu kartona konulacak rapor örneklerinde
ve tutanaklarda Cumhuriyet savcısının imzası ile Cumhuriyet başsavcılığı mührünün bulunması
zorunludur.

j) Zimmet kartonu: Cumhuriyet başsavcılığınca, UYAP üzerinden gönderilemeyen ev-
rakın teslimine ilişkin belgelerin konulduğu ve saklandığı kartondur. Elektronik ortamda tutulan
kaydın çıktısı alınır, ilgili sütun imzalatıldıktan sonra taranarak UYAP’a aktarılır ve kartonda
muhafaza edilir.

(2) Birinci fıkranın (ğ), (i) ve (j) bentlerinde gösterilen kartonların fizikî olarak da tu-
tulması gerekir.

Cumhuriyet başsavcılığına gelen soruşturma ve işlerin tevzii
MADDE 135 ‒ (1) Soruşturma ve istinabe evrakı ile diğer işler puanlama yöntemine

göre Cumhuriyet savcılarına tevzi edilir. Her Cumhuriyet savcısına eşit puanda iş gönderilmesi
esastır. Puanlama kriterleri, Kurulun görüşü alınarak Bakanlık tarafından UYAP’ta düzenlenir.

(2) Tevziden kaynaklanan uyuşmazlıklar Cumhuriyet başsavcısı tarafından tevzi kri-
terleri esas alınarak karara bağlanır.

Cumhuriyet başsavcılığı ön büro işlemleri
MADDE 136 ‒ (1) Cumhuriyet başsavcılığı ön büro personelinin görevleri şunlardır:
a) Kapalı dosyalarda; mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören ve vekilleri ile şüpheli ve

müdafiin talebi hâlinde kapak bilgisi, belge ve karar örneğini kimlik tespiti yaparak vermek.
b) Kısıtlama kararı olmayan derdest soruşturma dosyalarında; mağdur, şikâyetçi, suçtan

zarar gören ve vekilleri ile şüpheli ve müdafiin talebi hâlinde dosya içerisindeki belgelerin ör-
neğini kimlik tespiti yaparak vermek.

c) Kapalı ve derdest soruşturma dosyalarında; kapak bilgisi, belge ve karar örneği talep
eden kişinin dosyadaki sıfatı hususunda tereddüt oluşması hâlinde, talep konusunda karar ver-
mek üzere Cumhuriyet savcısını bilgilendirerek talimatı doğrultusunda gereğini yapmak.
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ç) Derdest soruşturma dosyalarına ibraz edilen dilekçe, belge ya da diğer evrakı kimlik
tespiti yaparak teslim alıp, ikinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen işlemleri yap-
mak, ayrıca tutuklu soruşturma dosyalarında derhâl ilgili zabıt kâtibini bilgilendirmek.

d) Başka yer Cumhuriyet başsavcılığı veya diğer mercilere gönderilmesi talebiyle ve-
rilen dilekçe, belge ya da diğer evrakı kimlik tespiti yaparak teslim alıp ikinci fıkranın (a), (b)
ve (ç) bentlerinde belirtilen işlemleri yapmak ve muhabere bürosunun iş listesine yönlendir-
mek.

e) PTT ve kargo aracılığıyla gelen evrak hariç olmak üzere, Cumhuriyet başsavcılığına
gelen evrakı teslim alarak ikinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen işlemleri yap-
mak.

f) Fezlekeli evrak hariç olmak üzere, adlî kolluktan gelen evrakı teslim alarak ikinci
fıkranın (a), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen işlemleri yapmak.

g) Hakkında yakalama kararı veya infaz evrakı bulunan kişileri kolluk marifetiyle ilgili
büroya yönlendirmek.

ğ) Başka yer açık ceza infaz kurumundan izinli olarak çıkan hükümlünün iznini belir-
tilen yerde geçirdiğinin tespiti amacıyla izin kâğıdına şerh düşülmesi için Cumhuriyet başsav-
cılığına başvurması hâlinde, hükümlünün izin kâğıdına geldiği tarih ve saat belirtilmek suretiyle
gerekli şerhi düşmek ve onaylamak.

h) SMS aracılığıyla hakkındaki kovuşturma işlemlerinden bilgi almak isteyenleri UYAP
SMS abonesi yapmak.

(2) Kapalı ve derdest soruşturma dosyasına dilekçe, belge ya da diğer evrakı ibraz etmek
isteyen kişinin UYAP’ta yapılan sorgulamada mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören ve vekilleri
ile şüpheli ve müdafii olduğunun anlaşılması hâlinde sırasıyla aşağıdaki işlemler yapılır:

a) Evrak taranarak UYAP’a kaydedilir.
b) Başvuru sahibine, evrakın alındığına ve elektronik ortama aktarıldığına dair aynı za-

manda havale yerine geçen bir alındı belgesi ücretsiz olarak verilir.
c) Evrak UYAP’tan zabıt kâtibinin iş listesi ekranına gönderilir.
ç) Fizikî evrak ilgili personel tarafından aynı gün zimmet karşılığında teslim alınmak

üzere ön büroda muhafaza edilir.
Soruşturma evrakının incelenmesi ve örnek alınması
MADDE 137 ‒ (1) Kanunun başka hüküm koyduğu hâller saklı kalmak ve savunma

haklarına zarar vermemek şartıyla soruşturma evresindeki usul işlemleri gizlidir.
(2) Şüpheli ve müdafii soruşturma evresinde dosya içeriğini inceleyebilir ve istediği

belgelerin bir örneğini fizikî ya da elektronik ortamda harçsız olarak alabilir.
(3) Şüpheli ve müdafiin dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden örnek almasına

ilişkin yetkisi, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise Cumhuriyet savcısının istemi
ve ilgili hâkimin kararıyla kısıtlanabilir.

(4) Yakalanan kişinin veya şüphelinin ifadesini içeren tutanak ile bilirkişi raporları ve
adı geçenlerin hazır bulunmaya yetkili oldukları diğer adlî işlemlere ilişkin tutanaklar hakkında
üçüncü fıkra hükmü uygulanmaz.

(5) Bu maddenin içerdiği haklardan mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören ve vekilleri
de yararlanır.

(6) İncelemenin yapıldığına veya belge örneği alındığına dair düzenlenen dosya ince-
leme ya da belge örneği alma tutanağı, dosyayı inceleyen veya belge örneği alan ile nezaret
eden görevli tarafından imzalandıktan sonra taranarak UYAP’a aktarılır.

(7) Soruşturma evrakı soruşturmayı geciktirmemek kaydıyla Cumhuriyet savcısının be-
lirleyeceği personel huzurunda kalemde veya ön büroda incelenir.
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Süre belgesi
MADDE 138 ‒ (1) İlâmı infaz eden Cumhuriyet başsavcılığınca, ceza infaz kurumuna

tesliminde hükümlüye; infaz kaydı numarasını, ceza infaz kurumuna alındığı ve salıverileceği
tarihi, ceza süresi ile cezanın hangi mahkeme ve hükme ilişkin olduğunu ihtiva eden belge ve-
rilir. Hükümlünün ceza infaz kurumuna kabulünde de belgenin bir örneği kurum idaresine gön-
derilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ceza Mahkemeleri ve Hâkimlikleri Yazı İşleri Hizmetleri

Tutulacak Kayıtlar
MADDE 139 ‒ (1) Ceza mahkemeleri ve hâkimliklerinde ilgisine göre;
a) İddianamenin değerlendirilmesi kaydı,
b) Esas kaydı,
c) Duruşma günleri kaydı,
ç) Keşif günleri kaydı,
d) Uzlaşma kaydı,
e) Önödeme kaydı,
f) Bilirkişilik kaydı,
g) Tercüman kaydı,
ğ) SEGBİS kaydı,
h) İstinabe kaydı,
ı) Karar kaydı,
i) İstinaf kaydı,
j) Temyiz kaydı,
k) İnfaz hâkimliği kaydı,
l) Koruyucu ve destekleyici tedbir kararları kaydı,
m) Sorgu kaydı,
n) Değişik işler kaydı,
o) Muhabere kaydı,
ö) Zimmet kaydı,
tutulması zorunludur.
İddianamenin değerlendirilmesi kaydı
MADDE 140 ‒ (1) İddianame ve soruşturma evrakının UYAP’tan mahkemeye gönde-

rildiği tarihten başlayıp, mahkemece kabul veya iadesine karar verildiği tarihe kadar geçen sü-
recin safahatının işlendiği kayıttır.

(2) Bu kayıt; sıra numarası, Cumhuriyet başsavcılığı iddianame ve esas numarası, mah-
keme esas numarası, soruşturma evrakının geldiği tarih, kabul veya iade karar tarihi, iade ka-
rarına karşı itiraz işlemleri, iade hâlinde Cumhuriyet başsavcılığına tevdi tarihi ile düşünceler
sütunlarından oluşur.

(3) Mahkemenin iade veya kabul kararı bu kayda işlenir. Cumhuriyet savcısı bu kayıt
üzerinden iddianamenin iadesi kararına itiraz edebilir.

Esas kaydı
MADDE 141 ‒ (1) Davaların aşamalarının işlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, Cumhuriyet başsavcılığı esas numarası, mağdur, şikâyetçi,

katılan ve sanığın kimlik bilgileri, suçun türü, dosyanın geldiği tarih, tutuklama ve salıverilme
tarihi, hükmün özeti, tarihi ve numarası, tarafların yokluğunda verilen hükmün tebliğ tarihi,
itiraz işlemleri, dosyanın istinaf veya temyize gönderilme tarihi ile geldiği tarih ve sonucu, ilâ-
mın Cumhuriyet başsavcılığına tevdi tarihi, ceza fişinin mahallî adlî sicil birimine gönderilme
tarihi, harç tahsil müzekkeresinin tevdi tarihi, ilâmat numarası ile düşünceler sütunlarından
oluşur.
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(3) Aşağıda belirtilen hâllerde dosya kaydedilerek esas numarası alır.
a) İddianamenin kabul edilmesi,
b) İddianame yerine geçen kararın mahkemeye gelmesi,
c) Başka mahkeme veya askerî mahkemeden görevsizlik, yetkisizlik ya da nakil kararı

ile dosyanın gelmesi.
(4) Mahkemece verilen kararın, temyiz veya istinaf kanun yolu incelemesi sonucunda

bozularak mahkemeye iadesi hâlinde, dosyaya yeni bir esas numarası verilir. Ancak bu husus
dosyanın ilk esas numarası karşısındaki düşünceler sütununda gösterilir.

(5) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231 inci ve 5395 sayılı Çocuk Koruma
Kanununun 23 üncü maddesi uyarınca verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kara-
rında belirtilen denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmesi veya denetimli serbestlik
tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranılması ya da bu kararlara itiraz üzerine, itiraz
merciince kararın kaldırılması hâlinde dosya yeniden ele alındığında yeni esas numarası üze-
rinden işlem yapılır. 

(6) Kanun kapsamında mahkemelerce verilen disiplin hapsi kararları esas numarası
üzerinden Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir.

Duruşma günleri kaydı
MADDE 142 ‒ (1) Mahkemenin iş durumuna göre duruşma yapılacak gün ve saatlerin

bir sıra dâhilinde işlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, esas numarası, değişik iş numarası, duruşma gün ve saati,

mağdur, şikâyetçi, katılan ve vekilleri ile sanık ve müdafiin adı ve soyadı, suçun türü, duruş-
manın bırakıldığı tarih ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Keşif günleri kaydı
MADDE 143 ‒ (1) Mahkemenin iş durumuna göre keşif yapılacak gün ve saatlerin bir

sıra dâhilinde işlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, esas numarası, değişik iş numarası, keşif gün ve saati, suçun

türü, bilirkişi, mağdur, şikâyetçi, katılan ve vekilleri ile sanık ve müdafiin kimlik bilgileri ile
düşünceler sütunlarından oluşur.

Uzlaşma kaydı
MADDE 144 ‒ (1) Mahkemece yapılan uzlaşma işlemlerine ilişkin safahatın işlendiği

kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, mahkeme adı ve esas numarası, mağdur, şikâyetçi, sanık,

müdafi, vekil veya kanunî temsilci ile uzlaştırmacının kimlik bilgileri, uzlaştırmacının mesleği
ve görevi, suçun türü, kararlaştırılan edimin türü ve süresi, dosyanın uzlaştırmacıya verildiği
tarih, uzlaştırma raporunun teslim edildiği tarih, uzlaştırma işleminin sonucu, uzlaştırmacıya
ödenen ücret ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Önödeme kaydı
MADDE 145 ‒ (1) Mahkemece uygulanan önödemeye ilişkin işlemlerin safahatının

işlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, mahkeme adı ve esas numarası, sanığın ve kanunî temsil-

cisinin kimlik bilgileri, suçun türü, ödenecek miktar, tebliğ ve ödeme tarihi, yargılama gideri
ve işlemin sonucu ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Bilirkişilik kaydı
MADDE 146 ‒ (1) Mahkemece atanan bilirkişilere ilişkin bilgi ve işlemlerin safahatının

işlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, mahkeme adı ve esas numarası, bilirkişinin kimlik bilgileri,

mesleği ve görevi, atanma nedeni ve dosyanın bilirkişiye teslim tarihi ile verilen süre, raporun
sunulduğu tarih, ek rapor tanzim edilip edilmediği ve takdir edilen ücret ile düşünceler sütun-
larından oluşur.
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Tercüman kaydı
MADDE 147 ‒ (1) Mahkemece atanan ya da sanık tarafından seçilen tercümana ilişkin

bilgi ve işlemlerin safahatının işlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, mahkeme adı ve esas numarası, tercümanın kimlik bilgileri,

mesleği ve görevi, atandığı tarih, tercümenin yapıldığı dil, takdir edilen ücret ile düşünceler
sütunlarından oluşur.

SEGBİS kaydı
MADDE 148 ‒ (1) Mahkemece, dinlenilmesine gerek görülen kişilerin SEGBİS kul-

lanılarak dinlenilmesi, görüntü ve seslerinin kayda alınması ve saklanması ile ilgili bilgilere
dair işlemlerin safahatının işlendiği kayıttır.

(2) Bu kayıt; sıra numarası, mahkeme adı ve esas numarası, dinlenen kişinin sıfatı ve
kimlik bilgileri, dinleme tarihi ve saati, suçun türü, ifadenin alınacağı birim ve salon adı ile
düşünceler sütunlarından oluşur.

İstinabe kaydı
MADDE 149 ‒ (1) Başka yer mahkemesi veya askerî mahkemede görülmekte olan da-

va kapsamında gönderilen istinabe taleplerine ilişkin işlemlerin safahatının işlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, istinabe talebinin tarih ve numarası, istinabe talebinin gel-

diği tarih, istinabe talebinde bulunan merci, tarafların sıfatı ve kimlik bilgileri, yapılması iste-
nilen işlem ve sonucu, istinabe evrakının iade tarihi ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Karar kaydı
MADDE 150 ‒ (1) Mahkemece verilen karara ilişkin işlemlerin safahatının işlendiği

kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, esas numarası, karar tarihi, sanığın kimlik bilgileri, suçun

türü, kararı veren mahkemenin başkan ve üyeleri ile hâkim ve Cumhuriyet savcısı, karar türü,
tarafların kanunî temsilcileri ile vekil ve müdafiin kimlik bilgileri, karar sonucu ile düşünceler
sütunlarından oluşur.

İstinaf kaydı
MADDE 151 ‒ (1) Mahkemece verilen hüküm aleyhine yapılan istinaf kanun yolu baş-

vurularına ilişkin işlemlerin safahatının işlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, istinaf numarası, hükmün tarihi ile esas ve karar numarası,

başvuranların sıfatı ve kimlik bilgileri, dilekçenin verildiği veya beyanın tutanağa geçirildiği
tarih, aleyhine istinafa başvurulanların sıfatı ve kimlik bilgileri, aleyhine istinafa başvurulana
ve Cumhuriyet başsavcılığına tebliğ tarihi, ilâm numarası ve tarihi, istinafa süresinde başvu-
rulup başvurulmadığı, dosyanın istinafa gönderildiği tarih, dosyanın istinaftan geldiği tarih ve
sonucu ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Temyiz kaydı
MADDE 152 ‒ (1) Mahkemece verilen hüküm aleyhine yapılan temyiz kanun yolu

başvurularına ilişkin işlemlerin safahatının işlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, temyiz numarası, hükmün tarihi ile esas ve karar numarası,

başvuranların sıfatı ve kimlik bilgileri, dilekçenin verildiği veya beyanının tutanağa geçirildiği
tarih, aleyhine temyiz olunanların sıfatı ve kimlik bilgileri, aleyhine temyiz olunana ve Cum-
huriyet başsavcılığına tebliğ tarihi, ilâm numarası ve tarihi, temyizin süresinde yapılıp yapıl-
madığı, dosyanın temyize gönderildiği tarih, dosyanın temyizden geldiği tarih ve sonucu ile
düşünceler sütunlarından oluşur.

İnfaz hâkimliği kaydı
MADDE 153 ‒ (1) İnfaz hâkimliğince yapılan işlemlerin safahatının işlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, ilgilinin sıfatı ve kimlik bilgileri, başvuru konusu, kararı

veren hâkim, karar numarası, tarihi ve türü ile düşünceler sütunlarından oluşur.
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Koruyucu ve destekleyici tedbir kararları kaydı
MADDE 154 ‒ (1) Mahkeme veya çocuk hâkimi tarafından, 5395 sayılı Çocuk Koruma

Kanunu kapsamında verilen koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının safahatının işlendiği
kayıttır.

(2) Bu kayıt; sıra numarası, hakkında tedbir uygulanan çocuğun kimlik bilgileri, tedbirin
türü, süresi, kararın gönderildiği tarih, kararı uygulayacak kurum, kararın uygulanmasına baş-
lanıldığı, bitirildiği tarih ve yapılan işlem ile düşünceler sütunlarından oluşur.

(3) Çocuk hakkında aynı kararla birden fazla koruyucu ve destekleyici tedbire hükme-
dilmesi hâlinde bu tedbirler ayrı ayrı numaralara kaydedilir.

Sorgu kaydı
MADDE 155 ‒ (1) Tutuklama veya adlî kontrol kararlarına ilişkin işlemlerin safahatının

işlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, mahkemenin adı, soruşturma numarası, sorgu tarihi, şüp-

helinin kimlik bilgileri, müdafii ve suç bilgileri ile düşünceler sütunlarından oluşur.
Değişik işler kaydı
MADDE 156 ‒ (1) Diğer kayıtlara işlenmesi gerekmeyen; idarî yaptırım kararlarına

karşı yapılan başvurular, arama, elkoyma, gözlem altına alma, iletişimin tespiti, dinlenilmesi,
kayda alınması, gizli soruşturmacı görevlendirilmesi, teknik araçlarla izleme gibi karar ve iş-
lemler ile 5271 sayılı Kanunun 205 inci maddesi uyarınca verilen tutuklama kararlarının safa-
hatının işlendiği kayıttır.

(2) Bu kayıt; sıra numarası, şüpheli veya kabahatlinin kimlik bilgileri, mahkeme esas
numarası, talep eden, talep ve tarihi, karar ve tarihi, merciine gönderildiği tarih ile düşünceler
sütunlarından oluşur.

Muhabere kaydı
MADDE 157 ‒ (1) Diğer kayıtlara işlenmesi gerekmeyen; Cumhuriyet başsavcılığı,

mahkeme veya diğer mercilerden gelen ya da bu mercilere gönderilen evrakın işlendiği kayıt-
tır.

(2) Bu kayıt; sıra numarası, evrakın tarih ve numarası, gönderilen veya gönderen merci,
geliş ya da gönderilme tarihi, evrakın özeti ile düşünceler sütunlarından oluşur.

(3) Bu kayda, ara karar nedeniyle diğer mercilere yazılan müzekkereler ile bunlara ve-
rilen cevaplar ve istinabe kaydına kayıtlı işlere ait yazışmalar geçirilmez. Bunlar sadece zimmet
kaydına işlenir.

(4) Muhabereye kayıtlı yazıya gelen cevap ayrı bir kayıt işlemine tâbi tutulmaz. Sadece
kayıtlarda aldığı numaranın karşısına geldiği işaret olunur.

Zimmet kaydı
MADDE 158 ‒ (1) Mahkemece, UYAP üzerinden gönderilemeyen evrakın işlendiği

kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, evrak numarası, gönderildiği merci, alındığı tarih, evrakı

alanın kimlik bilgileri, görevi ve imzası ile düşünceler sütunlarından oluşur.
(3) Harç ve mahkeme giderleri için ayrı ayrı zimmet kaydı tutulur.
Davaların birleştirilmesi
MADDE 159 ‒ (1) Davanın birleştirilmesine karar verildiği takdirde, hangi dosya ile

birleştirildiği hususu esas kaydının düşünceler sütununa yazılır ve birleştirilen dosya üzerinden
işlemlere devam olunur.

Davaların ayrılması
MADDE 160 ‒ (1) Dosyanın ayrılmasına karar verildiği takdirde, ayrılan dosyaya yeni

bir esas numarası verilir ve kovuşturmaya ilişkin işlemler bu numara üzerinden yürütülür. Esas
kaydındaki eski ve yeni kayıtların karşılarındaki düşünceler sütunlarına bu hususlar işlenir.
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(2) Ayrılan dava dosyasına, ilk dosyadaki belgelerden ilgili olanların birer örneği akta-
rılır.

