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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Adalet Bakanlığından:

CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLARDAN HÜKÜMLÜ OLANLARA 

UYGULANACAK TEDAVİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 

HAKKINDA YÖNETMELİK

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza

Kanununun 102 nci maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan cinsel saldırı, 103 üncü madde-

sinde tanımlanan çocukların cinsel istismarı ve 104 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkra-

sında tanımlanan reşit olmayanla cinsel ilişki suçlarından hapis cezasına mahkûm olanların,

cezalarının infazı sırasında ve koşullu salıverildikleri takdirde denetim süresi içinde tâbi ola-

cakları yükümlülüklerin, tıbbi tedavilerin ve iyileştirme programlarının belirlenmesi ile bunların

uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan hapis

cezasına mahkûm olmuş kişilerin tedavi, iyileştirme ve diğer yükümlülüklerine ilişkin faali-

yetleri, bu faaliyetleri uygulayacak ceza infaz kurumları, denetimli serbestlik müdürlükleri ve

tedavi merkezleri ile bu merkezlerde görevli personelin görev, yetki ve sorumluklarını kapsar.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri suça sürüklenen çocuklar hakkında uygulanmaz.

Hukukî dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik

Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 108 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

26 Temmuz 2016
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Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

b) Cinsel suç: 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 102 nci maddesinin ikinci fıkrasında,

103 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında ve 104 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü

fıkralarında yer alan suçları,

c) Değerlendirme raporu: Hükümlü hakkında, ceza infaz kurumunda iken idare ve göz-

lem kurulunca, denetimli serbestlik tedbiri altında iken iyi hal komisyonunca düzenlenen ra-

poru,

ç) Elektronik izleme: Hükümlülerin elektronik yöntem ve araçlar ile toplum içinde iz-

lenmesini, gözetim ve denetim altında tutulmasını sağlayan, mağdurun veya toplumun korun-

masını destekleyen uygulamaları,

d) Genel Müdürlük: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünü, 

e) Hükümlü: 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 102/2, 103/1-2 ve 104/2-3 maddele-

rinde sayılan suçlardan dolayı hapis cezasına mahkûm olan kişiyi,

f) Komisyon: İnfaz işlemleri değerlendirme komisyonunu,

g) Kurul: Hükümlüye tıbbi tedavi uygulanıp uygulanmayacağına karar verecek olan

sağlık kurulunu,

ğ) Kurum: Ceza infaz kurumu ve denetimli serbestlik müdürlüklerini,

h) Mağdur: Kendisine veya birinci dereceden aile üyelerinden birine karşı işlenen suçun

fiziksel, duygusal veya maddi sonuçları sebebiyle desteğe ihtiyaç duyan kişiyi,

ı) Tedavi merkezi: Cinsel suçlardan hüküm alanlara yönelik olmak üzere, ayakta veya

yatarak, ilaçlı veya ilaçsız olarak veyahut her iki usul ile de yapılan ve cinsel suçlara yönelik

her türlü tedavi usullerinin uygulandığı, Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastaneleri ile

üniversiteleri,

i) Tıbbi tedavi: Cinsel suç işlemiş hükümlü hakkında ilgili kurul tarafından uygun gö-

rülen psikiyatrik veya farmakolojik tedaviyi,

j) Vaka sorumlusu: Hükümlülere yönelik iyileştirme ve denetime ilişkin belirlenen prog-

ramlar ile kararların infazına ilişkin çalışmaların yürütülmesini koordine eden denetimli ser-

bestlik memurunu,

k) Yükümlü: Haklarında yükümlülük kararı verilen, denetim altına alınan veya tedbir

kararı verilen ve denetimli serbestlik müdürlüğünce toplum içinde denetimi, takibi yapılan ve

iyileştirilmesine çalışılan hükümlüyü,

ifade eder.