Kartonlar
MADDE 161 ‒ (1) Mahkemece, aşağıda gösterilen karar ve işlem kartonlarının UYAP’ta

tutulması zorunludur.
a) Karar kartonu: Kovuşturma evresi sonucunda verilen kararların saklandığı kartondur.
b) Değişik işler kartonu: Değişik işler kaydına kaydolunan işler hakkında verilen ka-

rarların saklandığı kartondur.
c) Adlî tebligat ve posta gönderileri kartonu: Görevli tarafından imza ve mühür ile tes-

lim alınan tebligat ve posta evrakına ait sevk irsaliyelerinin bir örneği ile ödeme talimatının ve
aylık posta gideri cetvelinin bir örneğinin konulduğu ve saklandığı kartondur. Temyiz ve istinaf
kanun yoluna gönderilen dosyalar hakkında ayrı irsaliyeler düzenlenir ve bunlar ayrı karton-
larda muhafaza edilir

ç) İş cetvelleri kartonu: Mahkemece, Bakanlık ve Kurula gönderilen iş cetvellerinin
saklandığı kartondur.

d) Teftiş tavsiyeler listesi kartonu: Teftiş sonucunda düzenlenen tavsiyeler listesinin
saklandığı kartondur.

e) Zimmet kartonu: Mahkemece, UYAP üzerinden gönderilemeyen evrakın teslimine
ilişkin belgenin konulduğu ve saklandığı kartondur. Elektronik ortamda tutulan kaydın çıktısı
alınır, ilgili sütun imzalatıldıktan sonra taranarak UYAP’a aktarılır ve kartonda muhafaza
edilir.

(2) Birinci fıkranın (c) ve (e) bentlerinde gösterilen kartonların fizikî olarak da tutulması
gerekir.

Mahkemelere gelen dava ve işlerin tevzii
MADDE 162 ‒ (1) İddianame, istinabe evrakı ve diğer işler puanlama yöntemine göre

mahkemelere tevzi edilir. Her mahkemeye eşit puanda iş gönderilmesi esastır. Puanlama kri-
terleri, Kurulun görüşü alınarak Bakanlık tarafından UYAP’ta düzenlenir.

(2) Tevziden kaynaklanan uyuşmazlıklar adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet ko-
misyonu başkanı tarafından tevzi kriterleri esas alınarak karara bağlanır.

İddianamenin tebliği ve sanığın çağrılması
MADDE 163 ‒ (1) İddianame çağrı kâğıdı ile birlikte sanığa ve müdafiine tebliğ olunur.
(2) Tutuklu olmayan sanığa tebliğ olunacak çağrı kâğıdına mazereti olmaksızın gelme-

diğinde zorla getirileceği yazılır.
(3) Tutuklu sanığa duruşma günü, tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumunda cezaevi

kâtibi veya bu işle görevlendirilen personel aracılığıyla tebliğ edilir ve bu hususta bir tutanak
düzenlenir.

(4) Bu tutanak;
a) Duruşma tarihi ve saatini,
b) Savunma için varsa tanık veya bilirkişi daveti ya da diğer savunma delillerinin top-

lanması taleplerini,
c) Sanığa tebliğ edilen iddianamenin tarih ve numarasını,
içerir.
(5) Bu madde gereğince yapılan tebligatla duruşma günü arasında en az bir hafta süre

bulunması gerekir.
Mahkeme ön büro işlemleri
MADDE 164 ‒ (1) Mahkeme ön büro personelinin görevleri şunlardır:
a) Kapalı dosyalarda; mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören, katılan ve vekilleri ile sanık

ve müdafiin talebi hâlinde kapak bilgisi, belge ve karar örneğini kimlik tespiti yaparak ver-
mek.
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b) Derdest kovuşturma dosyalarında; mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören, katılan ve
vekilleri ile sanık ve müdafiin talebi hâlinde dosya içerisindeki belgelerin örneğini kimlik tespiti
yaparak vermek.

c) Kapalı ve derdest kovuşturma dosyalarında; kapak bilgisi, belge ve karar örneğini
talep eden kişinin dosyadaki sıfatı hususunda tereddüt oluşması hâlinde, talep konusunda karar
vermek üzere hâkimi bilgilendirerek talimatı doğrultusunda gereğini yapmak.

ç) Derdest kovuşturma dosyalarına ibraz edilen dilekçe, belge ya da diğer evrakı kimlik
tespiti yaparak teslim alıp, ikinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen işlemleri yap-
mak, ayrıca tutuklu kovuşturma dosyalarında derhâl ilgili zabıt kâtibini bilgilendirmek.

d) Başka yer mahkemelerine veya diğer mercilere gönderilmesi talebiyle verilen dilek-
çe, belge ya da diğer evrakı kimlik tespiti yaparak teslim alıp, ikinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç)
bentlerinde belirtilen işlemleri yapmak.

e) PTT ve kargo aracılığıyla gelen evrak hariç olmak üzere, mahkemelere gelen evrakı
teslim alarak ikinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen işlemleri yapmak.

f) Cumhuriyet başsavcılığından gelen değişik iş talepleri hariç olmak üzere, değişik iş
talepleri ve icra ceza mahkemesine yapılan taleplerin tevzii ile birlikte ikinci fıkranın (a), (b),
(c) ve (ç) bentlerinde belirtilen işlemleri yapmak.

g) Hakkında yakalama kararı veya infaz evrakı bulunan kişileri kolluk marifetiyle ilgili
büroya yönlendirmek.

ğ) SMS aracılığıyla hakkındaki kovuşturma işlemlerinden bilgi almak isteyenleri UYAP
SMS abonesi yapmak.

(2) Kapalı ve derdest kovuşturma dosyasına dilekçe, belge ya da diğer evrakı ibraz et-
mek isteyen kişinin UYAP’ta yapılan sorgulamada mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören, ka-
tılan ve vekilleri ile sanık ve müdafii olduğunun anlaşılması hâlinde sırasıyla aşağıdaki işlemler
yapılır:

a) Evrak taranarak UYAP’a kaydedilir.
b) Başvuru sahibine, evrakın alındığına ve elektronik ortama aktarıldığına dair aynı za-

manda havale yerine geçen bir alındı belgesi ücretsiz olarak verilir.
c) Evrak UYAP’tan mahkemenin iş listesi ekranına gönderilir.
ç) Fizikî evrak ilgili personelce zimmet karşılığında aynı gün teslim alınmak üzere ön

büroda muhafaza edilir.
Dosyanın incelenmesi ve örnek alınması
MADDE 165 ‒ (1) Mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören ve katılanın vekilleri ile mü-

dafi kovuşturma evresinde dosya içeriği ile muhafaza altına alınmış delilleri fizikî veya elek-
tronik ortamda yazı işleri müdürü ya da görevlendireceği bir zabıt kâtibinin yanında inceleye-
bilir.

(2) Avukat veya stajyeri vekâletname olmaksızın kovuşturma dosyalarını inceleyebilir.
(3) Mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören, katılan ve sanık kovuşturma dosyasındaki

bütün tutanak ve belgelerin örneğini harçsız olarak alabilir.
(4) Mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören ve katılanın vekilleri ile müdafi vekâletname

veya görevlendirme yazısı ile başvurmaları hâlinde kovuşturma dosyasındaki bütün tutanak
ve belgelerin örneğini harçsız olarak alabilir.

(5) İncelemenin yapıldığına veya belge örneği alındığına dair düzenlenen dosya ince-
leme ya da belge örneği alma tutanağı dosyayı inceleyen veya belge örneği alan ile nezaret
eden görevli tarafından imzalandıktan sonra taranarak UYAP’a aktarılır.

(6) Müdafi ve vekil, Avukat Bilgi Sistemi vasıtasıyla UYAP üzerinden dava dosyalarını
inceleyebilir ve örnek alabilir.
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(7) Mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören, katılan ve sanık güvenli elektronik imza sa-
hibi olmak koşuluyla Vatandaş ve Kurum Bilgi Sistemi vasıtasıyla UYAP üzerinden tarafı ol-
duğu kovuşturma dosyasına ait evrakı inceleyebilir ve örnek alabilir. Güvenli elektronik imza
sahibi olmayan mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören, katılan ve sanık ise sadece dava ve işlerin
kapak bilgilerine ulaşabilir.

(8) Cumhuriyet başsavcısı ve Cumhuriyet savcısı ile denetimleri sırasında Bakanlık ve
Kurul müfettişi dava dosyasını her zaman inceleyebilir.

(9) Bu maddede sayılanlar dışında, mahkeme başkanı veya hâkimin izni olmadan mah-
keme evrakı kimseye gösterilmez.

Duruşma listesi
MADDE 166 ‒ (1) Duruşmalı işlerde mahkeme adı, dosya esas numarası, taraflar ile

müdafii ve vekilinin adı ve soyadı, duruşma tarihi ve saati bir liste hâlinde duruşmadan önce
ilgililerin erişimine sunulur.

(2) Duruşma listesinde, suç mağduru olan veya suça sürüklenen çocukların sadece ad
ve soyadının baş harfleri gösterilir.

Dosyanın düzenlenmesi ve dizi listesi yapılması
MADDE 167 ‒ (1) Soruşturma ve dava dosyası UYAP’ta tutulur.
(2) Soruşturma ve dava dosyasının zorunlu nedenlerle fizikî olarak diğer bir mercie

gönderilmesi gerektiğinde, UYAP’ta tutulan dosyadaki evrakın çıktısı alınır. Onaylanan evrak,
oluşturulan ıslak imzalı dizi pusulasıyla birlikte gönderilir.

(3) Zorunlu nedenlerden dolayı fizikî olarak da tutulan dosyalarda aşağıdaki işlemler
yapılır:

a) Dosyanın sol üst köşesine soruşturma veya esas numarası yazılır.
b) Soruşturma ve kovuşturmaya ait bütün evrak tarih sırasına göre kâğıtların kenarları

ortalama delinmek suretiyle dosyaya birer birer eklenir.
c) Vekâletnameler ile sanıkların nüfus ve adlî sicil kayıtları iddianamenin üzerine; keşif

tutanağı, bilirkişi raporları ve istinabe tutanakları duruşma tutanağının altına takılır.
ç) Evrakın dosyaya sığmayacağı anlaşılırsa, evrak sırasıyla başka dosyalara konulur ve

bu dosyanın üzerine aynı dosya numarası yazılarak ilk teşkil edilen dosyaya eklenir.
d) Bozma üzerine yeni yapılan duruşmalarda dosya, yukarıda yazılı esaslara göre ye-

niden işlem görür ve yeni evrak eskilerle karıştırılmaz.
e) Dosyanın diğer bir mercie gönderilmesi gerektiğinde; içerisindeki tutanak ve belgeler

geliş tarihi ve sırasına veya numara sırasına göre dosya kapağında gösterilen hanelere yazılmak
suretiyle dizi listesi yapılarak zabıt kâtibi tarafından imzalanır.

f) Dosyanın başka yere gönderilmesinin gerekmesi hâlinde, taranarak UYAP’a aktarı-
lamayan evrakın bulunduğu geçici bir dosya açılarak işlemlere bu dosya üzerinden devam olu-
nur. Asıl dosya geldiğinde geçici dosyada bulunan evrak bu dosyaya eklenir.

Kanun yollarına başvurulması hâlinde yapılacak işlemler
MADDE 168 ‒ (1) Mahkemece verilen hükme karşı; istinaf veya temyiz kanun yoluna

başvurulması, merci tayini isteminde bulunulması ya da noksan ikmali için dosyanın iade edil-
mesi hâlinde, UYAP üzerinden kanun yolu formu ve dizi pusulası hazırlanarak bölge adliye
mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.

(2) Kanun yararına bozma talebinde bulunulması hâlinde, dosya Cumhuriyet başsav-
cılığınca UYAP üzerinden Bakanlığa gönderilir.
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DÖRDÜNCÜ KISIM
Adlî Yargı İlk Derece Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Hizmetleri

BİRİNCİ BÖLÜM
Müdürlük

Yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesi
MADDE 169 ‒ (1) Mahkemelerde bir yazı işleri müdürü, yeterli sayıda zabıt kâtibi,

memur, mübaşir, hizmetli ve diğer görevliler bulunur.
(2) Yazı işleri hizmetleri ilgisine göre mahkeme başkanı veya hâkiminin denetimi al-

tında, ilgili yazı işleri müdürü ve onun yönetiminde zabıt kâtibi, memur, mübaşir, hizmetli ve
diğer görevliler tarafından yürütülür.

(3)Yazı işleri müdürünün görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Mahkeme yazı işlerini denetlemek.
b) Talep hâlinde gerekçeli kararın tebliğini sağlamak.
c) Harç tahsil müzekkerelerini yazmak ve kesinleştirme işlemlerini yapmak.
ç) Zabıt kâtipleri arasında iş bölümü yapmak.
d) Dava dilekçesini ve havalesi gereken evrakı havale etmek.
e) Yönetimi altında bulunan zabıt kâtipleri ve diğer memurları yetiştirmek.
f) Hukukî başvuru veya kanun yolları incelemesi için dosyayla ilgili gerekli işlemleri

yapmak ya da yaptırmak.
g) Bilirkişilere fizikî ortamda teslimi gereken dosyalarla ilgili işlemleri yerine getirmek.
ğ) Harcın hesaplanması ve hukuk mahkemeleri veznesi bulunmayan yerlerde tahsiline

ilişkin işlemleri yapmak.
h) Dosyaya ait kıymetli evrak ve değerli eşyanın uygun yerde muhafazasını sağlamak.
ı) Yargılamanın bulunduğu aşamanın gereklerini yerine getirmek.
i) Arşivin düzenli tutulmasını sağlamak.
j) Teminatın iadesi gereken hâllerde gerekli işlemleri yerine getirmek.
k) Mevzuattan kaynaklanan, başkan veya hâkim tarafından verilen diğer görevleri ye-

rine getirmek.
(4) Zabıt kâtibinin görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Duruşma ve keşiflere katılmak, başkan veya hâkim tarafından yazdırılanlar ile doğ-

rudan yazılmasına izin verilen beyanları tutanağa yazmak.
b) Ara kararları yerine getirmek.
c) Gerekçeli kararları başkan veya hâkimin bildirdiği şekilde yazmak.
ç) Yargılaması devam eden dosyaları düzenli ve eksiksiz bir şekilde muhafaza etmek.
d) Tamamlanıp kesinleşen dosyaları arşive kaldırtmak.
e) Tarafların dosyaları incelemesine nezaret etmek ve dosya inceleme tutanağını dü-

zenlemek.
f) Karar ve tutanakları dikkat ve itina ile yazarak imzasız bırakmamak.
g) Cevabı gelmeyen müzekkerelerin tekidini yapmak.
ğ) Dizi pusulası düzenlemek.
h) Mevzuattan kaynaklanan, başkan veya hâkim ya da yazı işleri müdürünün vereceği

diğer görevleri yerine getirmek.
(5) Mübaşirin görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Kâtip tarafından hazırlanan ve duruşması yapılacak dosyaları incelenmek üzere du-

ruşma gününden önce hâkime götürmek.
b) Günlük duruşma listesini yapmak ve görülebilecek bir yere asmak.
c) Duruşma sırası gelenleri duruşma salonuna davet etmek.
ç) Duruşmaya alınanların salondaki yerlerini göstermek ve buna uyulmasını sağlamak.
d) Yemin verilmesi ve kararın açıklanması başta olmak üzere, duruşma ve keşif esna-

sında izlenmesi gereken davranış kurallarını taraflara ve ilgililere açıklamak.
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e) Müzekkereler ve tebligatların ilgili kurum ya da kişilere ulaşmasını sağlamak üzere
posta ve zimmet işlemlerini yerine getirmek.

f) Duruşmanın gizli yapılması kararı alındığında salonu boşaltmak.
g) Başkan veya hâkimin uygun bulduğu kişilerin dosyadan fotokopi almasına yardımcı

olmak.
ğ) Ertelenen duruşma tarihini yazarak taraflara vermek.
h) Arşive gitmesi gereken dosyalar ile arşivden çıkarılması gereken dosyalara ilişkin

işlemleri yapmak ve arşivi düzenli tutmak.
ı) Fizikî ortamda sunulan evrakı en kısa sürede dosyasına düzenli bir şekilde takmak.
i) İlgili mevzuatta belirlenen resmî kıyafeti giymek.
j) Başkan, hâkim ve yazı işleri müdürünün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.
(6) Hizmetlinin görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Mahkemeye ait alanları tertipli, düzenli ve temiz hâlde tutmak.
b) Mübaşirin olmadığı ya da yetersiz kaldığı zamanlarda ona ait işleri yapmak ve yar-

dımcı olmak.
c) Başkan, hâkimin ve yazı işleri müdürünün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.
(7) Yazı işleri müdürü, yerine getirmekle yükümlü olduğu görevleri yazı işleri hizmet-

lerinde görevli personele devredemez.
İş bölümü 
MADDE 170 ‒ (1) Yazı işleri müdürü, ilgisine göre başkanın veya hâkimin onayını

alarak, zabıt kâtibi, memur, mübaşir ve diğer görevliler arasında iş bölümü yapar. Yazı işleri
bürosunun birden fazla hâkime bağlı çalıştığı ilk derece hukuk mahkemelerinde tüm hâkimlerin
onayı alınır.

(2) Yazı işleri müdürü, hizmetlerin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi için zabıt
kâtipleriyle, memur ve diğer görevlilere işlerin öğretilmesi de dâhil olmak üzere her türlü tedbiri
alır. İlgili yazı işleri müdürü ve personel işin birikmesi veya gecikmesinden birlikte sorumlu-
dur.

İKİNCİ BÖLÜM
Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Hizmetleri

Tutulacak kayıtlar
MADDE 171 ‒ (1) Hukuk mahkemelerinde ilgisine göre; 
a) Esas kaydı,
b) Karar kaydı,
c) İstinaf kaydı,
ç) Temyiz kaydı,
d) İstinabe kaydı,
e) Değişik işler kaydı,
f) Duruşma günleri kaydı,
g) Keşif günleri kaydı,
ğ) Taşra istinaf veya temyiz kaydı,
h) Satış talep edilen ortaklığın giderilmesi dosyalarının kaydına mahsus esas kaydı,
ı) Ortaklığın giderilmesi satış paralarının kaydına mahsus kasa kaydı,
i) Tereke esas kaydı,
j) Tereke karar kaydı,
k) Tereke kasa kaydı,
l) Mirası ret kaydı,
m) Posta mutemet kaydı,
n) Tevzi kaydı,
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o) Zimmet kaydı,
ö) Harç tahsil müzekkeresi zimmet kaydı,
p) Vakıf tescil kaydı,
r) Vesayet ad kaydı,
s) Kıymetli evrak ve eşya kaydı,
ş) Sosyal inceleme‒görüşme kaydı,
t) Muhabere kaydı,
u) Hakem kararları saklama kaydı,
tutulması zorunludur.
Esas kaydı
MADDE 172 ‒ (1) Davaların aşamalarının işlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, tarafların, varsa kanunî temsilcileri ile vekillerinin ad ve

soyadları, T.C. kimlik numarası, varsa ticaret sicil numarası veya merkezî tüzel kişi kimlik
numarası, davanın konusu, davanın aşaması, nihai karar ve tarihi, kanun yolları işlemleri ve
düşünceler sütunlarından oluşur.

(3) Davanın aşaması sütununa davanın dilekçeler, ön inceleme ve tahkikat aşamalarına
ilişkin bilgiler yazılır.

Karar kaydı
MADDE 173 ‒ (1) Mahkemece verilen kararlara ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; karar sıra numarası, karar tarihi, dosya esas sıra numarası, kararı veren

hâkim veya başkan ve üyelerin ad ve soyadları ile sicil numaraları, tarafların, varsa kanunî
temsilcileri ile vekillerin ad ve soyadları, karar sonucu ve davanın konusu sütunlarından olu-
şur.

(3) Dava sonunda esas, hakem, tereke, değişik iş dosya türlerinden verilen hüküm ve
kararlar, tarih sırası ve sıra numarası ile elektronik ortamda görüntülenir.

İstinaf kaydı
MADDE 174 ‒ (1) Mahkemece verilen hükümler aleyhine yapılan istinaf başvurularına

ilişkin olarak tutulan kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, dosya esas sıra numarası, istinaf yoluna başvuran tarafın

sıfatı, varsa kanunî temsilcileri ile vekillerin ad ve soyadları, aleyhine istinaf yoluna başvurulan
tarafın sıfatı, adı ve soyadı, istinaf dilekçe tarihi, davanın nev’i, karar tarihi ve numarası, aley-
hine istinaf yoluna başvurulana tebliğ tarihi, istinaf şartlarının yerine getirilip getirilmediği,
dosyanın hangi bölge adliye mahkemesinin hangi hukuk dairesine gönderildiği, gönderilme
tarihi, dosyanın istinaf incelemesinden döndüğü tarih ve sonucu ile düşünceler sütunlarından
oluşur.

Temyiz kaydı
MADDE 175 ‒ (1) Mahkemece verilen hükümler aleyhine yapılan temyiz başvurula-

rına ilişkin olarak tutulan kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, dosya esas sıra numarası, temyiz yoluna başvuranın taraf

sıfatı, adı ve soyadı, aleyhine temyiz yoluna başvurulanın taraf sıfatı, adı ve soyadı, temyiz di-
lekçe tarihi, davanın nev’i, karar tarih ve numarası, aleyhine temyiz olunana tebliğ tarihi, temyiz
şartlarının yerine getirilip getirilmediği, dosyanın Yargıtay’ın hangi dairesine gönderildiği, gön-
derilme tarihi, dosyanın temyiz incelemesinden döndüğü tarih ve sonucu ile düşünceler sütun-
larından oluşur.

İstinabe kaydı
MADDE 176 ‒ (1) Başka yer mahkemelerinden gönderilen istinabe taleplerine ilişkin

bilgilerin tutulduğu kayıttır.
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(2) Bu kayıt; sıra numarası, müracaat ve tevdi tarihi, dosyadaki taraflar, talebin nev’i,
tarihi, gönderen mahkeme veya hukuk dairesinin adı ve dosya esas sıra numarası, işlem sonucu,
iade tarihi ve düşünceler sütunlarından oluşur.

Değişik işler kaydı
MADDE 177 ‒ (1) Yukarıda sayılan kayıtlarda tutulması gerekmeyen ihtiyatî tedbir,

delil tespiti gibi karar ve işlemlerin tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, talep tarihi, talep eden ile varsa karşı tarafın, adı ve soyadı

veya unvanı, T.C. kimlik numarası, varsa ticaret sicil numarası ya da merkezî tüzel kişi kimlik
numarası, talep konusu, karar numarası, kararın özeti ve tarihi ile düşünceler sütunlarından
oluşur.

Duruşma günleri kaydı
MADDE 178 ‒ (1) Mahkemelerin iş durumlarına göre duruşma yapılacak gün ve saatlerin

bir sıra dâhilinde raporlanabildiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, dosya esas sıra numarası, duruşma gün ve saati, tarafların

ad ve soyadları, davanın türü, duruşmanın bırakıldığı tarih, karar numarası ve işlem sonucu
sütunlarından oluşur.

Keşif günleri kaydı
MADDE 179 ‒ (1) Mahkemelerin iş durumuna göre, keşif yapılacak gün ve saatinin

bir sıra dâhilinde tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, dosya esas sıra numarası, keşif gün ve saati, davanın türü,

tarafların ad ve soyadları ve işlem sonucu sütunlarından oluşur.
Taşra istinaf veya temyiz kaydı
MADDE 180 ‒ (1) Başka yer mahkemeleri ile ilgili olarak gönderilecek istinaf veya

temyiz başvurularının tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, gönderilecek yer mahkemesi veya hukuk dairesinin adı,

evrak özeti, dilekçe tarihi, dosya numarası, düşünceler sütunlarından oluşur.
Satış talep edilen ortaklığın giderilmesi dosyalarının kaydına mahsus esas kaydı
MADDE 181 ‒ (1) Satış talep edilen ortaklığın giderilmesi dosyalarının kaydının ve

geçirdiği safahatın tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, satış kararını veren mahkemenin adı, dosya esas sıra

numarası, karar tarihi, karar numarası, hissedarların ad ve soyadları, satış talebi tarihi, satış
memurunun adı ve soyadı, dosyayı aldığı tarih, satışı müteakip dosyanın mahkemeye tevdi
tarihi, banka hesap numarası, satıştan elde edilen paranın hissedarlara tevziine dair işlemler ve
sonuç sütunlarından oluşur.

Ortaklığın giderilmesi satış paralarının kaydına mahsus kasa kaydı
MADDE 182 ‒ (1) Satıştan elde edilen para için tutulan kayıttır. Hak sahiplerine dağı-

tılacak bu paralar için bankada ayrı bir hesap açtırılır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, işlem türü, işlem tarihi, parayı yatıran veya çekenin adı ve

soyadı, sicil numarası, birim adı, dosya esas sıra numarası, makbuz numarası, miktar sütunla-
rından oluşur.

(3) İşlem türü sütununa işlemin tahsilât veya reddiyat olduğu yazılır.
Tereke esas kaydı
MADDE 183 ‒ (1) 23/9/2004 tarihli ve 25592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk

Medeni Kanununun Velâyet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzük
Kapsamında Tutulacak Defterler, Özel Kütük, Dosyalar, Tutanaklar ve Diğer Evrakın Düzen-
lenmesine Dair Yönetmelik gereğince tutulan ve ayrıca tereke mallarının korunması, defterinin
tutulması ve hak sahiplerine geçmesini sağlamak için tutulan kayıttır.
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(2) Bu kayıt; sıra numarası, varsa ilgili dosya esas numarası, davanın açıldığı tarih, baş-
vuranın, miras bırakanın ve varsa veli, vasi veya kayyımın adı ve soyadı, adresleri ve T.C. kim-
lik numaraları, başvuru tarihi, miras bırakanın ölüm tarihi, hükmün sonucu, tarih ve numarası,
kanun yollarına başvurma sütunlarından oluşur.

Tereke karar kaydı
MADDE 184 ‒ (1) Tereke dosyalarına ilişkin mahkemece verilen kararların tutulduğu

kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, karar tarihi, dosya esas sıra numarası, kararı veren hâkimin

adı ve soyadı ile sicil numarası, başvuranın, miras bırakanın ve varsa veli, vasi veya kayyımın
adı ve soyadı, karar sonucu ve davanın konusu sütunlarından oluşur.

Tereke kasa kaydı
MADDE 185 ‒ (1) Terekeye ait bankaya yatırılan ve çekilen para için tutulan kayıttır.

Bu para için bankada her dosya bakımından ayrı bir hesap açtırılır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, işlem türü, işlem tarihi, parayı yatıran veya çekenin adı ve

soyadı, sicil numarası, birim adı, dosya esas sıra numarası, makbuz numarası, miktar sütunla-
rından oluşur.

Mirası ret kaydı
MADDE 186 ‒ (1) Mirasçıların mirası ret etmesi hâlinde tutulan kayıttır.
(2) Bu kayıt; miras bırakanın adı ve soyadı, ölüm tarihi, mirası ret için başvuru tarihi,

reddedenin adı ve soyadı, T.C. kimlik numarası, reddedenin ikâmet adresi, ret beyanını içeren
tutanağın tarihi, tereke esas numarası, mirasçılık belgesini veren mahkemenin adı ile esas ve
karar numarası ve düşünceler sütunlarından oluşur.

(3) Reddeden mirasçıya mirası ret ettiğine dair belge verilmiş ise bu husus düşünceler
sütununda belirtilir.

(4) Reddeden mirasçıya talebi hâlinde, mirası ret kaydı numarasını içeren, mahkeme
mührü ile mühürlenmiş ve zabıt kâtibi tarafından imzalanmış mirası reddettiğine ilişkin bir
belge verilir.

Posta mutemet kaydı
MADDE 187 ‒ (1) Havale yoluyla gelen paraya ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; havalenin çıkış yeri, numarası, tarihi, cinsi, miktarı, gönderenin adı ve

soyadı, dosya numarası, posta görevlisinin adı ve soyadı, kasa kayıt tarihi ve numarası, tahsilât
makbuzunun tarihi ve numarası sütunlarından oluşur.

(3) Mutemetlerce PTT’den gelen havale ve kıymetli koli alındığında, PTT görevlisinin
imza ve mührü hanesine kadar olan sütunlar mutemet tarafından doldurulduktan sonra ilgili
PTT görevlisinin imza ve mührü alınır. Daireye gelinir gelinmez, tahsilat makbuzu kesilerek
kasa ve ilgili kayda işlenir. Gerek makbuz, gerek kayıtlardaki tarih ve numaralar da son iki sü-
tuna işlenir.

(4) Başkan veya hâkim, posta merkezinden havale ve kıymetli kolileri almaya yetkili
mutemetlerin adı, soyadı, memuriyet sıfatı ve tatbiki imzaları ile bunlardan başkasına ödeme
ve teslimat yapılmamasını o yer PTT müdürlüklerine bir yazı ile bildirir.

(5) Banka havaleleri hakkında da yukarıdaki fıkralar kıyasen uygulanır.
(6) Elektronik ortamda tutulan kaydın çıktısı alınır, ilgili sütun imzalatıldıktan sonra

ayrı bir kartonda saklanır.
Tevzi kaydı
MADDE 188 ‒ (1) Tevzi bürosunca dava veya işlerin hangi mahkemeye gönderildiğine

ilişkin tutulan kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, dağıtım yapılan mahkemenin adı, dosyanın esas numarası

ile esas numarasının verildiği tarih ve saati, tarafların adı, soyadı veya unvanı ve davanın ko-
nusu sütunlarından oluşur.
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Zimmet kaydı
MADDE 189 ‒ (1) Mahkemelerden çeşitli mercilere gönderilen evrakın işlendiği ka-

yıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, evrak numarası, gönderildiği daire, alındığı tarih, evrakı

alanın adı ve soyadı ve evrakı alanın imzası sütunlarından oluşur.
(3) Elektronik ortamda tutulan kaydın çıktısı alınır, ilgili sütun imzalatıldıktan sonra

ayrı bir kartonda saklanır.
Harç tahsil müzekkeresi zimmet kaydı
MADDE 190 ‒ (1) Mahkemelerden gönderilen harç tahsil müzekkerelerinin işlendiği

kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, evrak numarası, gönderildiği daire, alındığı tarih, evrakı

alanın adı ve soyadı ve evrakı alanın imzası sütunlarından oluşur. 
(3) Elektronik ortamda tutulan kaydın çıktısı alınır, ilgili sütun imzalatıldıktan sonra

ayrı bir kartonda saklanır.
Vakıf tescil kaydı
MADDE 191 ‒ (1) Mahkemece vakfın sicile tesciline ilişkin tutulan kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, vakfın adı, sicil tarihi ve tescili yapan taraf, lehine tescili

yapılan taraf, tescil yapılma sebebi, tescil tarihi ve düşünceler sütunlarından oluşur. 
Vesayet ad kaydı
MADDE 192 ‒ (1) Vesayet altına alınan veya kendilerine kayyım tayin olunanların al-

fabetik sırayla adlarının tutulduğu defterdir.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, esas numarası, karar numarası, kısıtlı, vasi, kayyım veya

gaibin adı ve soyadı, T.C. kimlik numaraları, işi, adresi, ikametgâhı, vesayet altına alınma se-
bebi, vesayet altına alındığı tarih, vasi ya da kayyımın tayin edildiği tarih, göreve başlayış
tarihi, görevin bitiş tarihi, malın devir ve teslim edildiği tarih ve düşünceler sütunlarından oluşur. 

Kıymetli evrak ve eşya kaydı
MADDE 193 ‒ (1) Mahkeme, tereke hâkimliği, ortaklığın giderilmesi satış memurluğu

veznesince alınan döviz cinsinden paralar ile diğer kıymetli evrak ve eşyaların işlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, dosya esas sıra numarası, verilen makbuzun tarihi ve

numarası, kıymetli evrakın sahibinin adı ve soyadı, kıymetli evrakın cinsi, âdeti, numarası,
takdir edilen kıymeti, satılmış ve paraya çevrilmişse bedeli, aynen iade olmuşsa iade tarihi,
iade alanın adı, soyadı ve imzası, nerede saklandığı ve düşünceler sütunlarından oluşur. 

Sosyal inceleme-görüşme kaydı
MADDE 194 ‒ (1) Mahkemece sosyal incelemecilerin raporlarına ilişkin tutulan ka-

yıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, ilgili dosya esas numarası, tarafların ad ve soyadları, uz-

manların ad ve soyadları, dosyanın veriliş tarihi, dosyanın geldiği tarih ve rapor özeti sütunla-
rından oluşur. 

Muhabere kaydı
MADDE 195 ‒ (1) Yukarıdaki maddelerde düzenlenen kayıtlara işlenmesi gerekenler

dışında gelen ve giden evrak ile başka yer mahkemeleri veya diğer kurumlara gönderilmek
üzere verilen dilekçelere ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır.

(2) Bu kayıt; sıra numarası, evrakın tarih veya numarası, gönderilen ya da gönderen
mahkeme veya kurumun adı, geliş ya da gönderilme tarihi, evrakın özeti, düşünceler sütunla-
rından oluşur. 

Hakem kararları saklama kaydı
MADDE 196 ‒ (1) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 436 ncı maddesinin

üçüncü fıkrası uyarınca mahkemece saklanacak hakem kararlarına ilişkin bilgilerin tutulduğu
kayıttır.
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(2) Bu kayıt; sıra numarası, kararı veren hakem veya hakem kurulu üyelerinin ad ve
soyadları, tarafların, varsa kanunî temsilcileri ile vekillerin ad ve soyadları, T.C. kimlik numarası,
davanın konusu, nihai karar ve tarihi ile düşünceler sütunlarından oluşur. 

Davanın açılması
MADDE 197 ‒ (1) Dava dilekçesi, tevzi bürosu, ön büro veya tevzi işiyle görevlendi-

rilen yazı işleri personeline teslim edilir.
(2) Dava dilekçesi, dava harca tabi ise harç ve gider avansı, harca tabi değilse gider

avansı tahsil edildikten sonra tevzi edilir ve tevzi formunun bir örneği başvuru sahibine verilir.
(3) Tevzi işlemi tamamlandığında, dosya hangi mahkemeye gönderilmiş ise o mahke-

menin esas kaydından numara alır ve sistem tarafından aynı anda tevzi formu düzenlenir. Tevzi
formu, dava veya işlerin hangi mahkemeye gönderildiğini gösteren ve başvuru sahibine verilen
alındı belgesidir. Tevzi formu, dağıtım yapılan mahkemenin adını, dosyanın esas numarası ile
esas numarasının verildiği tarih ve saati, dosya türünü, tarafların ad ve soyadlarını, davanın
konusunu ve varsa ilişkili dosya numarasını içerir.

(4) Başka yer tevzi bürosundan açılan davalarda da yukarıdaki fıkralar uygulanır. Başka
yer tevzi bürosu, ilgili mahkemeye doğrudan tevzi yapar ve teslim aldığı evrakı elektronik or-
tama aktarır, fizikî evrakı da gecikmeksizin ilgili mahkemeye gönderir. Posta ve havale masrafı
düşüldükten sonra, gider avansından kalan miktar ilgili mahkemenin hesabına aktarılır.

(5) Dava, dava dilekçesinin tevzi edilerek kaydedildiği tarihte açılmış sayılır.
(6) Herhangi bir nedenle elektronik ortamda işlem yapılamaması hâlinde durum bir tu-

tanakla tespit edilir ve işlem fizikî ortamda yapılır. Elektronik sistem açıldığında fizikî ortamda
yapılan işlemler gecikmeksizin elektronik ortama aktarılır. Bu durumda dava, söz konusu tu-
tanağın düzenlendiği tarihte açılmış sayılır.

(7) Fiziksel ortamda gelen tüm belgeler derhal elektronik ortama aktarılır.
(8) Gerçek kişilerin UYAP Vatandaş Bilgi Sistemi üzerinden, tüzel kişi temsilcilerinin

UYAP Kurum Bilgi Sistemi üzerinden dava açabilmeleri için güvenli elektronik imza sahibi
olmaları gerekir. Gerçek ve tüzel kişilerin elektronik ortamda açacakları davaların yargılama
harçları ve gider avansı elektronik ortamda mahkeme veznesinin bağlı olduğu banka hesabına
aktarılır. Bu işlemlerin kredi kartı ve benzeri ödeme araçları ile de yapılması sağlanabilir. Dava,
dilekçenin sisteme kaydedildiği tarihte açılmış sayılır. İşlem sonucunda başvuru sahibinin elek-
tronik ortamda erişebileceği bir tevzi formu oluşturulur.

(9) Taraf vekillerince UYAP üzerinden güvenli elektronik imza ile dava açılabilir. Bu
işler için ayrıca ıslak imzalı belge istenmez. Avukatların UYAP Avukat Bilgi Sistemi üzerinden
dava açabilmeleri için güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekir. Yargılama harçları ve
gider avansı davanın açılması esnasında avukat tarafından elektronik ortamda mahkeme veznesi
hesabına aktarılır. Ayrıca bu işlemlerin baro kartı veya kredi kartı gibi ödeme araçlarıyla ya-
pılması sağlanabilir. Dava, dilekçenin sisteme kaydedildiği tarihte açılmış sayılır. İşlem sonu-
cunda başvuru sahibinin elektronik ortamda erişebileceği bir tevzi formu oluşturulur.

(10) Dava, fiziksel ortamda mesai saati, elektronik ortamda ise saat 00:00’a kadar açı-
labilir.

Basit yargılama usulünde dava ve cevap dilekçesinin verilmesi
MADDE 198 ‒ (1) Dava açılması ve davaya cevap verilmesi dilekçeyle olur.
(2) Basit yargılama usulünde, dava ve cevap dilekçeleri UYAP Bilgi Sistemlerinde yer

alan dava ve cevap dilekçesi formları doldurulmak suretiyle de verilebilir.
(3) Dava dilekçesi formunda aşağıdaki hususlar bulunur:
a) Mahkemenin adı.
b) Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri.
c) Davacının T.C. kimlik numarası ile varsa ticaret sicil numarası veya tüzel kişi kimlik

numarası.
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ç) Varsa tarafların kanunî temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.
d) Davanın konusu.
e) Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özet-

leri.
f) İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği.
g) Dayanılan hukukî sebepler.
ğ) Açık bir şekilde talep sonucu.
h) Davacının, varsa kanunî temsilcisinin veya vekilinin imzası.
(4) Cevap dilekçesi formunda aşağıdaki hususlar bulunur:
a) Mahkemenin adı.
b) Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri; davalı yurt dışında ise açılan dava ile

ilgili işlemlere esas olmak üzere yurt içinde göstereceği bir adres.
c) Davalının T.C. kimlik numarası ile varsa ticaret sicil numarası veya tüzel kişi kimlik

numarası.
ç) Varsa, tarafların kanunî temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.
d) Davalının savunmasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık

özetleri.
e) Savunmanın dayanağı olarak ileri sürülen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edi-

leceği.
f) Dayanılan hukukî sebepler.
g) Açık bir şekilde talep sonucu.
ğ) Davalının veya varsa kanunî temsilcisinin yahut vekilinin imzası.
(5) Dava veya cevap dilekçesi formu, fizikî ortamda tevzi bürosu ya da ön bürodan te-

min edilerek doldurulması suretiyle verilebilir.
(6) Dava ve cevap dilekçesi formlarının elektronik ortamda verilebilmesi için güvenli

elektronik imza sahibi olunması gerekir. Aksi hâlde dava ve cevap dilekçesi formları elektronik
ortamda doldurulduktan sonra alınacak çıktısı el ile imzalanır.

Dava ve işlerin tevzii
MADDE 199 ‒ (1) Dava, istinabe evrakı ve diğer işler puanlama yöntemine göre mah-

kemelere tevzi edilir. Her mahkemeye eşit puanda dava ve iş gönderilmesi sağlanır. Puanlama
kriterleri Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun görüşü alınarak Bakanlık tarafından belir-
lenir.

(2) Dava ve işlerin tevziinden kaynaklanan uyuşmazlıklar başvuru üzerine, adlî yargı
ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanı tarafından tevzi kriterleri esas alınarak karara
bağlanır.

Tensip tutanağı
MADDE 200 ‒ (1) Davanın açılmasından sonra, dilekçeler aşamasının başında her

dosya için bir tensip tutanağı düzenlenir. Tensip tutanağında yer alacak hususlar hâkimin tak-
dirinde olmak kaydıyla; tensip tutanağının başına mahkemenin adı, mahkeme çeşitli sıfatlarla
görev yapıyorsa hangi sıfatla görev yaptığı, hâkim veya hâkimlerin ve zabıt kâtibinin ad ve
soyadları ile sicil numaraları, tarafların kimlikleri ile T.C. kimlik numaraları, varsa kanunî tem-
silcileri ve vekillerinin ad ve soyadları ile adresleri yazıldıktan sonra aşağıdaki hususlara yer
verilebilir.

a) Dava dilekçesinin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 119 uncu madde-
sinde düzenlenen unsurları taşıyıp taşımadığının tespiti ile eksiklik bulunması hâlinde ne gibi
işlemin yapıldığı.

b) Davanın türü.
c) Davanın tabi olduğu yargılama usulü.
ç) Karşılıklı dilekçelerin ve eklerinin tebliği ile gerekli işlemlerin yapılması.
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d) Tarafların, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 121 inci maddesi ve 129 uncu
maddesinin ikinci fıkrası gereğince delil olarak gösterdikleri belgeleri dilekçelerine ekleyerek
vermeleri ile başka yerden getirilecek belgelere ilişkin gerekli bilgileri vermeleri, davacının
delilleri için gider avansının kullanılacağı, davalının gerekiyorsa tespit edilecek delil avansını
da yatırması, tarafların bu hususları yerine getirmedikleri takdirde, basit yargılama usulüne
ilişkin hükümler saklı olmak üzere 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 140 ıncı mad-
desinin beşinci fıkrası gereğince ancak ön inceleme aşamasında bu eksiklikleri tamamlayabi-
lecekleri, aksi hâlde bu delillerinden vazgeçmiş sayılacakları.

e) Dilekçelerin tamamlanmasından sonra ön incelemenin duruşmalı yapılıp yapılma-
yacağına karar verileceği, ön incelemenin duruşmalı yapılmasına karar verilmesi hâlinde du-
ruşma tarihinin dilekçelerin tamamlanmasından sonra belirleneceği ve avanstan karşılanarak
bildirileceği.

f) Ön incelemede yargılamaya devam edilmesine karar verilmesi hâlinde, ön inceleme-
nin sonunda ya da daha sonra tahkikat duruşması için gün verileceği.

g) Dosyanın durumuna göre gerek görülen diğer hususlar.
(2) Tensip tutanağının düzenlenmesinden sonra ilgili her aşamada gerekli kararlar ve-

rilerek işlemler yerine getirilir.
Ön inceleme
MADDE 201 ‒ (1) Dilekçeler aşaması tamamlandıktan sonra ön inceleme aşamasına

geçilir. Ön inceleme aşamasının sonunda aşağıdaki hususları içeren bir ön inceleme tutanağı
düzenlenir.

a) Ön incelemenin duruşmalı yapılıp yapılmadığı, ön inceleme duruşmalı yapılıyorsa
duruşmaya taraflardan hangisinin katıldığı ya da mazeretinin bulunup bulunmadığı.

b) Dava şartlarının mevcut olup olmadığı, eksiklik varsa ne tür işlem yapıldığı.
c) İlk itirazda bulunup bulunmadığı ve varsa ne tür işlem yapıldığı.
ç) Davacının iddialarının ve bunların dayanaklarının özetle neler olduğu.
d) Davalının savunmalarının ve bunların dayanaklarının özetle neler olduğu.
e) Tarafların uyuşmazlık noktalarının ana başlıklarıyla nelerden ibaret bulunduğu.
f) Tarafların sunmadıkları belgelerin neler olduğu, dilekçelerinde belirttikleri tüm bel-

geleri sunup sunmadıkları, ayrıca başka yerden getirilecek delillere ilişkin bilgi vermedikleri
bir hususun bulunup bulunmadığı ve bu konuda ne şekilde işlem yapıldığı, bu aşamada karar
verilmişse gerekli delil avansını yatırmaları.

g) Ön incelemede yapılması gereken diğer işlemlerin yapılıp yapılmadığı.
ğ) İddia ya da savunmasını genişleten taraf olup olmadığı, bu konuda karşı tarafın açık

muvafakatinin bulunup bulunmadığı.
h) Tarafların sulhe ve arabuluculuğa teşvik edildikleri ve sonuçlarının ne olduğu.
ı) Eğer ön inceleme duruşması sonunda tahkikat için duruşma günü verilebiliyor ise

duruşma günü, duruşma günü verilemiyor ise tahkikat için duruşma gününün sonradan bildi-
rileceği ya da duruşma günü vermeden tahkikata geçileceği.