Temel ilkeler

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında görev alanlar aşağıdaki ilkeleri dik-

kate alır. Buna göre görevliler;

a) İnsan haklarına saygı, dürüstlük çerçevesinde ve kararlılıkla hareket eder; görevlerini

yerine getirirken aşağılayıcı, onur kırıcı veya küçük düşürücü davranışlarda bulunmaz.

b) Mağdur, hükümlü ya da bunların aileleri hakkında öğrenmiş oldukları bilgilerin veya

düzenledikleri raporların gizliliğini korumak zorundadır. Bu bilgiler kanunun veya bu Yönet-

meliğin zorunlu kıldığı hâller dışında hiçbir kurum ve kişiye verilemez. 
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c) Görevleri ile ilgili inceledikleri belgelerden elde ettikleri bilgilerle ilgili olarak yar-

gılama sonrası oluşacak yeni durumlara ilişkin gizlilik ilkesine uymak, kişilerin şeref ve hay-

siyetine gölge düşürecek davranış ve ilişkilerden kaçınmak, yargılamaya ilişkin davanın taraf-

larına eşit uzaklıkta olmak zorundadır.

(2) Bu temel ilkelere aykırı hareket edenler hakkında ilgili mevzuat hükümleri doğrul-

tusunda adli ve idari işlem yapılır.

Genel esaslar

MADDE 6 – (1) Cinsel suçlardan hüküm alanlar hakkında, cezanın infazı sırasında

veya koşullu salıverildikleri takdirde denetim süresi içerisinde, ikinci fıkrada belirtilen tedavi

veya yükümlülüklerden bir veya birkaçına karar verilmesi için Cumhuriyet başsavcılığı tara-

fından derhal infaz hâkimliğine başvuruda bulunulur.

(2) Birinci fıkrada bahsedilen yükümlülükler şunlardır:

a) Tıbbi tedaviye tabi tutulmak,

b) Tedavi amaçlı programlara katılmak,

c) Suçun mağdurunun oturduğu ve çalıştığı yerleşim bölgesinde ikamet etmekten ya-

saklanmak,

ç) Mağdurun bulunduğu yerlere yaklaşmaktan yasaklanmak,

d) Çocuklarla bir arada olmayı gerektiren bir ortamda çalışmaktan yasaklanmak,

e) Çocuklar hakkında bakım ve gözetim yükümlülüğünü gerektiren faaliyet icra etmek-

ten yasaklanmak.

(3) Kapalı ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumuna, kapalı veya açık ceza

infaz kurumlarından denetimli serbestliğe ayrılacak ya da koşullu salıverilecek hükümlüler

hakkında, ayrılma veya salıverilme tarihine bir ay kala hükümlü hakkında yeniden bir karar

alınmak üzere infaz hâkimliğine başvuruda bulunulur. Bu başvuru ile birlikte, kurum müdür-

lüğünce verilen daha önceki kararlar gereğince yapılan tüm işlemler ve hükümlünün son du-

rumuna ilişkin hazırlanan değerlendirme raporu da gönderilir.

(4) Hükümlü hakkında verilen kararın uygulanmasının mümkün olmadığı durumlarda

kararın değiştirilmesi için her zaman infaz hâkimliğine başvuruda bulunulabilir.

(5) Tedavi ve diğer yükümlülüklerin infazında, bulunulan kurumun koşulları ihtiyacı

karşılamakta yetersiz ise hükümlü Bakanlıkça başka bir kuruma nakledilir.

(6) Kapalı veya açık ceza infaz kurumlarında iken hakkında verilen tedavi veya yü-

kümlülük kararlarının yerine getirilmesini engelleyen hükümlüler, 15 inci madde hükümlerine

göre uyarılır. İhlalin tekrarı halinde 5275 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi uyarınca verilecek

iyi hal kararının saptanmasında ve değerlendirme raporunun hazırlanmasında bu durum göz

önünde bulundurulur.