(2) Ön inceleme tamamlanmadan tahkikata geçilemez ve tahkikat işlemleri yapılamaz.
Basit yargılama usulünde ön inceleme ile tahkikat duruşması birlikte yapılabilir. Yazılı yargı-
lama usulünde de, hâkim ön incelemeyi tamamlayıp gerekli kararları verdikten sonra, aynı du-
ruşmada tahkikata geçerek gerekli kararları verebilir. Ön inceleme ile tahkikat duruşmasının
birlikte yapılması hâlinde, yargılama aşamaları tutanakta ayrı ayrı belirtilir.

(3) Başkan veya hâkim tarafından Ek 1’de yer alan Örnek Ön İnceleme Kontrol Formu
kullanılmak suretiyle ön inceleme tutanağı düzenlenebileceği gibi ön inceleme tutanağı re’sen
de düzenlenebilir. Ek 1’de yer alan, başkan veya hâkim tarafından re’sen oluşturulan form elek-
tronik ortamda doldurulup güvenli elektronik imza ile imzalanarak kaydedilir ve ön inceleme
tutanağına eklenir.
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Dosyaların incelenmesi ve örnek alma
MADDE 202 ‒ (1) Zabıt kâtibinin gözetimi altında taraflar veya fer’î müdahil, dava

dosyasını inceleyebilir. Dava ile ilgili olanlar da bunu ispatlamak kaydıyla başkan veya hâkimin
ya da bu konuda yetkilendirdiği yazı işleri müdürünün izniyle dosyayı inceleyebilir.

(2) Avukatlar ve stajyerler, vekâletname olmaksızın dava ve takip dosyalarını zabıt kâ-
tibinin gözetiminde her zaman inceleyebilirler. İncelemenin yapıldığına dair düzenlenen dosya
inceleme tutanağı avukat veya avukat stajyeri ile zabıt kâtibi tarafından imzalanarak dosyasında
saklanır.

(3) Davacı, davalı, fer’i müdahil ve vekilleri dava dosyasındaki veya elektronik ortam-
daki bütün tutanak ve belgelerin onaysız fotokopi ya da çıktısını harçsız olarak alabilirler. Avu-
katların belge örneği alabilmeleri için vekâletnamelerinin bulunması zorunludur.

(4) Gizli olarak saklanmasına karar verilen belge ve tutanakların incelenmesi başkan
veya hâkimin açık iznine bağlıdır.

(5) Taraf vekilleri UYAP Avukat Bilgi Sistemi vasıtasıyla dava dosyalarını inceleyebilir
ve örnek alabilirler.

(6) Taraflar güvenli elektronik imza sahibi olmak koşuluyla UYAP Vatandaş veya Ku-
rum Bilgi Sistemi vasıtasıyla tarafı oldukları dava ve işlere ait tüm evrakı inceleyebilir, örnek
alabilirler. Güvenli elektronik imza sahibi olmayan taraflar sadece dava ve işlerin kapak bilgi-
lerine ulaşabilirler.

Dizi listesi
MADDE 203 ‒ (1) Dava dosyasının fiziksel olarak diğer bir mahkeme veya mercie

gönderilmesi gerektiğinde, zabıt kâtibince dosya içerisindeki her türlü belgeyi gösteren bir dizi
listesi yapılır ve altı imzalanır. Gönderilen dosyanın son duruşma tutanağının bir örneği ile dizi
listesinin bir sureti alınarak geçici bir dosya açılır.

Duruşma listesi
MADDE 204 ‒ (1) Duruşmalı işlerde mahkemenin adı, dosya esas sıra numarası, ta-

rafların ad ve soyadları, duruşma tarih ve saati bir liste hâlinde duruşmadan önce ilgililerin eri-
şimine sunulur.

Harç, gider avansı ve delil avansının ödenmesi
MADDE 205 ‒ (1) Davacı, yargılama harçları ile her yıl Bakanlıkça çıkarılacak gider

avansı tarifesinde belirlenecek olan tutarı dava açarken mahkeme veznesine yatırmak zorun-
dadır. Gider avansı, her türlü tebligat ve posta ücretleri, keşif giderleri, bilirkişi ve tanık ücretleri
gibi giderler için davacıdan alınan meblağı ifade eder.

(2) Adlî yardım talebiyle açılan dava ve işlerde adlî yardım konusunda bir karar veri-
linceye kadar harç, gider ve delil avansı alınmaz. Kanunlardaki özel hükümler saklıdır.

(3) Gider avansının yeterli olmadığının dava sırasında anlaşılması hâlinde, mahkemece
bu eksikliğin tamamlanması için davacıya iki haftalık kesin süre verilir. Dava şartı olan gider
avansının yatırılmaması veya tamamlanmaması hâlinde, dava, dava şartı yokluğundan redde-
dilir.

(4) Taraflardan her biri ikamesini talep ettiği delil için mahkemece belirlenen avansı,
verilen kesin süre içinde yatırmak zorundadır. Delil avansı, tarafların dayandıkları delillerin
giderlerini karşılamak üzere mahkemece belirlenen kesin süre içinde ödemeleri gereken meb-
lağı ifade eder. Taraflar birlikte aynı delilin ikamesini talep etmişlerse, gereken gideri yarı
yarıya avans olarak öderler. Taraflardan biri avans yükümlülüğünü yerine getirmediğinde, diğer
taraf bu avansı da yatırabilir. Delil avansını yatırmayan taraf, o delilin ikamesinden vazgeçmiş
sayılır. Tarafların üzerinde tasarruf edemeyecekleri dava ve işlerle, kanunlardaki özel hükümler
saklıdır.

(5) Delil avansının ödenmesine, hâkim tarafından dilekçelerin verilmesi, ön inceleme
aşaması veya tahkikatın başında karar verilir.
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(6) Harç, Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre tahsil edilmesi gereken avans ve para
cezaları elektronik ortamda tahsil edilebilir. Tahsil işlemi bankalar aracılığıyla olabileceği gibi
Barokart, kredi kartı ve benzeri araçlarla da yapılabilir.

(7) Gider ve delil avansı olarak tahsil edilen paraların, mutad ödemeler dikkate alınarak
belirlenecek olan günlük ihtiyaçtan fazlası Bakanlıkça belirlenen bankaya yatırılır.

Harçların ve para cezalarının tahsili
MADDE 206 ‒ (1) Harçların ve para cezalarının tahsili için gereken müzekkereler yazı

işleri müdürü tarafından yazılır. Her yıl bütçe kanunu ile belirlenen terkin sınırının altında kalan
harçlarla ilgili müzekkere yazılmaz.

(2) Harç tahsil müzekkereleri kararın tebliği tarihinden itibaren en geç bir ay onbeş gün
içinde yazılmak zorundadır. 3402 sayılı Kadastro Kanununun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası
uyarınca harç tahsil müzekkereleri hükmün kesinleştiği tarihten itibaren onbeş gün içinde ya-
zılır.

Yargılama giderlerinin iadesi
MADDE 207 ‒ (1) Yargılama gideri için tahsil edilen paranın kullanılmayan kısmı hük-

mün kesinleşmesinden sonra yazı işleri müdürü tarafından ilgilisine iade edilir. Hesap numarası
bildirilmiş ise iade elektronik ortamda hesaba aktarmak suretiyle yapılır. Hesap numarası bil-
dirilmemiş ise masrafı kalan paradan karşılanmak suretiyle PTT merkez ve işyerleri vasıtasıyla
adreste ödemeli olarak gönderilir.

(2) Geçici hukukî koruma talebi için alınan yargılama giderinin kullanılmayan kısmı
verilen karardan sonra talep üzerine iade edilir.

Kanun yoluna başvuru işlemleri
MADDE 208 ‒ (1) Kanun yoluna başvuru dilekçesi, ön büro veya yazı işlerinde görevli

personele teslim edilir.
(2) Kanun yoluna başvuru dilekçesi harca tabi değilse hemen, harca tabi ise harç öden-

dikten sonra kaydedilir ve başvuru sahibine ücretsiz alındı belgesi verilir.
(3) Alındı belgesi, kanun yolu dilekçesinin sisteme kaydedilmesi üzerine verilen bel-

gedir. Alındı belgesi, mahkemenin adını, dosyanın esas ve karar numarasını, karar tarihini, ta-
rafların ve varsa müdahillerin ad ve soyadlarını, davanın konusunu, başvurulan kanun yolu
merciini, başvuru tarih ve saatini içerir.

(4) Kanun yolu başvurusu, kanun yolu dilekçesinin kaydedildiği tarihte yapılmış sayılır.
(5) Başka yer mahkemesine verilen kanun yoluna başvuru dilekçelerinde de yukarıdaki

hükümler uygulanır. Başka yer yazı işleri müdürü veya görevli personel teslim aldığı dilekçe
ve eklerini elektronik ortama aktarır, fizikî evrakı da gecikmeksizin ilgili mahkemeye gönderir.

(6) Herhangi bir nedenle elektronik ortamda işlem yapılamaması hâlinde durum bir tu-
tanakla tespit edilir ve işlem fizikî ortamda yapılır. Elektronik sistem açıldığında fizikî ortamda
yapılan işlemler gecikmeksizin elektronik ortama aktarılır. Bu durumda kanun yolu başvuru
dilekçesi tutanağın düzenlendiği tarihte verilmiş sayılır.

(7) Fiziksel ortamda kanun yolu başvurusu mesai saatleri içinde yapılır.
(8) Gerçek kişilerin UYAP Vatandaş Bilgi Sistemi üzerinden, tüzel kişi temsilcilerinin

UYAP Kurum Bilgi Sistemi üzerinden kanun yolu başvuru dilekçeleri gönderebilmeleri için
güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekir. Gerçek ve tüzel kişiler elektronik ortamda ya-
pacakları kanun yolu başvurusunun harcını elektronik ortamda mahkeme veznesinin bağlı ol-
duğu banka hesabına aktarırlar. Kanun yolu başvurusu, dilekçenin sisteme kaydedildiği tarihte
yapılmış sayılır. İşlem sonucunda başvuru sahibinin elektronik ortamda erişebileceği bir alındı
belgesi oluşturulur.
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(9) Taraf vekillerince UYAP üzerinden güvenli elektronik imza ile kanun yolu başvuru
dilekçesi gönderilebilir. Bu işler için ayrıca elle atılmış imzalı belge istenmez. Avukatların
UYAP Avukat Bilgi Sistemi üzerinden kanun yolu başvuru dilekçesi gönderebilmeleri için gü-
venli elektronik imza sahibi olmaları gerekir. Kanun yolu harçları avukat tarafından elektronik
ortamda mahkeme veznesi hesabına aktarılır. Ayrıca bu işlemlerin Barokart veya kredi kartı
gibi ödeme araçlarıyla yapılması sağlanabilir. Kanun yolu başvurusu, dilekçenin sisteme kay-
dedildiği tarihte yapılmış sayılır. İşlem sonucunda başvuru sahibinin elektronik ortamda erişe-
bileceği bir alındı belgesi oluşturulur.

(10) Elektronik ortamda kanun yolu başvurusu saat 00:00’a kadar yapılabilir.
(11) Kanun yoluna başvurulan dava veya işler, görevli daire doğru bir şekilde belirlen-

dikten sonra kanun yolu formu ve dizi pusulası UYAP üzenden hazırlanarak ilgili mercie gön-
derilir.

Mühürleme
MADDE 209 ‒ (1) Mühürleme, taşınır malların koruma altına alınması amacıyla bir

yerde tutularak kullanılmasının önlenmesi veya bir taşınmazın kullanılmasının, değiştirilme-
sinin önlenmesi ya da belirli bir faaliyetin durdurulmasıdır.

(2) Taşınır mallar deftere geçirildikten sonra bir torba veya kapalı bir yere konularak
muhafaza altına alınır ve uygun araçlarla mühürlenir.

(3) Taşınmazlarda mühürleme işlemi, taşınmaza giriş ve çıkışın engellenmesi veya bir
faaliyetin önlenmesi şeklinde gerçekleştirilir.

(4) Mühürleme işlemleri yazı işleri müdürü veya görevli personel tarafından yer, gün
ve saat belirtilip tutanağa bağlanarak imzalanır.

Defter tutma
MADDE 210 ‒ (1) Defter tutma, taşınır ve taşınmaz mallar ile borç, alacak ve hakların

kayıt altına alınmasıdır.
(2) Defter tutma işlemleri, yazı işleri müdürü, yazı işleri personeli veya bilirkişi eliyle

yaptırılabilir.
(3) Defter tutma işleminde, taşınır malların sıra numarası, cinsi, adeti, miktarı, nerede

bulundukları, değeri; taşınmaz malların sıra numarası, tapu veya diğer tanım bilgileri, değerleri;
borç, alacak ve hakların sıra numarası, niteliği, vadesi ve miktarı, borçlu, alacaklı ve hak sahi-
binin kimlik bilgileri, kayda geçirilir.

(4) Defter tutma işlemleri elektronik ortamda yapılır. Zorunlu hâllerde fizikî ortamda
yapılan işlemler gecikmeksizin elektronik ortama aktarılır.

(5) Defter tutma işlemi fizikî ortamda yapıldığı takdirde defterin her sayfası ayrı ayrı
numaralandırılır, imzalanır ve mühürlenir. Defterin sonu görevli personel veya bilirkişi tara-
fından imzalanır.

(6) Elektronik veya fizikî ortamda tutulan defter ilgili hâkim tarafından güvenli elek-
tronik imza ya da el ile imzalanarak onaylanır.

Yemin tutanağı
MADDE 211 ‒ (1) Yemin tutanağı, mevzuat uyarınca hâkim huzurunda yemin etmeleri

gereken kamu görevlileri, bilirkişiler ve diğer kişilerin yapacakları yemine ilişkin düzenlenen
tutanaktır.

(2) Yemin tutanağında, mahkemenin adı, hâkimin ve zabit kâtibinin adı ve soyadı, sicili,
imzası; yemin eden kişinin adı ve soyadı, T.C. kimlik numarası, unvanı, imzası; yeminin ya-
pıldığı yer, tarih ve saat; yeminin metni yer alır.

(3) Yemin tutanağı yaptırılan yeminin niteliğine göre taşıması gereken diğer kayıtları
da içerir.

(4) Yemin tutanağı elektronik ortamda düzenlenir. Zorunlu hâllerde fizikî ortamda ya-
pılan işlemler gecikmeksizin elektronik ortama aktarılır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Tebligat işlemleri
MADDE 212 ‒ (1) Tebligat işlemleri 11/02/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu

ile Tebligat Kanunu uyarınca çıkarılan yönetmeliklere göre fizikî ya da elektronik ortamda ya-
pılır.

Tanıkların çağrılması, ücret ve giderlerinin ödenmesi
MADDE 213 ‒ (1) Tanıklara gönderilecek davetiyede;
a) Tanığın adı, soyadı ve açık adresi,
b) Tarafların ad ve soyadları,
c) Tanıklık yapacağı konu,
ç) Hazır bulunması gereken yer, gün ve saat,
d) Mazeret bildirmeksizin gelmediği takdirde zorla getirileceği, gelmemesinin sebep

olduğu giderlere ve miktarı belirtilmek suretiyle Kanunda gösterilen disiplin para cezasına hük-
molunacağı,

e) Duruşmaya gelmesine rağmen kanunî bir sebep göstermeden tanıklıktan çekinir, ye-
min etmez veya göstermiş olduğu sebep mahkemece kabul edilmemesine rağmen tanıklık yap-
maktan çekinirse miktarı belirtilmek suretiyle Kanunda gösterilen disiplin para cezasına ve bu
yüzden doğan giderleri ödemesine hükmolunacağı,

f) Bakanlık tarafından hazırlanan tarife gereğince ücret ve giderlerinin ödeneceği,
yazılır.
(2) Tanıklık ücreti ve giderleri, tanıklık görevi yerine getirildikten sonra tanığın talebi

üzerine, yazı işleri müdürü veya görevlendireceği personel tarafından ödenebileceği gibi, tanık
tarafından hesap numarası bildirildiği takdirde banka hesabına da aktarılabilir. Aksi hâlde mas-
rafları içinden alınarak PTT merkez ve işyerleri aracılığıyla adreste ödemeli olarak gönderilir.

Hükmün korunması
MADDE 214 ‒ (1) Elektronik ortamda hazırlanan hüküm, hükme katılan başkan ve

hâkimler ile zabıt kâtibi tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanarak UYAP veri taba-
nında saklanır. Ayrıca hükmün çıktısı hükme katılan başkan ve hâkimler ile zabıt kâtibi tara-
fından imzalanıp mahkeme mührüyle mühürlenerek karar kartonunda muhafaza edilir.

Karar verilmiş dosyalara ilişkin işlemler
MADDE 215 ‒ (1) Hükmün kesinleşmesinden önce davadan feragat, davayı kabul veya

sulh hâlinde, hâkim dosya üzerinden bu konuda ek karar verir. Taraflarca kanun yoluna başvu-
rulmuş olsa dahi sırf bu nedenlerle dosya istinaf veya temyiz incelemesine gönderilmez.

İlâm ve suretlerin verilmesi, kesinleşme kaydı ile harçların tahsili
MADDE 216 ‒ (1) Hâkimin re’sen harekete geçtiği hâller ile kanunlardaki özel hü-

kümler saklı kalmak kaydıyla taraflardan birinin talebi olmadıkça hüküm tebliğe çıkarılmaz.
Taraflardan birinin talebi hâlinde hükmün bir nüshası makbuz karşılığında talep eden tarafa
verilir, bir nüshası da diğer tarafa tebliğe çıkarılır.

(2) Taraflardan her birine verilen hüküm nüshası ilâmdır.
(3) Tarafların elinde bulunan hüküm nüshalarının farklı olması hâlinde karar kartonun-

daki esas alınır.
(4) Taraflar, harcın ödenmiş olup olmamasına bakılmaksızın ilâmı her zaman alabilirler.
(5) Bakiye karar ve ilâm harcının ödenmemiş olması, hükmün tebliğe çıkarılmasına,

takibe konmasına, kanun yollarına başvurulmasına ve hükmün kesinleştirilmesine engel teşkil
etmez.

(6) Hükmün kesinleştiği, ilâmın altına veya arkasına yazılıp, tarih ve mahkeme mührü
konmak ve başkan ya da hâkim tarafından imzalanmak suretiyle belirtilir.

(7) Suretler yazı işleri müdürü tarafından aslına uygunluğu belirtilip onaylanarak verilir. 
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Teminatların iadesi
MADDE 217 ‒ (1) İhtiyati tedbir veya ihtiyati haciz taleplerinde teminat olarak yatı-

rılan para, banka mektubu, tahvil ya da benzeri evrakın iadesinin istenmesi hâlinde yazı işleri
müdürü teminatın iadesi için kanunî şartların gerçekleşip gerçekleşmediğini araştırıp bu hususu
belgelendirerek görüşü ile birlikte dosyayı hâkim veya başkana sunar. Teminat gösterilmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalktığının anlaşılması hâlinde mahkemece, teminatın iadesine
karar verilir.

Ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla duruşma icrası ve diğer usulî işlemler
MADDE 218 ‒ (1) Mahkeme, tarafların rızası olmak şartıyla, kendilerinin veya vekil-

lerinin, SEGBİS ya da benzeri sistemlerle aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla bu-
lundukları yerden duruşmaya katılmalarına ve usul işlemleri yapabilmelerine izin verebilir.

(2) Tarafların rızası olmak kaydıyla, mahkeme tanığın, bilirkişinin, uzmanın veya bir
tarafın dinlenilmesi esnasında başka bir yerde bulunmalarına izin verebilir. Dinleme, SEGBİS
veya benzeri sistemler vasıtasıyla ses ve görüntü olarak aynı anda duruşma salonuna nakledi-
lir.

(3) Yemin edecek taraf, mahkemenin bulunduğu yerden başka bir yerde oturuyor ise
SEGBİS veya benzeri sistemler vasıtasıyla aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yolu ile ye-
min icrası mümkündür.