(7) Denetimli serbestlik tedbiri altında iken hakkında verilen tedavi ve yükümlülük ka-

rarlarını yerine getirmeyen hükümlüler, 15 inci madde hükümlerine göre uyarılır. Uyarılara

ilişkin tebligatta ihlal durumunun tekrarı hâlinde bunun yükümlülüğün ihlali sayılacağı ve dos-

yanın gereği için infaz hâkimliğine gönderileceği hükümlüye bildirilir.

(8) Koşullu salıverilen hükümlünün, denetim süresi içerisinde tabi olduğu yükümlü-

lüklere, infaz hâkiminin uyarısına rağmen uymamakta ısrar etmesi hâlinde koşullu salıverilme

kararı geri alınır ve 5275 sayılı Kanunun 107 nci maddesi hükümleri uygulanır.
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(9) Hükümlünün salıverildikten sonra uyması gereken yükümlülükleri ile ilgili konu-
larda bu Yönetmelikte hüküm bulunmadığı takdirde 5/3/2013 tarihli ve 28578 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri esas alınır.

(10) Hükümlünün tabi tutulacağı denetim süresi hak ederek salıverme tarihini geçe-
mez.

Tıbbi tedaviye tabi tutulmak

MADDE 7 – (1) Tedavi, tanımda belirtilen hükümlülere yönelik olmak üzere, ayakta
veya yatarak, ilaçla veya ilaçsız olarak veyahut her iki usul ile cinsel dürtünün azaltılmasına
veya denetimine yönelik tedaviler ile cinsel isteğin azalmasını veya yok edilmesini sağlayan
yöntemdir.

(2) Cinsel suçlardan hüküm alanlar hakkında, 5275 sayılı Kanunun 108 inci maddesinin
dokuzuncu fıkrasının (a) bendinde sayılan tıbbi tedavi yükümlülüğüne karar verilmeden önce
hükümlü, bulunduğu kurum tarafından sağlık kurulu raporu alınmak üzere bünyesinde ruh sağ-
lığı ve hastalıkları uzmanı ile üroloji veya endokrinoji ve metabolizma hastalıkları uzmanı he-
kimler bulunan Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelere sevk edilir. Bu raporda kişi hakkında tıbbi
tedaviye gerek olup olmadığı, gerek var ise hangi yöntemin uygulanacağı hususlarının belir-
tilmesi istenir. Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerce söz konusu raporun verilemeyeceğinin
anlaşılması halinde hükümlü bu hastane başhekiminin vereceği karar ile üniversite hastanele-
rine sevk edilir. 

(3) Gelen rapor göz önüne alınarak hükümlü hakkında tıbbi tedavi uygulanıp uygulan-
mayacağı veya diğer yükümlülükleri hakkında karar alınmak üzere dosya, raporlarıyla birlikte
infaz hâkimliğine gönderilir.

(4) Hakkında tıbbi tedavi yükümlülüğüne karar verilen hükümlü, gerek duyulması ha-
linde bulunduğu kurum tarafından tedavinin uygulanması için ilgili sağlık kurumuna sevk edilir.
Hükümlünün bulunduğu ceza infaz kurumu bölgesinde tıbbi tedavi kararının uygulanmasını
sağlayacak sağlık kuruluşu yok ise hükümlü Bakanlık tarafından uygun başka bir kuruma nak-
ledilir.

(5) Tedavi için kullanılacak ilaçların bedelleri Adalet ve Sağlık Bakanlıkları arasında
düzenlenecek protokol kapsamında ödenir.

(6) Kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve hastanede yatarak tedavi edilmesine karar
verilen hükümlülerin tedavileri mahkûm koğuşu bulunan devlet veya üniversite hastanelerinde
yerine getirilir.

(7) Tedaviye yönelik işlemler, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler için ceza
infaz kurumu müdürlüğü, denetimli serbestlik altında ve koşullu salıverilen hükümlüler için
ise denetimli serbestlik müdürlüğünce takip edilir.