(4) SEGBİS veya benzeri sistemlerle elde edilen ses ve görüntü verileri de 6100 sayılı
Hukuk Muhakemeleri Kanununun 199 uncu maddesine göre elektronik belge hükmündedir.

(5) Kimlik tespiti ve dinleme işleminin yapıldığına dair UYAP Bilişim Sisteminde veya
zorunluluk nedeniyle haricen tutulan tutanak, dinleme işlemi sırasında hazır bulunan tüm ilgi-
lilerce duruma göre güvenli elektronik imza ya da el ürünü imza ile imzalanır. Tutanakta, din-
lenenlerin ad ve soyadları, dinlemenin başlangıç ve bitiş zamanı, dinlemenin süresi, hazır bu-
lunanlar ve varsa sunulan deliller gibi hususlar belirtilir.

(6) Elektronik ortamdaki tutanak aynen, fizikî olarak tutulan tutanak ise taranıp, güvenli
elektronik imza ile imzalanmak suretiyle dinleme talep eden makama UYAP üzerinden gön-
derilir. Belge asılları mahallinde saklanır.

(7) SEGBİS veya benzeri sistemlerle duruşmaya katılan tarafların beyanlarının imza-
lanması gerektiğinde, dinlemenin yapıldığı yer mahkemesince talepte bulunan mahkemece tu-
tulan tutanağın bir çıktısı alınarak imzalatılır, imzalanan tutanak tekrar elektronik ortama ak-
tarılır ve tutanağın aslı mahkemesine gönderilir.

(8) Bu maddede hüküm bulunmayan hâllerde 20/9/2011 tarihli ve 28060 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması
Hakkında Yönetmeliğin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

Davaların birleştirilmesi ve ayrılmasında yapılacak işlemler
MADDE 219 ‒ (1) Birleştirilmelerine karar verilmiş olan davaların esas kayıtlarında

bu durum belirtilir. Başka bir dava ile birleştirilmesine karar verilen davanın karar numarası
birleştirme kararına yazılır ve bu durum mahkemede verilen son kararda gösterilir.

(2) Bir davada ayırma kararı verilirse ayrılan dava veya davalar o mahkemenin esasına
ayrıca kaydedilir ve eski kayıt ile yeni kayıt birbiriyle ilişkilendirilir. İlk kayıt o dosyada kalan
kısma münhasır olur. Ayrılan davanın dosyası ilk dosyada bu kısımlara ait yazıların tamamının
onaylı suretleri konularak yeniden oluşturulur. Ayrılan davalar bakımından daha önce tek karar
ve ilâm harcı alınmış ise her biri için ayrıca harç alınır; daha önce alınan harç ayrılmış davaları
da kapsıyorsa yeniden harç alınmaz. Ayrılıp yeni esas numarası alan her dava için başvuru
harcı alınır.

(3) Ayırma işlemleri için yapılan masraflar ile ayrılan dosyanın duruşma gününün tebliği
için gerekli olan masraf ana dosyanın gider avansından karşılanır. Gerektiğinde gider avansı
tamamlattırılır.
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Bilirkişilerin elektronik ortamda işlem yapması
MADDE 220 ‒ (1) Bilirkişiler UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi üzerinden de işlem yapa-

bilirler. Bunun için bilirkişilerin güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekir.
(2) UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi üzerinden bilirkişi veya bilirkişiler görevlendirilebilir.

Bilirkişi listesinde yer alan bilirkişiler tespit ve teslim tutanağını, dosyanın iş listesine düşme-
sinden itibaren en geç bir hafta içinde güvenli elektronik imza ile imzalayarak mahkemeye
göndermek ya da 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanununun 275 inci maddesinin birinci
fıkrasında belirtilen haber verme yükümlülüğünü yerine getirmek zorundadır. Bu tutanaklar,
bilirkişi tarafından imzalanmadan dosya erişime ve incelemeye açılamaz. Bilirkişi dosyayı
inceledikten sonra elektronik ortamda düzenlediği raporunu güvenli elektronik imzayla imza-
layarak mahkemesine gönderir. Birden fazla bilirkişi görevli ise düzenlenen rapor tüm bilirki-
şiler tarafından güvenli elektronik imza ile imzalandıktan sonra mahkemeye gönderilir. Bilirkişi
listesinde yer almayan bilirkişilerin ise bu işlemleri yapabilmeleri için öncelikle mahkeme hu-
zurunda yemin etmeleri gerekir.

(3) Bilirkişilere ödenmesi gereken ücretler de Bilirkişi Bilgi Sistemi üzerinden banka
hesaplarına aktarılabilir.

(4) Raporunu sunan bilirkişi hakkında, hâkim tarafından UYAP’ta yer alan performans
değerlendirme formu doldurulabilir.

BEŞİNCİ KISIM
Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları

BİRİNCİ BÖLÜM
Komisyonun Oluşumu, Görevleri, Toplanması, Karar Verme ve Çalışma Usulleri

Komisyonun oluşumu 
MADDE 221 ‒ (1) Komisyon, ağır ceza mahkemelerinin bulunduğu yerlerde; başkanı,

bir asıl ve bir yedek üyesi Kurul tarafından belirlenecek hâkimler ile o yer Cumhuriyet baş-
savcısından oluşur. Başkanın yokluğunda komisyona asıl üye başkanlık eder. Asıl üyenin ko-
misyona başkanlık etmesi veya yokluğunda yedek üye, Cumhuriyet başsavcısının yokluğunda
ise kendisine vekâlet eden Cumhuriyet savcısı komisyona katılır. 

(2) Asıl ve yedek üyelerin yoklukları hâlinde, birinci sınıfa ayrılma incelemesine tâbi
tutulup da ayrılamayanlar hariç, en kıdemli hâkimden başlayarak komisyon oluşturulur. Bu
durumda kıdemli olan, komisyona başkanlık eder.

(3) Komisyonda, bir yazı işleri müdürü ile yeteri kadar personelden oluşan büro bulunur. 
Komisyonun görevleri
MADDE 222 ‒ (1) Atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılanlar dışındaki adlî yargı ilk

derece mahkemesi ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri personelinin; 
a) İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklardan merkezî sınavda başarılı olanların ilgili

yönetmelik hükümlerine göre düzenlenecek sözlü ve gerektiğinde uygulamalı sınavlarını yap-
mak, başarılı olanların atanmalarını teklif etmek.

b) Aslî Devlet memurluğuna atanmaları, disiplin işlemleri, görevden uzaklaştırılmaları,
aylık ve ödenekleri ile diğer özlük işlemlerini 2802 sayılı Kanun, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre yerine getirmek. 

c) Yetki alanı dışındaki başka bir yere hizmet gereği atanmalarını teklif etmek.
ç) İlgili mahkeme başkanı, hâkim veya Cumhuriyet savcısının görüşünü alarak, yetki

alanı içerisinde, naklen ya da hizmet gereği atamasını yapmak. 
d) Merkez ve gerektiğinde mülhakat adliyelerinde adliye içi görevlendirmesini yapmak.
e) Yetki alanı içerisinde altı ayı geçmemek üzere geçici olarak görevlendirmesini yapmak.
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f) 25/3/2004 tarihli ve 25413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Per-
soneli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği kapsamında yapılacak görevde
yükselme ve unvan değişikliği sınavları sonucunda başarılı olanların atanmalarını teklif etmek.

(2) Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
ile 28/10/2005 tarihli ve 25980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği kapsamı dışında
kalan; aynı düzey görev olarak kabul edilen unvanlar arası atamalarda görüş bildirmek.

(3) İlgisine göre;
a) 657 sayılı Kanunun 56 ve 57 nci maddelerine göre; adaylık devresi içinde göreve

son verme, adaylık süresinin sonunda başarısız sayılma kararlarını, 
b) 657 sayılı Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca; Devlet memurluğundan çekilme is-

teğinin kabulüne ve çekilme isteğinde bulunulmuş sayılmasına ilişkin kararlarını,
c) 657 sayılı Kanunun 98 inci maddesi uyarınca; memurluğa alınma şartlarından her-

hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurluğu sırasında bu şartlardan her-
hangi birini kaybetmesi hâllerinde memurluğun sona erdirilmesine ilişkin kararlarını,

ç) 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi uyarınca; memurluktan çekilenlerin yeniden atan-
masına ilişkin teklif kararlarını,

d) Adalet komisyonları merkez ve mülhakatında unvan veya sınıf değişikliği yapılmak
suretiyle gerçekleştirilen naklen atama kararlarını,

e) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin B fıkrası kapsamında istihdam edilen perso-
nelin sözleşmelerinin feshine ilişkin kararlarını,

Personel Genel Müdürlüğüne veya Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne onaylan-
mak üzere göndermek.

(4) İlgisine göre; 
a) Yargı çevresi içinde unvan veya sınıf değişikliği olmadan yapılan naklen atama ka-

rarlarını,
b) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamında istihdam edilen per-

sonelin sözleşmelerinin feshine ilişkin kararlarını, Personel Genel Müdürlüğü veya Ceza ve
Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kayıtlarına işlenmek üzere göndermek. 

(5) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) ve (C) fıkraları kapsamında istihdam
edilen personel ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararları hükümleri doğrultusunda sözleşme imza-
lamak ve diğer özlük işlemlerini yapmak.

(6) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün merkez atamalı personeli hariç olmak
üzere, Bakanlığın taşra teşkilatına aday memur olarak ataması yapılanların ve görevlendirilen-
lerin temel, hazırlayıcı ve staj eğitimlerini yaptırmak.

(7) Atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılanlar hariç olmak üzere, adlî yargı ilk derece
mahkemesi ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri personelinin refakat ve aylıksız izinlerini
vermek.

(8) 14/6/2001 tarihli ve 4681 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Ku-
rulları Kanunu ile ilgili yönetmeliğinde belirtilen izleme kurullarının oluşumu ile iş ve işleyişine
ilişkin görevleri yerine getirmek. 

(9) Bakanlık tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde, daha önce uyarma ve kınama
cezası dışında disiplin cezası almayanlar arasından seçilecek olan zabıt kâtibi, mübaşir ve hiz-
metlileri icra dairelerinde görevlendirmek ve bu personeli Bakanlığın uygun görüşünü almak
suretiyle icra dairesi dışında başka birimlerde görevlendirmek.

(10) İcra kâtipliği kadrolarına yapılacak atamalar için merkezî sınavda başarılı olanların
ilgili yönetmelik hükümlerine göre düzenlenecek uygulamalı ve sözlü sınavlarını yapmak, ba-
şarılı olanların atanmalarını teklif etmek. 
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(11) Birden fazla icra dairesi bulunan yerlerde icra müdür ve yardımcıları ile icra kâ-
tiplerinin hangi dairede görev yapacağını belirlemek. 

(12) İcra dairelerinde icra müdürü, icra müdür yardımcısı ve icra kâtibinin bulunmaması
hâlinde öncelikle merkez ve mülhakat icra dairelerinde görev yapan icra kâtiplerini veya yazı
işleri müdürlerini, bunun mümkün olmaması hâlinde 7/9/1991 tarihli ve 20984 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil
Yönetmeliğinin 32/B maddesindeki şartları taşıyan zabıt kâtiplerini bu yerlerde geçici olarak
görevlendirmek.

(13) İcra müdürü, icra müdür yardımcısı ve icra kâtiplerinin hizmet gereği atanmalarını
teklif etmek.

(14) Birden fazla icra dairesi ve icra mahkemesi bulunan mahallerde icra dairesinin
bağlı olacağı icra mahkemesini belirlemek.

(15) Hâkim ve savcı adayları ile avukat stajyerlerinin ilgili kanun ve yönetmelik hü-
kümlerine göre staj işlemlerini yürütmek.

(16) Her ne sebeple olursa olsun boşalan birinci, ikinci veya üçüncü sınıf noterliklere;
18/1/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanununun 33 üncü maddesi gereğince görevlendirme
yapmak, dördüncü sınıf noterliklere 32 nci madde gereğince inhada bulunmak, hastalık ve izin
gibi haklı engeller sebebiyle 35 inci maddenin üçüncü fıkrasındaki hâllerde yeterli bulunan bir
adalet memurunu görevlendirmek. 

(17) Bilirkişi ve tercüman listelerini düzenlemek, yeminlerini verdirmek, listeden çı-
kartma ile bilirkişilik görevi yapmaktan belirli bir süre yasaklama işlemlerini yapmak.

(18) Lojman tahsisi yapmak.
(19) Mevzuattan kaynaklanan diğer görevleri yerine getirmek. 
Başkanın görevleri
MADDE 223 ‒ (1) Komisyon başkanının görevleri şunlardır:
a) Komisyon gündemini belirlemek.
b) Komisyon yazı işleri hizmetlerinin gözetim ve denetimini yapmak.
c) Türkiye Adalet Akademisi ve Yargıtay’da geçen staj dönemleri hariç olmak üzere,

hâkim ve savcı adaylarının mazeret izin taleplerini değerlendirmek.
ç) Yargı çevresinde görev yapan hâkimlerin acil ve zorunlu hâllerde üç güne kadar olan

mazeret izin taleplerini değerlendirmek.
d) Herhangi bir nedenle görevine gelemeyen hâkimin yerine, bu hâkim görevine baş-

layıncaya veya Kurulca yetkilendirme yapılıncaya kadar, o yerdeki hâkimler arasından, görev-
lendirme yapmak. 

e) Ağır ceza merkezlerinde, Cumhuriyet başsavcılığında görev yapanlar ile atamaları
doğrudan Bakanlıkça yapılanlar hariç olmak üzere, adlî yargı ilk derece mahkemesi persone-
linin nöbet hizmetlerini düzenlemek. 

f) Üst disiplin amiri olarak gerektiğinde komisyon yazı işleri müdürünün disiplin iş-
lemlerini yürütmek.

g) Komisyon yazı işleri müdürü ve personelinin yıllık, mazeret ve hastalık izinlerini
vermek.

ğ) Mevzuattan kaynaklanan diğer görevleri yerine getirmek.
Komisyon gündeminin oluşturulması 
MADDE 224 ‒ (1) Gündem, başkan tarafından işin önemine, ivedi veya süreli oluşuna

göre belirlenir.
(2) Gündem; toplantının yapılacağı yer, gün ve saati ile görüşülecek işleri ve sırasını

gösterir.
(3) Toplantı gündemi, toplantıdan en az bir gün önce üyelere dağıtılır.
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(4) Gündemde olup tamamlanmayan işler, bir sonraki gündemin kendi bölümünde ilk
sırada yer alır.

(5) Gündemde değişiklik yapılması komisyon kararı ile olur. Gündemin düzenlenme-
sinden sonra ortaya çıkan ivedi ve süreli işlerin gündeme alınması, işlerden birinin sırasından
önce veya sonra görüşülmesi, ertelenmesi ya da gündemden çıkarılması başkan veya üyelerden
biri tarafından istenebilir.

Komisyonun toplanması
MADDE 225 ‒ (1) Komisyon eksiksiz olarak en az 15 günde bir defa başkan tarafından

belirlenecek gün ve saatte toplanır. Ancak, ihtiyaç duyulması hâlinde başkan veya üyelerden
birinin önerisiyle ve başkanın çağrısı üzerine her zaman toplanabilir.

Görüşme usulü 
MADDE 226 ‒ (1) Komisyon toplantısında işler, gündemdeki sıraya göre incelenir ve

karara bağlanır. 
(2) Söz almak isteyenlere istem sırasına göre söz verilir.
Oylama ve karar
MADDE 227 ‒ (1) Konular üzerinde görüşmeler tamamlandıktan sonra oylamaya baş-

lanır.
(2) Oylama açık yapılır.
(3) Önce, usule ilişkin hususlar oylanır. Usul konularında azınlıkta kalanlar esas hak-

kında oylamaya katılmak zorundadırlar.
(4) Başkan, önce üye hâkimin oyundan başlayarak oyları toplar ve son olarak kendi

oyunu açıklar. 
(5) Komisyon oy çokluğuyla karar verir. 
(6) Komisyon kararları, UYAP ortamında üyeler ve başkan tarafından imzalanıp karar

kaydına işlenir.
Kararlarda bulunacak hususlar 
MADDE 228 ‒ (1) Kararlarda; 
a) Karar tarihi ve karar numarası,
b) Karara katılanların, varsa karşı oy kullananların, adı, soyadı ve sicil numaraları,
c) İlgililerin ad ve soyadları ile sicil numaraları ve görevleri,
ç) Konunun, varsa iddia ve savunmanın özeti,
d) Kararın ve karşı oyun gerekçesi ile sonucu,
e) Karara karşı başvuru yolu, süresi ve mercii,
yer alır. 
(2) Kararlar en geç yedi gün içinde yazılır ve ilgilisine tebliğe çıkarılır.

İKİNCİ BÖLÜM
Komisyon Yazı İşleri Hizmetleri

Müdürün görevleri
MADDE 229 ‒ (1) Yazı işleri müdürünün görevleri şunlardır:
a) Yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak ve denetlemek.
b) Müdürlükte görevli personel arasında iş bölümü yapmak, personele işlerin öğretil-

mesi de dâhil olmak üzere hizmetlerin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi için her türlü
tedbiri almak.

c) Başkan veya üyelerin uygun göreceği evrakın havalesini yapmak.
ç) Fizikî ortamda teslimi gereken evrakla ilgili işlemlerin yapılmasını sağlamak.
d) Komisyon kararlarının ilgililere tebliğini sağlamak.
e) Mühür ve beratın muhafazasını sağlamak.
f) Mevzuattan kaynaklanan ya da başkan veya üyeler tarafından verilen diğer görevleri

yerine getirmek.
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Tutulacak kayıtlar
MADDE 230 ‒ (1) Komisyonda;
a) Özlük kaydı,
b) Karar kaydı,
c) Personel nöbet kaydı,
ç) Genelge ve görüş kaydı,
d) Duyuru kaydı,
e) Fazla ve esnek çalışma kaydı, 
f) Hâkim bilgi kaydı,
g) Lojman kaydı,
ğ) Tasdik şerhi kaydı,
h) Hâkim ve savcı adayları kaydı,
ı) Avukat stajyerleri kaydı,
i) Bilirkişi ve tercüman listesi kaydı,
j) Sınav kaydı,
k) Zimmet kaydı,
l) Muhabere kaydı,
m) Disiplin soruşturma kaydı,
n) Teftiş kaydı, 
o) Bilgi edinme kaydı,
ö) Dava işleri kaydı,
p) Komisyon gündem kaydı,
tutulması zorunludur.
Özlük kaydı
MADDE 231 ‒ (1) Ataması komisyonca yapılan personelin bilgilerinin tutulduğu ka-

yıttır.
(2) Bu kayıt; personelin adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, memuriyet

sicil numarası, her beş yılda bir yenilenen fotoğrafı, nüfus ve aile fertleri bilgisi, öğrenim ve
yabancı dil bilgisi, memuriyete girişte yapılan sınav sonucu ve dayanağı, memuriyete başla-
madaki kadro unvanı, kadro derecesi ile kadro hareketleri, memuriyete başlama tarihi, asaletinin
tasdik tarihi, yıllık terfi tarihleri ve başka yere veya unvan değiştirme suretiyle yapılan naklen
atanma tarihleri, geçici görevlendirmeleri, memuriyet dışındaki sigortalı hizmet süreleri, mah-
kûmiyetleri, kesinleşen disiplin cezaları, hizmet içi eğitim bilgileri, başarı belgesi verilmiş ise
mazbata tarihi ve sayısı, memuriyeti süresince tarih sırasına göre kullanmış olduğu ücretli, üc-
retsiz izinler ya da raporlar, engellilik, askerlik ve borçlanma durumu, komisyon içindeki birim
değiştirme tarihleri, sendika bilgileri, mal bildirim beyannameleri, imzaladığı etik sözleşmesi,
arşiv araştırma bilgileri ve denetim sonrasında doldurulan raporlar ile gerekli görülecek diğer
kişisel ve mesleki bilgileri içerir.

(3) Özlük kaydı, belirtilen bilgilerin kaydedileceği sütunlar ile sayfalardan oluşur ve
her bir personel için ayrı tutulur.

Karar kaydı
MADDE 232 ‒ (1) Komisyonca verilen kararların tarih sırasına göre tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, evrak numarası, gönderildiği yer, alındığı tarih, ilgilinin

adı ve soyadı sütunlarından oluşur. 
Personel nöbet kaydı
MADDE 233 ‒ (1) Ataması komisyonca yapılan ya da komisyon emrinde görevlendi-

rilen personelin nöbet listesinin tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; ilgili personelin adı, soyadı, sicil numarası, görev yeri ile nöbet yeri, za-

manı ve nöbet değişiklikleri sütunlarından oluşur. 
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Genelge ve görüş kaydı
MADDE 234 ‒ (1) Bakanlık ve Kurul tarafından çıkarılan genelge ve görüşlerin tutul-

duğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; genelge ve görüşlerin sıra numarası, tarihi ve konusuyla çıkaran birim sü-

tunlarından oluşur.
Duyuru kaydı
MADDE 235 ‒ (1) Bakanlıklar, Kurul veya diğer kamu kurum ya da kuruluşları tara-

fından çıkarılıp, adlî teşkilâta duyurulmasına gerek görülen duyuruların tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; duyurunun, tarihi ve konusuyla gönderen birim sütunlarından oluşur.
Fazla ve esnek çalışma kaydı
MADDE 236 ‒ (1) Ataması komisyon tarafından yapılan ya da komisyon emrinde gö-

revlendirilen personelin fazla ve esnek çalışmasına ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; ilgili personelin adı, soyadı, sicil numarası, fazla çalışma yapılan tarih,

süre ile esnek çalışmanın türü, süresi, ödenen fazla çalışma ücreti ve verilen izin sütunlarından
oluşur. 