(8) Tedavinin tamamlanıp tamamlanmadığı ile uygulanan tedavi ve süreç hakkındaki
bilgiler altışar aylık süreler ile kurum müdürlükleri tarafından sağlık kurumundan istenir. Süresi
içerisinde başvurmadığı veya tedaviye uymadığı tespit edilen hükümlüler hakkında 15 inci
madde uyarınca işlem yapılır.

Tedavi amaçlı programlara katılmak

MADDE 8 – (1) Tedavi amaçlı programa katılma, hükümlülerin yeniden cinsel suç iş-
lemelerini önlemek amacıyla ihtiyaç duyulan tedavi ve iyileştirme programları ile grup çalış-
malarına veya bireysel çalışmalara katılma yükümlülüğüdür. 
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(2) Cinsel suçlardan hüküm alanlar hakkında, 5275 sayılı Kanunun 108 inci maddesinin
dokuzuncu fıkrasının (b) bendinde sayılan tedavi amaçlı programlara katılma yükümlülüğüne
karar verilmeden önce 7 nci maddenin ikinci fıkrasındaki usule göre tedavi amaçlı programlara
katılmaları konusunda rapor alınır. Bu yükümlülüğe karar verilmeden önce hükümlü veya yü-
kümlünün onayı aranmaz. 

(3) Bu programlar Adalet Bakanlığınca hazırlanabileceği gibi ilgili kurum ve kuruluşlar
veya üniversiteler ile birlikte de hazırlanabilir, ayrıca yükümlünün bu kuruluşların programla-
rına katılımları da sağlanabilir.

(4) Tedavi amaçlı programlara katılma kararı verilen hükümlülere uygulanacak tedavi
programları ceza infaz kurumunda psiko-sosyal servis, denetimli serbestlik müdürlüklerinde
ise eğitim iyileştirme bürosu görevlilerince uygulanır. Gerekli görüldüğü takdirde ilgili kamu
kurum ve kuruluşlarından da yardım alınır.

(5) Bu Yönetmelik kapsamında olmayan cinsel suçlardan hükümlü veya tutuklu olanlar
için psiko-sosyal servisi ve eğitim iyileştirme bürosu tarafından uygulanmakta olan benzer
programlara devam olunur.

Suçun mağdurunun oturduğu ve çalıştığı yerleşim bölgesinde ikamet etmekten
yasaklanmak

MADDE 9 – (1) Suçun mağdurunun oturduğu ve çalıştığı yerleşim bölgesinde ikamet
etmekten yasaklanma, hükümlünün mağdurun korunması amacıyla mağdurun oturduğu ve ça-
lıştığı yerleşim bölgesine mazereti olmaksızın ve izin almaksızın ikamet etmekten yasaklanması
yükümlülüğüdür.

(2) Hakkında suçun mağdurunun oturduğu ve çalıştığı yerleşim bölgesinde ikamet et-
mekten yasaklanma kararı verilen hükümlülerin denetim ve takibi, Denetimli Serbestlik Hiz-
metleri Yönetmeliğinde belirlenen esaslar çerçevesinde denetimli serbestlik müdürlüklerince
yerine getirilir.

(3) Yükümlülerin toplum içinde denetimi ve takibi gerektiğinde kolluk kuvvetleri ve
nüfus müdürlükleri ile işbirliği yapılır. Özellikle tehlikeli ve riskli olduğu tespit edilen yüküm-
lülerin bilgileri gerekli önlemlerin alınabilmesi için kollukla paylaşılır.

(4) Yükümlülerin topluma veya mağdura zarar verme durumu ile tekrar suç işleme riski
açısından yoğun denetim altında tutulması söz konusu ise yükümlünün denetim ve takibinde
elektronik cihazlar da kullanılabilir.

(5) Yaptırımın infazı, hazırlanan denetim planının yükümlüye tebliği ile başlar, denetim
süresinin tamamlanmasıyla sona erer.