Hâkim bilgi kaydı 
MADDE 237 ‒ (1) Komisyon merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan hâkim-

lerin göreve ilişkin gizli olmayan kişisel ve mesleki bilgilerinin tutulduğu kayıttır. 
(2) Bu kayıt; komisyon merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan hâkimlerin adı

ve soyadı, iletişim bilgileri, nüfus, aile bilgileri ile izin, rapor, hizmet içi eğitim, müstemir yetki,
geçici görevlendirme sütunlarından oluşur.

Lojman kaydı
MADDE 238 ‒ (1) Bölge adliye, bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri ile adlî yargı

ilk derece mahkemesi adalet komisyonu merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan hâkim,
Cumhuriyet savcısı ve diğer personelin lojman bilgilerinin tutulduğu kayıttır. 

(2) Bu kayıt; bölge adliye, bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri ile adlî yargı ilk de-
rece mahkemesi adalet komisyonu merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan hâkim, Cum-
huriyet savcısı ve diğer personelin aile ve kimlik bilgileri, sicili, hizmet süresi, lojmanda daha
önce oturulan süreler, konut bilgisi, tahsis tarihi, puan hesap yılı, tahsis türü sütunlarından oluşur.

Tasdik şerhi kaydı
MADDE 239 ‒ (1) Yabancı makamlara verilecek adlî belgelerin tasdik bilgilerinin tu-

tulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; tasdik yılı ve numarası, belgenin ait olduğu birim, imzalayan, imzalayanın

unvanı, ilgili kişi, tasdik eden birim, tasdik edenin adı, soyadı ve unvanı, gönderilecek ülke,
tasdik tarihi, çeviri dili, evrakı teslim alanın adı soyadı, teslim tarihi sütunlarından oluşur.

Hâkim ve savcı adayları kaydı
MADDE 240 ‒ (1) Hâkim ve savcı adaylarının bilgilerinin tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; hâkim ve savcı adaylarının, kimlik ve iletişim bilgileri, sicil numarası,

staj yeri, başlama ve bitirme tarihi, devam durumu ile düşünceler sütunlarından oluşur.
Avukat stajyerleri kaydı 
MADDE 241 ‒ (1) Avukat stajyerlerinin bilgilerinin tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; avukat stajyerlerinin kimlik ve iletişim bilgileri, staj dosya numarası, staj

yeri, başlama ve bitirme tarihi, devam durumu ile düşünceler sütunlarından oluşur.
Bilirkişi ve tercüman listesi kaydı
MADDE 242 ‒ (1) İl Komisyonu tarafından her yıl için oluşturulan bilirkişi ve tercü-

man listelerinin tutulduğu kayıttır. 

6 Ağustos 2015 – Sayı : 29437                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 67



(2) Bu kayıt; ilgililerin kimlik ve iletişim, uzmanlık alanı, mesleki tecrübe, öğrenim
durumu, adlî sicil ve arşiv, meslekten men, bilirkişilik ve tercümanlık listesinden çıkarılma,
ikamet ve iş yeri bilgileri ile yemin tutanağı ve IBAN numarası sütunlarından oluşur.

Sınav kaydı
MADDE 243 ‒ (1) İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için yapılacak sınavlar

ile görevde yükselme ve unvan değişikliği gibi sınavlara ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır. 
(2) Bu kayıt; ilgililerin kimlik bilgileri, merkezî sınav puanı, iletişim bilgileri, sınavın

konusu, türü, yeri, zamanı, sonucu ve sınavın niteliği sütunlarından oluşur. 
Zimmet kaydı
MADDE 244 ‒ (1) Komisyon tarafından zorunlu nedenlerle fizikî olarak gönderilen

evrak bilgilerinin tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, evrak numarası, gönderildiği merci, alındığı tarih, evrakı

alanın adı, soyadı, görevi ve imzası ile düşünceler sütunlarından oluşur.
(3) Elektronik ortamda tutulan kaydın çıktısı alınır, ilgili sütun imzalatıldıktan sonra

ayrı bir kartonda saklanır.
Muhabere kaydı
MADDE 245 ‒ (1) Diğer kayıtlarda tutulması gerekmeyen her türlü yazışmaların tu-

tulduğu kayıttır.
(2) Muhabereye gelen cevap ayrı bir kayıt işlemine tâbi tutulmaz. Sadece kayıtta aldığı

numaranın karşısına geldiği işaret olunur.
(3) Bakanlık ve Kurul ile yapılan yazışmalar ile başkan, Cumhuriyet başsavcısı, Cum-

huriyet başsavcıvekili, hâkim ve Cumhuriyet savcıları hakkında yapılan araştırma, inceleme
veya soruşturmalar için ayrı ayrı muhabere kaydı tutulur. 

(4) Bu kayıt; sıra numarası, evrakın tarihi, numarası, gönderilen veya gönderen Cum-
huriyet başsavcılığı, mahkeme ya da kurumun adı, geliş veya gönderilme tarihi, evrakın özeti
ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Disiplin soruşturma kaydı
MADDE 246 ‒ (1) Birimlerde çalışan personel hakkında idarî yönden yapılan soruş-

turma ve sonuçlarının tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, mağdur veya şikâyetçinin kimlik ve iletişim bilgileri, hak-

kında soruşturma açılan personelin adı, soyadı, görev yeri, suçun türü, belgenin geliş tarihi,
disiplin soruşturmasına başlama tarihi, savunmanın istenildiği tarih, varsa görevden uzaklaş-
tırma kararı ile nihai karar sonucu ve tarihi, verilen kararlara karşı başvurulan kanun yolu ve
sonucu sütunlarından oluşur.

Teftiş kaydı 
MADDE 247 ‒ (1) Adalet ve Kurul müfettişleri tarafından yapılan teftişte tespit edilmiş

olan aksaklıklara ve bunların düzeltilmesine ilişkin tavsiyeler listesinin tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; denetimin yapıldığı tarihi, denetim yapan adalet ve kurul müfettişlerinin

ad ve soyadları ile tavsiyeler sütunlarından oluşur. 
Bilgi edinme kaydı
MADDE 248 ‒ (1) Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince yapılan bilgi edinme baş-

vurularının tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; başvuranın kimlik ve iletişim bilgileri, talebin tarihi, konusu ile verilen

cevap ve tarih sütunlarından oluşur.
Dava işleri kaydı
MADDE 249 ‒ (1) Komisyonun taraf olduğu davalara ilişkin bilgilerin tutulduğu ka-

yıttır. 
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(2) Bu kayıt; davaya bakan mahkeme, esas numarası, davacı, davalı ve varsa vekilleri,
davanın konusu ve açıldığı tarih, dava dilekçesinin tebliğ tarihi, cevap dilekçesi tarihi, yürüt-
menin durdurulması karar tarihi, karar ve tarihi, karar numarası, itiraz, istinaf ve temyiz tarihi,
kanun yolu sonuçları ile kararın uygulama bilgileri sütunlarından oluşur.

Komisyon gündem kaydı
MADDE 250 ‒ (1) Komisyon gündemine ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; gündemin dağıtıldığı tarih ve kişiler ile konusu, görüşülme tarihi ve sonucu

sütunlarından oluşur.
Kartonlar ve tahsis amacı 
MADDE 251 ‒ (1) Komisyonda aşağıda gösterilen karar ve işlem kartonlarının UYAP’ta

tutulması zorunludur.
a) Posta gönderi kartonu: Görevli tarafından imza ve mühür ile teslim alınan posta ev-

rakına ait sevk irsaliyelerinin bir örneğinin konulduğu ve saklandığı kartondur.
b) İş cetvelleri kartonu: Bakanlık ve Kurula gönderilen iş cetvellerinin saklandığı kar-

tondur.
c) Zimmet kartonu: UYAP üzerinden gönderilemeyen veya fizikî olarak gönderilmesi

gereken evrakın teslimine ilişkin belgelerin konulduğu ve saklandığı kartondur.
ç) Nöbetçi hâkim isim listesi kartonu: Nöbetçi hâkimlerin isimlerinin yer aldığı listelerin

saklandığı kartondur.
d) Nöbetçi personel isim listesi kartonu: Nöbetçi personelin isimlerinin yer aldığı lis-

telerin saklandığı kartondur.
e) Karar kartonu: Komisyon kararlarının saklandığı kartondur.
f) Muhabere kartonu: Muhabereye kayıtlı olarak yapılan tüm yazışmaların saklandığı

kartondur.
g) Denetim kartonu: Denetim döneminde yapılan tavsiyeler ile tebliğine ilişkin belge-

lerin saklandığı kartondur. 
ğ) Genelge ve görüş kartonu: Bakanlık ve Kurul tarafından çıkarılan genelge ve görüşler

ile tebliğine ilişkin belgelerin saklandığı kartondur.
h) Disiplin soruşturması kartonu: Disiplin soruşturması sonucu verilen nihai kararların

saklandığı kartondur.
ı) Stajyer öğrenci kartonu: Komisyon bünyesinde staj yapan öğrencilerin sözleşmeleri

ve devam çizelgelerinin elektronik ortama aktarılarak saklandığı kartondur.
i) İzleme kurulu kartonu: Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanu-

nundan ve ilgili yönetmeliğinden kaynaklı görevlerin ifası nedeniyle oluşturulan tüm belgelerin
saklandığı kartondur.

(2) Birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerinde gösterilen kartonların fizikî olarak da tutulması
gerekir.

ALTINCI KISIM
Ortak, Çeşitli ve Son Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Ortak Hükümler

Gelen belgenin havalesi 
MADDE 252 ‒ (1) Her türlü dilekçe ve belge ön büro veya yazı işlerinde görevli per-

sonele teslim edilir. Dilekçe veya belgenin alındığına ve elektronik ortama aktarıldığına dair
başvuru sahibine ücretsiz olarak bir alındı belgesi verilir. Bu belge aynı zamanda havale yerine
geçer.
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(2) Fiziken teslim alınıp elektronik ortama aktarılan veya doğrudan elektronik ortamda
gelen dilekçe ya da belge, ilgilisi veya görevlendireceği personel tarafından incelendikten sonra
dosyasına aktarılır. 

Ara kararların yerine getirilmesi
MADDE 253 ‒ (1) Ara kararlar gereğince yapılması gerekli işlemler derhal yerine ge-

tirilir. Ara kararının yerine getirildiği veya yerine getirilememe nedeni zabıt kâtibi tarafından
tarih belirterek şerh verilir. 

(2) Bu işlemlerin gecikmesinden yazı işleri müdürü ile görevli zabıt kâtibi birlikte so-
rumludur. 

Yazıların gönderilmesi
MADDE 254 ‒ (1) Birimlerce yazılan yazılar elektronik ortamda gönderilir. Elektronik

ortamda gönderilemeyen yazılar, zimmet kaydına işlenerek görevlendirilen memur aracılığıyla
ya da posta yoluyla gönderilebilir.

(2) Bu yazılar, başkan, hâkim veya Cumhuriyet savcısının izni olmadıkça ilgilisine el-
den verilemez. Elden verilmesine müsaade edilen yazı, zimmet kaydına işlenerek ilgilinin im-
zası alındıktan sonra kendisine verilir ve bu husus, yazı örneğine de not edilir. Elden teslim
edilen yazılar mühürlenir ve bir zarfa konularak ağzı kapatılır.

(3) İlgilinin isteği üzerine yazının gönderilme tarih ve numarası kendisine bildirilir. 
Kıymetli evrak ve belgelerin saklanması
MADDE 255 ‒ (1) İlgili kanunlar gereği gizli kalması gereken belgeler ile kıymetli

evrak ve saklanması lüzumlu görülen sair belgeler, yazı işleri müdürünün sorumluluğunda yazı
işleri müdürlüğündeki kasada saklanır. 

Kayıtların düzeni ve sorgulanması ile yeni kayıt ve sütun ekleme
MADDE 256 ‒ (1) Bu Yönetmelikte düzenlenen kayıtlar UYAP’ta; tarih, sıra numarası,

hazırlayan veya onaylayan kişiye göre sorgulanabilir bir şekilde tutulur.
(2) Bu kayıtlardaki verilerin bir veya birkaçı bir arada sorgulanıp raporlanabilir.
(3) Kayıtların düzgün ve sağlıklı bir şekilde tutulmasından yazı işleri müdürü ile görevli

personel birlikte sorumludur.
(4) Bu Yönetmelikte düzenlenen kayıtlara gerek görüldüğünde Bakanlık tarafından yeni

kayıtlar ve mevcut kayıtlara yeni sütunlar eklenebilir.
Kayıtların düzeni ve düzeltilmesi 
MADDE 257 ‒ (1) UYAP’ta tutulan tüm belgeler tarihi, türü ve alfabetik sırasına göre

düzenlenir.
(2) Bir elektronik kayıttan fizikî örnek çıkartılması gereken hâllerde güvenli elektronik

imza ile imzalanmış belgenin örneğine “Elektronik imza ile imzalanan aslının aynısı olduğunu
tasdik ederim." ifadesi yazılarak belge örneği imzalanır ve mühürlenir.

(3) Düzeltilmesi veya değiştirilmesi kanun yollarına başvurulmak suretiyle mümkün
olan kayıtların elektronik olarak onaylanmasından sonra düzeltme ve değiştirme işlemi yapı-
lamaz. 

(4) Üçüncü fıkra kapsamı dışında kalan kayıtlarda yanlışlık yapılması hâlinde, yetkili
daire başkanı, üye, komisyon başkanı, hâkim veya Cumhuriyet savcısının onayı ile oluşturulan
düzeltme onayından sonra sistemde kaybolmayacak şekilde yetkili kişi tarafından gerekli de-
ğişiklik yapılır. 

Kayıt ve diğer yazılı belgelerde uyulması gerekli esaslar
MADDE 258 ‒ (1) Belgenin yazılmasında, imzalanmasında ve mühürlenmesinde

15/12/2014 tarihli ve 2014/7074 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Resmî
Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
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Müdürlüklerin denetim ve gözetimi
MADDE 259 ‒ (1) Müdürlükler, ilgisine göre bölge adliye mahkemesi başkanı, daire

başkanları ve Cumhuriyet başsavcısı ve komisyon başkanı ile mahkeme başkanının denetim
ve gözetimi altındadır.

(2) Bu denetim ve gözetim görevini; başkan, daire başkanlarına, daire başkanı ve mah-
keme başkanı görevlendirecekleri üyelerden birine; Cumhuriyet başsavcısı da Cumhuriyet sav-
cılarından birine yaptırabilir.

(3) Denetim;
a) Kayıt ve kartonların düzenli tutulup tutulmadığı,
b) Evrak havalesinin süresinde yapılıp yapılmadığı,
c) Fizikî ortamda teslimi gereken evrakla ilgili işlemlerin usulüne uygun yapılıp yapıl-

madığı,
ç) Kararların ilgililere tebliğinin sağlanıp sağlanmadığı,
d) Mühür ve beratın muhafaza edilip edilmediği,
e) Mevzuattan kaynaklanan veya ilgili birim amiri tarafından verilen diğer görevlerin

usulüne uygun yapılıp yapılmadığı hususlarını kapsar. 
(4) Denetim yılda en az bir kez yapılır, sonucu raporla tespit edilir. 
Geri verilmesi istenen belgeler
MADDE 260 ‒ (1) Taraflardan biri verdiği bir belgenin iade edilmesini isterse;
a) Dava sonuçlanmamış veya verilen hüküm kesinleşmemiş ise, başkan ya da yetkilen-

dirdiği üyenin, hâkimin, Cumhuriyet başsavcısı veya yetkilendirdiği Cumhuriyet savcısının
izni olmadan istenilen bu belge ilgilisine geri verilemez. Başkan veya yetkilendirdiği üyenin,
hâkimin, Cumhuriyet başsavcısı ya da yetkilendirdiği Cumhuriyet savcısının izni ile geri ve-
rildiği takdirde, belgelerin tasdikli suret veya fotokopisi dosyasına konulur.

b) Hüküm kesinleşmiş ise belgenin tasdikli suret veya fotokopisi dosyasına konularak
aslı ilgilisine verilir.

(2) Bu işlemleri yazı işleri müdürü veya görevlendireceği zabıt kâtibi yürütür.
Resmî mühür ve beratın saklanması 
MADDE 261 ‒ (1) Mühürlerin teslim alındığına ilişkin yazı, mühür ve beratı saklanır.

İKİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 262 ‒ (1) 3/4/2012 tarihli ve 28253 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hu-

kuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği ve 6/8/2013 tarihli ve 28730 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adlî Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Yazı İşleri
Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar
MADDE 263 ‒ (1) Bu Yönetmelikte açık hüküm bulunmayan hâllerde Adalet Bakanlığı

ve ilgili kurumlarca yürürlüğe konulan diğer yönetmeliklerin ilgili hükümleri uygulanır.
Yürürlük 
MADDE 264 ‒ (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 265 ‒ (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
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Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GEÇİCİ DANIŞMA KURULLARI
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/8/2009 tarihli ve 27311 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Radyo-Televizyon Kurumu Geçici Danışma Kurulları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci
fıkrasında “en az üç kişiden oluşmak üzere” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, birinci fıkradan
sonra gelmek üzere aşağıdaki ikinci ve üçüncü fıkralar eklenmiş ve mevcut ikinci fıkra dör-
düncü fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.

“(2) Danışma kurulları, en az 3, en fazla 9 kişiden oluşmak üzere ihtisas konusuna göre
ayrı ayrı oluşturulur. Radyo ve Televizyon yayınları hakkında kamuoyunun düşünce ve dilek-
lerini tespit etmek üzere oluşturulacak kurul Yönetim Kurulu tarafından, diğer konularda oluş-
turulacak kurullar Genel Müdür tarafından oluşturulur.

(3) Kurulda görev alacak üyelerde, kurulun oluşturulduğu konuda; kurum çalışanlarının,
özel yarışma sınavı ile girilerek belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı
sonunda atama yapılan kadrolarda veya avukat, mühendis, uzman tabip kadrolarında veya ku-
rumun ilgili birimlerinde en az müdür düzeyinde görev almış olması, kurum dışı kişilerde ise
kamu veya özel sektörde ilgili konuda temayüz etmiş olması şartı aranır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel

Müdürü yürütür.

—— • ——
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/10/2009 tarihli ve 27382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin
birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Program ve hizmetleri bir bütün olarak ya da paket halinde tanıtmak, pazarlamak
ve geliştirmek, bu suretle; yurtdışına ve yurtiçindeki televizyon kuruluşlarına ve mobil/internet
üzerinden ulusal/uluslararası televizyon yayını yapan kuruluşlara satışı, kiralanması, değişimi
ve buna benzer faaliyetleri yürütmek; gerektiğinde ilgili birimler ile işbirliği içinde bu faali-
yetlere ilişkin organizasyonlara katılmak,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Kurum yayın arşivlerini tanıtacak, pazarlayacak ve geliştirecek faaliyetler yürütmek,
televizyon kuruluşları ve mobil/internet üzerinden ulusal/uluslararası televizyon yayını yapan
kuruluşların bir bütün şeklindeki program talepleri hariç olmak üzere diğer kurum-kuruluş-

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/8/2009 27311
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özel sektör veya kişisel bütün arşiv materyali taleplerini, ilgili mevzuat çerçevesinde kiralan-
masını, satışa sunulmasını sağlamak, telif hakları konusunda ilgili birimlerle işbirliği yapmak.
Ayrıca, tüm kurum-kuruluş-özel sektör veya kişisel arşivleme amaçlı gelen arşiv klip talepleri
ilgili iş ve işlemleri yürütmek.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel

Müdürü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No  : 2015/85
İşyeri   : Hebo Yapı San. ve Tic. A.Ş.

Esenyalı Mah. Yan Yol Cad. No:55 Pendik/İSTANBUL
SGK Sicil No : 1018992.041, 1031790.034
Tespiti İsteyen : Birleşik Metal-İş Sendikası
İnceleme : Hebo Yapı San. ve Tic. A.Ş.'de Bakanlığımızca yapılan incelemede;

Cumhuriyet Mah. Plevne Cad. No: 1/C  Çayırova/KOCAELİ adresinde kurulu fabrika işyerinde
konteyner, çelik bina, prefabrik bina ve kabin üretimi işinin yapıldığı, Esenyalı Mah. Yan Yol

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/10/2009 27382

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 3/11/2010 27748

2- 25/6/2011 27975

3- 15/10/2011 28085

4- 22/9/2012 28419

5- 18/5/2013 28651

6- 12/12/2013 28849

7- 13/5/2014 28999

8- 19/9/2014 29124

9- 21/10/2014 29152

10- 19/11/2014 29180

11- 26/12/2014 29217

12- 11/2/2015 29264

13- 21/2/2015 29274

14- 11/5/2015 29352

15- 5/6/2015 29377

16- 15/7/2015 29417
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Cad. No: 55 Pendik/İSTANBUL adresinde kurulu işyerinde metal yapı ve yapı parçaları üretimi
olarak tanımlanan asıl faaliyet konusuna yardımcı işler yapıldığı,  bu nedenle yapılan işlerin
İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı “Metal” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Hebo Yapı San. ve Tic. A.Ş.'de yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yö-

netmeliğinin 12 sıra numaralı “Metal” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gaze-

te’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi

gereğince karar verilmiştir.