Mağdurun bulunduğu yerlere yaklaşmaktan yasaklanmak
MADDE 10 – (1) Mağdurun bulunduğu yerlere yaklaşmaktan yasaklanmak, hüküm-

lünün mağdurun korunması amacıyla mağdurun olağan hayatını sürdürdüğü yerlere mazereti
olmaksızın ve izin almaksızın yaklaşmaması ve gitmemesi yükümlülüğüdür.

(2) Hakkında mağdurun bulunduğu yere yaklaşmaktan yasaklanma kararı verilen yü-
kümlülerin denetim ve takibi, Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliğinde belirlenen esas-
lar çerçevesinde denetimli serbestlik müdürlüklerince yerine getirilir. 

(3) Açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler hakkında da bu yükümlülük kararı
verildiği takdirde kişi ceza infaz kurumundan izinli olarak çıkmış ise yukarıdaki takip işlem-
lerini ceza infaz kurumu müdürlüğü yükümlünün iznini geçireceği yerdeki denetimli serbestlik
müdürlüğünden yardım almak suretiyle yerine getirir.
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(4) Yükümlülerin toplum içinde denetimi ve takibi kolluk kuvvetleri ile işbirliği yapmak
suretiyle yerine getirilir. Özellikle tehlikeli ve riskli olduğu tespit edilen yükümlülerin bilgileri
gerekli önlemlerin alınabilmesi için kollukla paylaşılır.

(5) Yükümlülerin topluma veya mağdura zarar verme durumu ile tekrar suç işleme riski
açısından yoğun denetim altında tutulması söz konusu ise yükümlünün denetim ve takibinde
elektronik cihazlar kullanılabilir.

(6) Yaptırımın infazı, hazırlanan denetim planının yükümlüye tebliği ile başlar, denetim
süresinin tamamlanmasıyla sona erer.

Çocuklarla bir arada olmayı gerektiren bir ortamda çalışmaktan yasaklanmak

MADDE 11 – (1) Çocuklarla bir arada olmayı gerektiren bir ortamda çalışmaktan ya-
saklanmak, hükümlünün toplumun ve çocukların korunması amacıyla kişinin kişisel ve sosyal
durumu ile tekrar suç işleme riski göz önüne alınarak çocuklar ile bir arada olmayı gerektiren
bir ortamda çalışmaktan yasaklanması yükümlülüğüdür.

(2) Bu yükümlülüğe ilişkin işlemler denetimli serbestlik müdürlüklerince yerine geti-
rilir. Gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından yardım alınır.

(3) Hakkında bu tedbire karar verilen yükümlü, denetimli serbestlik tedbiri altında kamu
hizmetinde çalıştırılacak ise tedbire aykırı işlerde çalıştırılamaz.

(4) Yükümlünün tedbir süresince çalıştığı yerlerin durumunu belirten belgeyi işe baş-
ladığı ilk hafta içerisinde tedbirin takibinden sorumlu denetimli serbestlik müdürlüğüne vermesi
gerekir. Bu durum ayrıca müdürlük tarafından da ilgili kurumlardan sorgulanır.

(5) Yaptırımın infazı, hazırlanan denetim planının yükümlüye tebliği ile başlar, denetim
sürenin tamamlanmasıyla sona erer.

Çocuklar hakkında bakım ve gözetim yükümlülüğünü gerektiren faaliyet icra

etmekten yasaklanmak

MADDE 12 – (1) Çocuklar hakkında bakım ve gözetim yükümlülüğünü gerektiren
faaliyet icra etmekten yasaklanmak, hükümlünün toplumun ve çocukların yararı ve korunması
amacıyla kişinin kişisel ve sosyal durumu ile tekrar suç işleme riski göz önüne alınarak çocuklar
hakkında bakım ve gözetim yükümlülüğünü gerektiren faaliyet icra etmekten yasaklanması
yükümlülüğüdür.

(2) Yükümlü hakkında bu tedbire karar verilmesi durumunda, kişi denetim süresi içe-
risinde çocuklar üzerinde bakım ve gözetim yükümlülüğü gerektiren faaliyetleri icra edemez.

(3) Yükümlünün kendi çocuğu üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğü konusunda
Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliğinin 100 üncü maddesi uyarınca işlem yapılır.

(4) Bu yükümlülüğe ilişkin işlemler denetimli serbestlik müdürlüklerince yerine geti-
rilir. Gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından yardım alınır.

(5) Yükümlü hakkında bu tedbire karar verilmesi durumunda kişi, kamu kurumu veya
kamu yararına hizmet veren bir özel kuruluşta görev yapacaksa hakkında verilen tedbir kararı
göz önünde bulundurulur.

(6) Yükümlünün tedbir süresince çalıştığı yerlerin durumunu belirten belgeyi işe baş-
ladığı ilk hafta içerisinde tedbirin takibinden sorumlu denetimli serbestlik müdürlüğüne vermesi
gerekir.

(7) Yaptırımın infazı, hazırlanan denetim planının yükümlüye tebliği ile başlar, denetim
süresinin tamamlanmasıyla sona erer.
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Hükümlü veya yükümlülerin uyması gereken kurallar
MADDE 13 – (1) Hükümlüler, cezalarının infazı sırasında ve koşullu salıverildikleri

takdirde denetim süresi içinde;
a) Yapılan çağrılara, düzenlenen programlara ve hazırlanan denetim planına,
b) Tedavi ve iyileştirme çalışmaları kapsamında belirlenen yükümlülüklere,
c) Kararın infazı ve denetim için belirlenen kurallara,
ç) İnfazın yerine getirilmesinde görev alan personelin uyarı ve önerilerine,
uymak zorundadır.
(2) Yükümlülüğün elektronik cihazlar kullanılmak suretiyle yerine getirilmesine karar

verilmesi durumunda, yükümlü elektronik kelepçe ve diğer cihazlar ile ilgili üniteyi usulüne
uygun olarak kullanır ve korur.

(3) Yükümlü, ceza infaz kurumu, denetimli serbestlik müdürlüğü ve cezaların infazında
görev alan diğer kurumların personeline saygılı davranır, müdürlüğün ve diğer kurumların iş-
leyişinin bozulmaması ve güvenliğinin tehlikeye düşürülmemesi için gerekli özeni ve dikkati
gösterir.

(4) Yükümlü yerleşim yeri adresini değiştirir ise yeni adresini denetimli serbestlik mü-
dürlüğüne bildirmekle yükümlüdür. Yeni adresin bildirilmemesi durumunda tebligat, 19/2/1959
tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun hükümlerine göre yapılır.

(5) Askere alınan yükümlü, denetimli serbestlik müdürlüğüne durumunu bildirir ve
ilgili belgeleri iletir. Yükümlü, hükümlülük ya da askerlik durumunun sona ermesinden itibaren
on gün içerisinde denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmek zorundadır.

İzin ve nakiller
MADDE 14 – (1) Ceza infaz kurumunda bulunan ve hakkında tıbbi tedavi kararı verilen

hükümlüler, tedavileri süresince sadece tedavilerinin yapılabileceği kurumlara nakil edilebilir.
(2) 5275 sayılı Kanunun 93 ilâ 96 ncı maddeleri kapsamında izne gönderilen hüküm-

lüler, izinleri süresince tabi oldukları yükümlülüklere uymak zorundadır. Bu yükümlülüklere
uymayanlar hakkında disiplin soruşturması başlatılır.

(3) Yükümlü başka denetimli serbestlik müdürlüğüne naklini gerektirecek şekilde yer-
leşim yeri adresini değiştirmek isterse bu durumu ve yeni adresini önceden denetimli serbestlik
müdürlüğüne gerekçesiyle birlikte yazılı olarak bildirir.