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2015/86

İşyeri : Hekim Boya Plastik Profil Yalıtım Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

2. Organize Sanayi Bölgesi PK 19 Hendek/SAKARYA

SGK Sicil No : 1052563.054

Tespiti İsteyen : Birleşik Metal-İş Sendikası

İnceleme  : Hekim Boya Plastik Profil Yalıtım Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.'de

Bakanlığımızca yapılan incelemede; plastik inşaat malzemesi imalatı işinin yapıldığı, bu ne-

denle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 04 sıra numaralı “Petrol, kimya, lastik, plastik

ve ilaç” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Hekim Boya Plastik Profil Yalıtım Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin yürüttüğü

işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 04 sıra numaralı “Petrol, kimya, lastik, plastik

ve ilaç” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/2)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 4814.20.00.00.00, 4814.90.10.00.00 ve 4814.90.70.10.00

gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan eşyanın ithalatında 15/6/2015 tarihli ve

2015/7751 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Duvar Kağıdı ve Benzeri Duvar

Kaplamaları İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar çerçevesinde açılan

tarife kontenjanının başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esaslarını içermektedir.

(2) Tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönem için,

Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı

kapsamı eşyanın tamamı için toplam 1.043 ton olarak belirlenmiştir. Ancak, her bir ülke veya

gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 347 tonu geçemez.
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Başvuru usul ve esasları

MADDE 2 – (1) Tarife kontenjanı başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için

Ek-1’de yer alan İthal Lisansı Başvuru Formunun usulüne uygun bir şekilde doldurularak

Ek-2’de istenen belgelerle birlikte tam ve eksiksiz bir şekilde Ekonomi Bakanlığına (Bakanlık)

gönderilmesi gerekmektedir. Bir başvuruda ancak bir ithal lisansı talep edilebilir.

(2) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla ilgili incele-

meleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde

tutarsızlık olduğu durumlarda söz konusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından giderilinceye

kadar talep karşılanmaz. Bakanlık, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belge isteyebilir.

Tarife kontenjanının dağıtılması

MADDE 3 – (1) Tarife kontenjanı, 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Ku-

rulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Kararın

4 üncü maddesi çerçevesinde, başvuru sırasına göre ilk gelen ilk alır yöntemiyle dağıtılır. Baş-

vuru sırasının belirlenmesinde Bakanlık genel evrak giriş tarih ve numarası esas olup, postadaki

gecikmeler dikkate alınmaz. Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı 20 tonu

(net) geçemez. Bir ithal lisansı sadece bir ülke veya gümrük bölgesi için düzenlenir.

(2) Tarife kontenjanı başvuru döneminin başlangıç tarihinden itibaren ilk 5 (beş) iş günü

içerisinde yapılan başvurularda talep edilen toplam miktarın başvuru konusu ülke veya gümrük

bölgesi için açılmış toplam tarife kontenjanı miktarını aşması durumunda, talepler ülke veya

gümrük bölgesi bazında belirlenen toplam tarife kontenjanının eşit şekilde tahsis edilmesiyle

karşılanır.

İthal lisansına ve ithal lisansının kullanımına ait bilgiler

MADDE 4 – (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça düzen-

lenen ithal lisansı ve eşyanın tercihli menşeini gösterir belge gümrük beyannamesinin tescilinde

ilgili gümrük idaresince aranır. İthal lisansının bir kopyası gümrük beyannamesine eklenir.

(2) Tarife kontenjanı konusu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde ser-

best dolaşıma girebilir. İthal lisansının, geçerlilik süresinin bitiminden sonra Bakanlığa iadesi

zorunludur. İthalatçıların yeni ithal lisansı taleplerinin değerlendirmeye alınabilmesi için daha

önce düzenlenen ithal lisansının iade edilmiş olması gerekmektedir.

(3) İthal lisansı devredilemez.

(4) Gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, ithal lisansında kayıtlı

kıymet veya miktarı, toplam %5'ten (%5 dâhil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını

engellemez. Ancak ithalatı gerçekleştirilen fazla miktar ilgili ithalatçının bir sonraki lisansından

mahsup edilir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.  
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Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

PİPOLUK TÜTÜN MAMULÜ TEKNİK DÜZENLEME TEBLİĞİ
(TÜTÜN MAMULLERİ SERİ NO: 4)

Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, Türk Standardı (TS) 13659 Pipoluk Tütün Mamulü Stan-

dardının Tarifler başlığı altında yer verilen pipoluk tütün mamulünü kapsar.
TS 13659 standardı
MADDE 2 – (1) Piyasaya arz edilen pipoluk tütün mamullerinin, Türk Standardları

Enstitüsü tarafından hazırlanan TS 13659 Pipoluk Tütün Mamulü Standardının yürürlükteki
haline uygun olması zorunludur.

(2) İhraç amacıyla üretilen pipoluk tütün mamullerinde, TS 13659 Pipoluk Tütün Ma-
mulü Standardında belirtilen şartların varlığı aranmaz.

Geçiş dönemi
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte piyasaya arz uygunluk

belgesi bulunan pipoluk tütün mamulleri, Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl sü-
reyle üretilebilir, piyasaya arz edilebilir ve piyasada bulunabilir.

(2) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte piyasaya arz uygunluk belgesi bulunan pipoluk
ütün mamullerinin, bu Tebliğde yer verilen düzenlemelere uygun hale getirilmesi amacıyla;
Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde piyasaya arz uygunluk belgesi gün-
celleme izni için Kuruma müracaat edilmesi zorunludur. Bu süre içinde müracaatlarını yap-
mayanların belgeleri, ikinci bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

Yürürlük
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

Başkanı yürütür.
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2015  TEMMUZ Günsüzleri  ((NAMIK)) 
1200-09 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

6 Ağustos 2015 

PERŞEMBE 
Sayı : 29437 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNI 

Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/279 

Karar No : 2013/339 

Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan Suriye uyruklu 

sanık Ahmed ve Amına oğlu, 15/08/1973 Kamıshlı/Suriye doğumlu olup halen Gemeindeweg 3, 

38304 Wolfenbüttel/Almanya adresinde oturur. MOHAMMAD JAN MOHAMMAD hakkında 

yapılan yargılama sonunda mahkememizce sanığın 5607 sayılı yasanın 3/1, TCK’nun 61, 62, 52/2 

maddeleri gereğince 10 Ay Hapis ve 500,00.-TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına, 

TCK’nun 51/2 maddesi gereği sanığın önceden kasıtlı bir suçtan mahkumiyetine ilişkin bir karar 

bulunmayışı ve cezasının ertelenmesi halinde yeniden suç işlemeyeceği hakkında mahkememizce 

olumlu kanaat elde edilmiş olması sebebiyle TCK’nun 51/2 maddesi gereğince tertip olunan hapis 

cezasının ERTELENMESİNE, TCK’nun 51/3 maddesi gereğince sanığın 2 Yıl süre ile denetim 

altına alınmasına, TCK’nun 51/6 maddesi gereğince hükümlünün kişiliği ve sosyal durumuna 

göre hakkında denetim süresinin herhangi bir yükümlülük belirlenmeden ve uzman kişi 

görevlendirilmeden geçirilmesine, 5607 sayılı yasanın 13/a-b maddeleri ile TCK’nun 54 maddesi 

gereğince nakilde kullanılan WF KT 126 plakalı aracın kaçak eşyanın taşıma aracı yüküne göre 

miktar ve hacim bakımından tamamını veya ağırlıklı bölümünü oluşturması ve naklinin bu aracın 

zorunlu kılması nedeniyle MÜSADERESİNE, TCK’nun 54/1 maddesi gereğince kaçağa konu 

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

tebligat ve yazışmalara rağmen tebliği mümkün olmadığından sanık MOHAMMAD JAN 

MOHAMMAD 'e tebliğ edilememiştir. 

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

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

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

3 - İlan masrafının sanıktan tahsiline, ilanın bir suretinin Mahkeme Divanhanesinde 

ilanına karar verilmiş olup, ilan olunur. 6573 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

3200 ADET MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İhtiyacı 3200 adet Masaüstü 

Bilgisayar teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 19/08/2015 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgelerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 

tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 7087/1-1 
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KADIKÖY BELEDİYESİ MÜLKİYETİNDE BULUNAN İKİ ADET TAŞINMAZ MAL, KAT 

KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kadıköy Belediye Başkanlığından: 

Kadıköy İlçesi, Merdivenköy Mahallesi 286 pafta, 2372 ada, 6 parsel sayılı, 346,00 m² 

sahalı taşınmaz (imar durumu dosyasındadır) ile Kadıköy İlçesi, Merdivenköy Mahallesi 286 

pafta, 2372 ada, 12 parsel sayılı, 204,00 m² sahalı taşınmazlar (imar durumu dosyasındadır) Kat 

Karşılığı İnşaat yaptırılarak değerlendirilecek ve yapılacak inşaat % 60 Kadıköy Belediyesine 

%40 yüklenici firmaya kalacak şekilde bölüştürülecektir. 5.603.000,00.- TL Muhammen Bedel 

üzerinden Kadıköy Belediyesine kalacak 1.245,00 m² net daire alanının kabulü ve bu alanın sabit 

kalması koşuluyla teklifler 378.000,00. TL- bedel üzerinden artırma yapılacak şekilde ihale 

edilecektir. Geçici teminat 168.090,00.-TL, dosya satış bedeli 1.000,00.TL’ dir. 

Yukarıda muhammen bedeli ile teminat miktarı yazılı olan taşınmaz mal kat karşılığı 

inşaat yaptırılması ve yapılacak inşaatın %60 Kadıköy Belediyesine %40 yüklenici firmaya 

kalacak şekilde bölüştürülmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca 

kapalı teklif (artırma) usulü ile 01/09/2015 Salı günü, saat 14:00’de Fahrettin Kerim Gökay 

Caddesindeki No:2 Kadıköy – İstanbul adresinde bulunan Kadıköy Belediyesi Encümeni toplantı 

salonunda, Kadıköy Belediye Encümenince; şartnamelerdeki kayıtlar uyarınca ihale edilecek olan 

kat karşılığı inşaat yaptırılması işine ait şartnamelere ilişkin dosyalar Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye girmek için şartnamelere havi dosya Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğünden ihale saatine kadar 1.000,00.-TL bedel karşılığında alınabilir. 

İsteklilerin; 

a- Kanuni ikametgah, (onaylı) 

b- Nüfus sureti, (onaylı) 

c- Şirket adına gireceklerin noter tasdikli imza sirküleri ile şirketin ticari siciline kayıtlı ve 

halen faaliyet de olduğuna dair ihale ilanının yayını tarihinden sonra alınmış belge, 

d- Vekaleten iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnamesi ile imza beyannamesi, 

e- Yabancı tebaanın 10 seneden beri Türkiye’de mukim ve ticaret sicilinde kayıtlı 

bulunduğunu tespitine ilişkin belgeler,  

f- Katılımcı yabancı şirket ise c fıkrasında yazılı şartlara haiz bulunması (Türkiye’de 

şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş 

olacaktır), 

g- İsteklilerin ortak girişim olarak talipli olması halinde noter tasdikli ortak girişim 

beyannamesi ve ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi, 

h- Muhammen bedelin %3 ü tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat 

mektubu, (teminat mektupları 2886 sayılı yasa kapsamında işin adına ve limit dahilinde 

alınacaktır.) 

ı- Dosya bedeli tahsilat makbuzu ile birlikte hazırlayacakları kapalı teklif mektubuna havi 

kapalı teklif zarflarını ihale saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Şefliğine vermeleri 

gerekmektedir. 

- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 6964/1-1 
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MÜESSESEMİZİN İHTİYACI OLAN 1 ADET İHALE AŞAĞIDA 

BELİRTİLEN TARİHDE YAPILACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

İdarenin: 

a) Adresi : E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cd. 

No.89 45500 Soma/MANİSA 

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat)    Faks: 612 20 13 - 613 20 13 

c) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin 

a)  

 

Niteliği - Türü - Miktarı 

İhale 

Kayıt No Dosya No 

İhale Tarih ve 

Saati Süre 

3 Adet Lastik Tekerlekli Yükleyici 

Kiralama Hizmet Alım İşi 
2015/98912 2015-1574 

18.08.2015 - 

14:00 

427 

gün 

 

b) Yapılacağı yer : TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü 

(Soma/MANİSA)’dır. 

c) İşin süresi : Yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. 

d) İhale usulü : Açık ihale 

3 - İhalenin Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Toplantı Salonu 

Soma/MANİSA 

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessese Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk cd. No. 89  45500 

Soma/MANİSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 100,00 TL bedel karşılığı aynı adresten 

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

5 - Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 

tabi değildir.  

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 7006/1-1 

http://www.eli.gov.tr/
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

Burdur Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız meydan hizmetlerinin iş makineleri ile yapılması ve flitrasyon toprağı ile atık 

malzemelerin gösterilen yere atılması ve düzenlenmesi işidir. 

İhale kayıt numarası : 2015/99839 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şekerevleri Mah. Yunus 

Emre Cad. Kapı No: 2 15220 BURDUR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 248 233 19 35 (4 Hat) - 0 248 233 12 67 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Adı, Niteliği ve Miktarı : Fabrikamız kampanya süresince (tahmini 100 gün) en az 

3 damperli (en az 15 ton kapasiteli) kamyon, ve bir 

adet kova hacmi en az 2,0 m3 olan yükleyici ile 

aşağıda yazılı işlerin yapılmasıdır. Döküm ücreti 

İdaremiz tarafından ödenecektir. 

İşin adı Günlük ton Taşıma uzaklığı (mt) 

Gelen kok kömürünün silolanması 20 - 

Kireç ocağı önüne kireçtaşı taşınması 250 150 

Kireç ocağı önüne kok kömürü taşınması 20 100 

Kuyruk yüklenmesi 40 - 

Kireçtaşı eleğinin altından çıkan balastın 

alınması 
15 300 

Pancar Anal. Lab. çıkan günlük pancarın 

silolara taşınması 
6 300 

Kireçtaşı pasasının Fabrika içine uygun 

sahaya taşınması 
40 m3 150 

Pancar torağının taşınması  40 m3 

Burdur Belediyesi arıtma tesisi 

içerisinde bulunan çiçek toprağı 

döküm sahası (2,8 km) 

Filtre torağının taşınması 225 m3 

Bügdüz yolu üzerindeki Burdur 

Belediyesi çöp depolama sahası 

(7 km) 

Taş, kum taşınması  15 m3 

Bügdüz yolu üzerindeki Burdur 

Belediyesi çöp depolama sahası 

(7 km) 

b) Yapılacağı Yer : Burdur Şeker Fabrikası ve Belediye çöp döküm yeri 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 19.08.2015 Çarşamba günü saat: 14.30 

4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL 

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

almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 19.08.2015 Çarşamba günü saat: 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
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6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi 

yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 7093/1-1 

————— 
HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

Fabrikamıza ait yüksek çekerli kantarların bakım, onarım ve pancar işleme kampanyası 

süresince periyodik bakımları ile 2015 yılı damgalama işlemlerinin yapılması işidir. 

İhale kayıt numarası : 2015/99840 

1 - İdarenin 

a) Adı ve Adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker evleri Mah Yunus 

Emre Cad. Kapı No: 2 15220 BURDUR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 248 233 19 35 (4 Hat) - 0 248 233 12 67 

c) Elektronik Posta Adresi (varsa): 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamıza ait 29 adet kantarın bakım, onarım ve 

pancar işleme kampanyasında 32 Adet kantarın 

periyodik bakımları ile 2015 yılı damgalama 

işlerinin yapılması. 

b) Yapılacağı Yer : Burdur Şeker Fabrikası ve Ziraat bölge Şefliklerine 

bağlı kantarlar 

c) İşin Süresi : Kampanya öncesi kantarların bakım ve onarım işleri 

30 günde yapılacaktır. Yaklaşık 100 (± %20) gün 

sürecek kampanya süresinde 15’er günlük periyotlar 

halinde kontroller yapılacaktır. Ayrıca 2015 yılı 

damgalama işlemleri yapılacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 18/08/2015 Salı günü saat: 14.30 

4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL 

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

almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 18/08/2015 Salı günü saat: 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme 

Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı 

kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 7097/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Bolvadin Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti/Tasarrufu Belediyemize ait 273 ada, 143 parsel, 1300 m² alana sahip B Blok 

bağımsız bölüm numaralı İstasyon Caddesinde bulunan işyeri 2886 sayılı D.İ.K.’ 35/a maddesi 

gereğince kapalı teklif usulü ile satışı yapılacağı ayrıca horan parkında bulunan yukarı kafe 

işletmesinin kiralama işi 2886 sayılı D.İ.K.’ 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü 

ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecek olup, 1 yıllık Kira muhammen bedeli ile satış bedelleri İhale 

tarihi ve tabloda belirtilen ihale saatinde; 

 

KİRALANACAK VE SATILACAK TAŞINMAZLARIN MUHAMMEN BEDELLERİ 

S. 

NO MEVKİ 

MUH. 

BEDEL+KDV 

İHALE 

TARİHİ 

İHALE 

SAATİ 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

1 

273 ada, 143 parsel 

1300 m² alanlı işyeri 

satışı 

1.795.000,00.- ¨ 19.08.2015 15.00 53.850,00.- ¨ 

2 
Horan parkı yukarı kafe 

kiralama 
30.000,00.- ¨ 19.08.2015 15.30 9.000,00.- ¨ 

 

Kiralama ihalesi Bolvadin Belediye Hizmet binası Toplantı salonunda 19.08.2015 

tarihinde saat 15.00 da başlayacak olup, Belediye Encümen huzurunda yapılacaktır. 

İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediye hizmet binası İhale satın 

alma biriminde görülebilir. 

İsteklilerin yeterlilik belgesi alabilmesi ve ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi 

olan 19.08.2015 tarihi saat 15.00’e kadar aşağıdaki belgeler ile Belediye hizmet binası ihale satın 

alma birimine başvurmaları gerekmektedir. 

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERCEK KİŞİ) 

01 - Dilekçe (Kiraya ve satışa çıkan yerlerin yerini bildiğine ve gördüğüne dair) 

02 - Kanunu ikametgâh belgesi 

03 - İmza sirküsü (Noterden tasdikli) 

04 - Geçici ihale teminatı (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak) 

05 - Kiralama ihalesine katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup; 

Borcu olmadığını ibraz edecektir. 

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL KİŞİ) 

01 - Dilekçe (Kiraya çıkan yerlerin yerini bildiğine ve gördüğüne dair) 

02 - Ticaret ve Sanayi odası belgesi 

03 - Ticaret sicil belgesi 

04 - Şirket i temsil etme yetkisi ve yetkilinin noterden imza sirküsü 

05 - Ayrıca istekliler adına teklif de bulunacak kimsenin vekâlet namesi ile vekâleten 

iştirak edenin noterden onaylı imza sirküsü 

06 - Geçici ihale teminatı (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak) 

07 - Kiralama ihalesine katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup; 

Borcu olmadığını ibraz edecektir. 

- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

- Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez. 

İlan olunur. 7003/1-1 
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8 ADET MUHTELİF MARKA VE MODEL EKONOMİK ÖMRÜNÜ  

TAMAMLAMIŞ ARAÇ SATILACAKTIR 

TRT Erzurum Müdürlüğünden: 

8 adet muhtelif marka ve model Ekonomik ömrünü tamamlamış hizmet araçlarının satışı, 

İlan Yoluyla Kapalı Teklif Alma Usulü ile İhale edilecektir. 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TRT Erzurum Müdürlüğü Satınalma Servisi Köşk 

Caddesi No: 5 Palandöken/ERZURUM 

b) Telefon ve Faks Numarası : 04423171031 -04423171012  

2 - İhalenin: 

a) Yapılacağı adres : TRT Erzurum Müdürlüğü Satınalma Servisi, Köşk 

Caddesi N0:5 Palandöken/ERZURUM 

b) Tarih ve Saat : 28.08.2015 Saat:14:30 

3 - İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler: 

3.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gereklidir. 

a) Gerçek kişi olması halinde T.C. kimlik numarasının yer aldığı kimlik, tüzel kişi olması 

halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

b) Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

c) Bu şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Servisimize 

yatırıldığını gösteren makbuz, 

d) Vekâletten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname. 

e) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

f) Her sayfası isteklince imzalanmış ihale dokümanı. 

4 - Bu ihaleye ihale dokümanındaki şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler katılabilir. 

5 - Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt işletmeci olarak, kendileri veya 

başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar. 

a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer Kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya 

sürekli olarak Kamu İhalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 

sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi 

ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü 

bulunanlar, 

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler, 

c) Kurumun ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler, 

6 - Satışa konu araçlar TRT Erzurum Müdürlüğü hizmet binasında görülebilir. 

7 - İhale dokümanı TRT Erzurum Müdürlüğü Destek Hizmetlerinden Sorumlu Müdür 

Yardımcılığı Satınalma Servisinde görülebilir ve KDV dâhil 50,00 TL karşılığı aynı adresten 

temin edilebilir.  

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale 

dokümanı posta ile gönderilmez. 

8 - Teklifler, en geç 28.08.2015 tarih ve saat:14:30 kadar TRT Erzurum Müdürlüğü 

Destek Hizmetlerinden Sorumlu Müdür Yardımcılığı Genel Evrak Birimine elden verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Postadaki gecikmeler dâhil, hangi sebeple olursa olsun, belirtilen sürede verilmeyen 

teklifler dikkate alınmaz. 

11 - Kurumumuz 2886 sayılı İhale Kanununa tabi olmayıp, İhale TRT Satış ve Kiralama 

İşlemleri Yönetmeliği hükümlerine göre yapılmaktadır. Kurumumuz ihale tarihini herhangi bir 

sebep göstermeden daha sonraki bir tarihe ertelemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta ve araç 

satışından önceki herhangi bir aşamada ihaleyi iptal etmekte serbesttir. 

 6838/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Gemlik Belediye Başkanlığından: 
1 - Gemlik Belediyesine ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz (Zeytin İşleme 

ve Satış Binası) 2886 sayılı D.İ.K.'nun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satışı 
yapılacaktır. İhale 04/09/2015 Cuma günü saat 10:15'de Hamidiye Mahallesi, Irmak Sokak, 
Sosyal Yaşam Merkezi Binası No: 138 Gemlik adresindeki Gemlik Belediye Başkanlığı binasında 
Encümen Salonunda Encümen tarafından yapılacaktır. 

 

Mahalle/Sk. Ada Parsel m² İmar Planı Tahmini Bedel 
Geçici 
Tem. 

Umurbey 
Mahallesi 

147 12 
Tamamı 

1970,85 m² 
(1211 m² bina) 

Konut Dışı Kentsel 
Çalışma Alanı 

2.400.000 TL 72.000 TL 

 
2 - İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir; 

a) Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut) 

b) Taşınmazın satış şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden 
tarafından imzalanmak zorundadır.) 

c) Geçici teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu 

d) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti 

e) Gerçek kişiler için İkametgah belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğü) 

f) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek 

g) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili 
olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği 

h) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış 

olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve 

kayıtlı olduğu Vergi Dairesi Kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli 

belge ve imza örneği 
i) Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya 

noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü 

j) Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin 

ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek 

tüzüğünün noter tasdikli sureti 

k) Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli 
ortak girişim beyannamesi 

l) İhale tarihinden en fazla 1 (bir) ay önce alınmış, SGKurumundan ve Vergi Dairesinden 

ilişkisiz ve borcunun bulunmadığına dair belge 

m) Şartname alındı makbuzu 

n) Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi 

o) Yer görme belgesi 

3 - İhale bedeli 12 ay taksitle ödenecektir. Tamamının peşin ödenmesi halinde % 20 
iskonto yapılacaktır. 

4 - Tahmini bedel üzerinden %3 Geçici Teminat alınır. İhale bedeli üzerinden % 6 Kesin 

Teminat alınır. 

5 - İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta 

serbesttir. 

6 - Taşınmaz ihalesine teklif vereceklerin şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak 
hazırlayacakları ihale zarfını 04/09/2015 Cuma günü saat 09:30’a kadar Destek Hizmetleri 

Müdürlüğü'ne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur. 

7 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde 

görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 100 TL yi Belediye veznelerine yatırarak 

alabileceklerdir. 

8 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz. 
9 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri 

uygulanacaktır. 6922/1-1 
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TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi 

yapılacaktır. 

1 - Encümen Kayıt No : 2591 

2 - Taşınmaza Dair Bilgiler : 

a) İli : İstanbul 

b) İlçesi : Tuzla 

c) Cinsi : Tarla 

d) Pafta No : 1 

e) Ada No : --- 

f) Parsel No : 712 

g) Yüzölçümü : 7.544 m²  

h) Satılacak Hisse Oranı : Tamamı 

i) Halihazır : Boş 

j) İmar Durumu : Konut Alanı 

k) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Yok 

ı) Adres (Cadde-Sokak-No) : Merkez (Şifa) Mah. Rauf Orbay Cad.  

3 - Muhammen Bedeli : 16.974.000.-TL 

4 - Geçici Teminatı : 509.220.-TL 

5 - İhale Tarihi ve Saati : 26 Ağustos 2015 - 13:00 Son teklif verme saati: 13:00 

6 - İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu 

Saraçhane/İstanbul 

7 - İhale Usulü : 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı 

Teklif Usulü 

8 - İhale şartnamesi : Emlak Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde 

ücretsiz görülebilir. 

  Binbirdirek Mah. Piyerloti Cad. No: 4 - Fatih/İSTANBUL  

  Tel: 0 212 455 33 88 - Fax: 0 212 449 51 33 

9 - Şartname Bedeli : 100.-TL 

10 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf 

içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir. 

a) Teklif mektubunu havi iç zarf 

b) Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. 

Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı 

halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.) 
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c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak 

ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı), 

d) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi 

d - a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair 

belge.(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış 

olması gerekir.) 

d - b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (d-a) 

’daki esaslara göre temin edecekleri belge, 

e) İmza sirküleri, 

e - a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı 

tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk 

Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

e - b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (e-a) 

fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge, 

f) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış 

olması gereklidir.) 

g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat 

h) İsteklilerin ortak girişimi olması halinde, ortak girişim beyannamesi 

11 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale 

şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını 

ihale günü (26 Ağustos 2015) en geç saat 13:00’a kadar yukarıda belirtilen adresteki Belediye 

Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) 

sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında telsim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten 

sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

12 - Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgah getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım 

sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No: 25 34124 Fatih/İSTANBUL) 

başvurmaları gerekmektedir. 

13 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

İlan olunur. 7066/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Büyükçekmece Belediye Başkanlığından: 
Aşağıda özellikleri, şartları belirtilen 2 (iki) adet taşınmaz, 2886 Sayılı Yasanın 36. 

maddesine göre “ Kapalı Teklif Usulü” ihale edilerek satılacaktır.  
 

Sıra 
No 

Ada-Parsel 
Adres 

Yüzölçümü 
(m2) 

İmar 
Durumu 

Muhammen 
Bedel (TL) 

Geçici 
Teminat (TL) 

1 
Atatürk 

Mahallesi, 292 
ada 1 parsel 

3.619,00 m2 
Turizm ve 

Rekreasyon 
5.247.550,00 157.426,50 

2 
Atatürk 

Mahallesi, 292 
ada 3 parsel 

192,29 m2 
Turizm ve 

Rekreasyon 
278.820,50 8.364,62 

 
1 - İhale Şartnamesi Büyükçekmece Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 500,00 TL 

karşılığında temin edilecektir. 
2 - İhaleler 18/08/2015 Salı günü saat 09:30 da Büyükçekmece Belediye Başkanlığının, 

Kumburgaz Merkez Mahallesi, Belediye Caddesi No:3 adresindeki Ek Hizmet Binasında bulunan 
2. Kat toplantı salonunda yapılacaktır. 

3 - İhaleye iştirak etmek isteyenler; 
Özel Kişiler: Nüfus cüzdan fotokopisi, Adres Yerleşim Belgesi, Geçici Teminat Makbuzu 

veya Mektubu, Şartname bedeline ait makbuz ile Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, 
Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair Müdürlüğümüzden alınacak hesap ekstresi 
getireceklerdir 

Tüzel Kişiler: Faaliyet Belgesi, İmza sirküleri, İhaleye katılacak kişinin yetki belgesi, 
Ticaret Sicil Gazetesi, Geçici teminat makbuzu veya Mektubu ile Şartname bedeline ait makbuz 
ile Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair 
Müdürlüğümüzden alınacak hesap ekstresi getireceklerdir 

4 - İhaleye iştirak etmek isteyen kişiler yukarıdaki belgelerle birlikte 17/08/2015 Pazartesi 
günü mesai saati bitimine (Saat: 17:00) kadar Büyükçekmece Belediyesi Emlak ve İstimlak 
Müdürlüğü’ne müracaat edeceklerdir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
6 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 6999/1-1 

—— • —— 
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA  

TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  
1 - Satışa esas bedeli en az 2,20 TL ile en çok 229.816,80- TL arasında değişen; 

11/08/2015 günü saat 16.00' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 0,22 TL ile en 
çok 22.981,68 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen, Hekzametilen Tetramin, Dimetil Anilin, 
Elementel Kükürt, Cep Telefonu, Fotoğraf makinası, dahili harici hard disk, diz üstü bilgisayar, 
cep telefonu bataryası, şarj cihazı ve USB kablosu, Nargile kömürü, telefon ve bluetooth 
kulaklığı, renkli duvar kâğıdı, boş ambalaj kâğıdı, araç ön panjur, sol arka stop lambası, sol ön 
farı, TV kumandası, uydu alıcısı, mozaik tablo, etilen glikon cinsi 66 grup eşya; açık artırma 
suretiyle Denizciler Mahallesi 109 Sokak No:2 Eski Denizciler Belediyesi Hizmet Binası 
İskenderun/HATAY adresinde 12/08/2015 tarihinde saat: 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa 
sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile 
(0) (326) (285 60 44) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 
ikametgah 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 şartnamesi ve eki listelerde belirtilen hükümler 
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı 
İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınabilir. 

İlan olunur. 7096/1-1 
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İNTERDONATO LİMON, CLEMANTİNE MANDARİN VE NAVELİNA PORTAKAL 

MAHSULÜ PARTİLER HALİNDE SATILACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden: 

1 - İşletmemizin 2015 yılı üretimi 4.000 Ton İnterdonato Limon, 40 Ton Clemantine 

Mandarin ve 370 Ton Navelina Portakal Mahsulü partiler halinde (Parsel Parsel) dalında (Tofur) 

olarak Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda 18 Ağustos 2015 SALI günü saat 14.00’te 

Açık Artırma suretiyle satılacaktır. 

2 - İhaleye iştirak olmadığı veya teklif edilen fiyatların uygun görülmediği takdirde İhale 

25 Ağustos 2015 SALI günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir. 

3 - İhaleye ait Ürün Cinsi, Muhammen Fiyatı, Tutarı ve Geçici Teminat Miktarları 

aşağıda tabloda gösterilmiştir. 

 

PARTİ 

NO PARSEL ADI CİNSİ-ÇEŞİDİ 

MİKTARI 

(Kg.) 

MUHAMMEN 

FİYATI 

(TL/Kg.) 

MUHAMMEN 

TUTARI 

(TL) 

GEÇİCİ 

TEMİNATI 

(TL) 

1 Teliçi 1 Limon -İnterdonato 295.000 0,80 236.000,00 47.200,00 

2 Teliçi 2 Limon -İnterdonato 280.000 0,80 224.000,00 44.800,00 

3 Tel içi 3 Limon -İnterdonato 190.000 0,80 152.000,00 30.400,00 

4 Teliçi 4 Limon -İnterdonato 175.000 0,80 140.000,00 28.000,00 

5 Aladağ-1 Limon -İnterdonato 170.000 0,80 136.000,00 27.200,00 

6 Aladağ 2 Limon -İnterdonato 395.000 0,80 316.000,00 63.200,00 

7 Aladağ 3 Limon -İnterdonato 120.000 0,80 96.000,00 19.200,00 

8 Aladağ 4 Limon -İnterdonato 70.000 0,80 56.000,00 11.200,00 

9 Aladağ 5 Limon -İnterdonato 295.000 0,80 236.000,00 47.200,00 

10 Aladağ 6 Limon -İnterdonato 435.000 0,80 348.000,00 69.600,00 

11 Aladağ 7 Limon -İnterdonato 95.000 0,80 76.000,00 15.200,00 

12 Aladağ 8 Limon -İnterdonato 65.000 0,80 52.000,00 10.400,00 

13 Aladağ 9 Limon -İnterdonato  190.000 0,80 152.000,00 30.400,00 

14 Aladağ 10 Limon -İnterdonato 185.000 0,80 148.000,00 29.600,00 

15 Aladağ 11-D Limon -İnterdonato  50.000 0,80 40.000,00 8.000,00 

16 Akçataş 1 Limon -İnterdonato 95.000 0,80 76.000,00 15.200,00 

17 Akçataş 2 Limon -İnterdonato 380.000 0,80 304.000,00 60.800,00 

18 Akçataş 3 Limon -İnterdonato 180.000 0,80 144.000,00 28.800,00 

19 Kargalık 2A+2B+2C Limon -İnterdonato 70.000 0,80 56.000,00 11.200,00 

20 Taş Kesiği 1+2+3 Limon -İnterdonato 265.000 0,80 212.000,00 42.400,00 

LİMON TOPLAMI  4.000.000   3.200.000,00 640.000,00 

21 Payın 8/A Mandarin-Clamentin 40.000 0,60 24.000,00 4.800,00 

22 Payın 2/A+2/B+2/C Portakal-Navelina 70.000 0,50 35.000,00 7.000,00 

23 Payın 2/D+2/E+2/F Portakal-Navelina 65.000 0,50 32.500,00 6.500,00 

24 Payın 13 Portakal-Navelina 70.000 0,50 35.000,00 7.000,00 

25 Payın 14 Portakal-Navelina 75.000 0,50 37.500,00 7.500,00 

26 Payın 15 Portakal-Navelina 90.000 0,50 45.000,00 9.000,00 

GENEL TOPLAM 4.410.000  3.409.000,00 681.800,00 
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4 - İhaleye ait Şartname mesai saatleri dahilinde TİGEM’de (Karanfil Sok. No: 62 
Bakanlıklar/ANKARA) İşletmemizde, Boztepe Tarım İşletmesi Müdürlüğünde, MERSİN, 
ANTALYA, MUĞLA ve İZMİR Ticaret Borsalarında, Ege ve Akdeniz İhracatçılar Birliklerinde 
görülebilir. 

5 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 
olup, TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.  

TEL : 0 252 692 37 20 (2 Hat) 
FAX : 0 252 692 52 29 
İlan olunur. 7086/1-1 

—— • —— 
ELEKTRONİK BELGE/DOKÜMAN YÖNETİM VE 

ARŞİVLEME SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı’nın ihtiyacı olan Elektronik Belge / Doküman Yönetim ve Arşivleme 
sistemi idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın 
alınacaktır. 

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

3 - İhaleye ait şartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir / ANKARA" adresindeki Genel 
Müdürlüğümüzden ve “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar / İSTANBUL 
adresindeki Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü’nden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
4 - Firmalar ihale zarflarını en geç 28.08.2015 günü saat 10:30’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 
5 - 1 Nolu “İhale İdari ve Teknik Belgeleri’’ zarfı aynı gün saat 14:30’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 
6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 7085/1-1 

—— • —— 
HURDA KRAFT TORBA SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - Teşekkülümüzün üretiminden çıkan yıllık 3.000 Ton hurda kraft torba %20 artar-azalır 
opsiyonlu olarak Satış İşlemleri Yönetmeliğimizin 10. maddesi kapsamında Açık İhale usulü ile 
satılacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı 
/RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 
olan isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 20.08.2015 tarihi saat 14:30’a kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14:30’da açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez.  

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat ve yapılacak sözleşme bedelinin 
KDV hariç %20’si oranında mal teminatı alınır. 

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9 - İhale kısmi teklife kapalıdır. 
10 - Teşekkülümüz, Satış İşlemleri Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya 

kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 6967/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

Belediye Meclisimizin 04/06/2015 tarih ve 317 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/07/2015 tarih ve 1478 sayılı kararı ile onanan "Etimesgut 

İlçesi, Ayyıldız Mahallesi, imarın 45938 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama 

imar Planı Değişikliği" 05/08/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 7082/1-1 

————— 
Belediye Meclisimizin 01/06/2015 tarih ve 299 sayılı kararı ile reddedilen, Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/07/2015 tarih ve 1439 sayılı kararı ile onanan "Etimesgut 

İlçesi, Yeşilova Mahallesi, imarın 47557 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama 

İmar Planı Değişikliği 05/08/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 7083/1-1 

————— 
Belediye Meclisimizin 07/05/2015 tarih ve 269 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/07/2015 tarih ve 1300 sayılı kararı ile onanan "Etimesgut 

İlçesi, Ayyıldız Mahallesi, imarın 45942 ada 4 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama 

İmar Planı Değişikliği" 05/08/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 7084/1-1 

—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Çamlıca Mahallesi 16021 adanın kuzeyindeki park alanında trafo yeri ayrılmasına ilişkin 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 7051/1-1 

—— • —— 

Çankaya Belediye Başkanlığından: 

MUHATABI : Aykü Proje Mim. Jeo. Müh. Har. İnş. 

ADRESİ : Bilinmiyor 

Ümit Mahallesi, İmarın 13686 ada 10 sayılı parseli üzerinde bulunan binada meydana 

getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 30.03.2015 gün ve 151/7610 sayılı tespit 

zaptına istinaden 3194 sayılı Kanunun 32. maddesi gereğince Aykü Proje Mim. Jeo. Müh. Har. 

İnş.'a ait taşınmazın yıkım işleminin gerçekleştirilmesi Belediye Encümeninin 28.05.2015 gün ve 

3309 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresine 

gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de 

tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır. 

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 28.05.2015 gün ve 3309 sayılı karar, 7201 

sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza 

ilanen tebliğ olunur. 6835/1-1 
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Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın 

Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör 

adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili 

Dekanlıklara/Müdürlüklere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.  

Profesör kadrosu devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile 

Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim 

Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koşullarını sağlayan adaylar başvuracakları 

anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri iki adet fotoğraf, Doçentlik Başarı Belgesi ile 

özgeçmiş, yayın listesi, (başlıca araştırma eseri belirtecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 

6 nüsha, halinde vereceklerdir. 

Yardımcı Doçent kadrolarına, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile 

Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim 

Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koşullarını sağlayan adaylar, başvurdukları 

anabilim dalı ile yabancı dilini belirten dilekçeleri ekinde 2 adet fotoğraf, doktora belgesi, yayın 

listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya vereceklerdir. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir. 

 

BİRİM/BÖLÜM/ANABİLİM 

DALI 

KADRO 

UNVANI/ADET 

AÇIKLAMA Profesör Yrd. Doç. 

BALKAN ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 

BALKAN TARİHİ 
  

1 
Ortaçağ balkan tarihi alanında 

çalışmaları bulunmak. 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

ÇAĞDAŞ YUNAN DİLİ VE 

EDEBİYATI   
1 

Yunanca kaynaklar üzerine 

çalışmaları bulunmak. 

MÜTERCİM TERCÜMANLIK 

İNGİLİZCE 

  

1 

Alanında doktora yapmış olmak. 

Yükseköğretim kurumlarında 

alanında en az 2 yıl ders verme 

tecrübesine sahip olmak. 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ   1 Alanında doktora yapmış olmak. 

TIP FAKÜLTESİ 

İÇ HASTALIKLARI 1   Gastroentroloji uzmanı olmak. 

TIBBİ BİYOKİMYA 
  

1 
Tıp Fakültesi mezunu ve tıbbi 

biyokimya uzmanı olmak. 

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 
  

1 
Tıp Fakültesi mezunu ve tıbbi 

mikrobiyoloji uzmanı olmak. 

KEŞAN YUSUF ÇAPRAZ UYG. BİL. Y.O. 

İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ 

  

1 

İşletme alanında doktora yapmış ve 

yükseköğretim kurumlarında 

alanında en az 2 yıl ders verme 

tecrübesine sahip olmak. 

ULUSLARARASI TİCARET 

  

1 

Yükseköğretim kurumlarında 

lojistik alanında en az 2 yıl ders 

verme tecrübesine sahip olmak. 

 7033/1-1 
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Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 7089/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 23.07.2015 - 135 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 23.07.2015 - 1685 ŞANLIURFA 

Adıyaman  ili, Besni ilçesi, Suvarlı Beldesi sınırları içerisinde yer alan  ve Adana Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 27.12.2005/1329 sayılı Kararı ile  I. Derece Arkeolojik 

Sit Alanı olarak tescil edilen Mullatepe Nekropolü’nün, koruma kullanma koşullarının 

belirlenmesine ilişkin Müdürlüğümüz uzmanlarının 15.07.2015 tarihli raporu,    Adana Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.12.2005/1329 sayılı tescil kararı okundu. 

Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler 

incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda: 

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Suvarlı Beldesi sınırları içerisinde yer alan Mullatepe 

Nekropolü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği 

göstermesi nedeniyle ekli 1/5000 ölçekli haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği şekilde I. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline: 

Mullatepe Nekropolü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:   

1 - Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır. 

2 - Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 

3 - Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir. 

4 - Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya 

gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5 - Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

6 - Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir 

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 23.07.2015 - 135 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 23.07.2015 - 1684 ŞANLIURFA 

Adıyaman  ili, Besni ilçesi, Suvarlı Beldesi mücavir sınırları içerisinde yer alan  ve Adana 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 27.12.2005/1329 sayılı Kararı ile  I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Kuzguntepe Nekropolü’nün sit alanı sınırlarının yeniden 

belirlenmesi, koruma esasları ve kullanma koşullarının belirlenmesine ilişkin Müdürlüğümüz 

uzmanlarının 15.07.2015 tarihli raporu,    Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu’nun 27.12.2005/1329 sayılı tescil kararı okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri 

sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan değerlendirmeler 

sonucunda: 

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Suvarlı Beldesi mücavir sınırları içerisinde yer alan 

Kuzguntepe Nekropolü’nün: 

2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği 

göstermesi nedeniyle ekli 1/5000 ölçekli haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği şekilde I. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline; 

Kuzguntepe Nekropolü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:   

1 - Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır. 

2 - Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 

3 - Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir. 

4 - Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya 

gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5 - Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

6 - Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir 

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI
2015/7981 Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulunun Merkezinin Bursa

İlinden, İstanbul İline Taşınması Hakkında Karar

ATAMA KARARI
2015/7987 Genelkurmay Başkanlığına, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral

Hulusi AKAR’ın Atanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
— Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet

Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik

–– Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Geçici Danışma Kurulları Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/85)

–– İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/86)

–– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2015/2)

–– Pipoluk Tütün Mamulü Teknik Düzenleme Tebliği (Tütün Mamulleri Seri No: 4)

YARGI BÖLÜMÜ

SAYIŞTAY KARARI
— Sayıştay Başkanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü

Maddesinin (B) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas ve Usuller

Hakkında Sayıştay Genel Kurul Kararı (K.No: 5391/1)

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