(4) Adres değişikliği talebi komisyon tarafından değerlendirilip dosyanın başka bir de-
netimli serbestlik müdürlüğüne gönderilmesine karar verilene kadar yükümlülüklerin yerine
getirilmesine devam edilir. Yükümlünün daha önce müdürlüğe bildirdiği eski adresine yapılan
tebligat geçerli sayılır.

(5) Yükümlünün yerleşim yeri adresi değişikliği veya başka bir nedenle infazının başka
bir denetimli serbestlik müdürlüğünde yapılmasına ilişkin talebi değerlendirilirken, ileri sürülen
mazeretin doğruluğu ile gerekliliği araştırılır. İnfazdan kaçmak, yükümlülüğü etkisiz kılmak
amacıyla yapıldığı anlaşılan nakil talepleri reddedilir.

(6) Nakil talebi kabul edilen yükümlü, nakil kararının tebliğinden itibaren beş gün içinde
yeni yerleşim yeri adresinin bulunduğu denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmek zo-
rundadır.

(7) Yükümlü, hakkında belirlenen yükümlülükleri etkisiz kılacak ya da aksatacak şe-
kilde müdürlüğün yetki sınırları dışına izinsiz olarak çıkamaz. Yükümlünün haklı bir mazerete
dayanan talebi ve vaka sorumlusunun uygun görüşü doğrultusunda denetimli serbestlik müdürü
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tarafından yükümlüye beş güne kadar izin verilebilir. Denetim süresi boyunca toplam kullanılan
izin süresi, yükümlünün ikinci derece dâhil kan veya kayın hısımlarından birinin ya da eşinin
ölümü veya ağır hastalığı hariç olmak üzere, on beş günü geçemez. İzinde geçen süreler infaz-
dan sayılır.

(8) İzin kullanan yükümlüye izin belgesi verilir. Yükümlü, iznini geçirdiği yerdeki de-

netimli serbestlik müdürlüğüne müracaat eder ve yükümlünün izin belgesi bu denetimli ser-

bestlik müdürlüğünce imzalanır.

Hükümlü veya yükümlülerin uyarılması

MADDE 15 – (1) Hükümlü hakkında verilen tedavi ve tedbir kararlarının yerine geti-

rilmesi için uyulması gereken kurallar ile karara uygun olarak hazırlanan programa ve ceza in-

faz kurumu personelinin bu kapsamdaki uyarı ve çağrılarına uyulmaması yükümlülüğün ihlali

sayılır. Yükümlülüğün ihlal edilmesi durumunda, psiko-sosyal servis görevlilerinin hazırladığı

rapor üzerine hükümlü idare ve gözlem kurulunca uyarılır.

(2) Yükümlülüğün yerine getirilmesi için uyulması gereken kurallar ile karara uygun

olarak hazırlanan programa ve denetimli serbestlik personelinin bu kapsamdaki uyarı ve çağ-

rılarına uyulmaması da yükümlülüğün ihlali sayılır. Yükümlülüğün ihlal edilmesi durumunda

vaka sorumlusunun teklifi üzerine yükümlü, komisyon tarafından uyarılır.

(3) Uyarı, bir yazı ile hükümlü veya yükümlüye tebliğ edilir. Gerektiğinde yükümlü

çağırılarak yükümlülüklerine ilişkin hususlar ve ihlalin sonuçları psiko-sosyal servis görevlileri

veya vaka sorumlusu tarafından kendisine sözlü olarak da açıklanır. Yükümlünün gelmemesi

durumunda daha önce yapılmış olan yazılı uyarı yeterli sayılır.

(4) Uyarı için yapılan tebligatta, yeni bir ihlal durumunun tespit edilmesi halinde tekrar

bir uyarının yapılmayacağı, ceza infaz kurumunda bulunanlar hakkında disiplin cezası uygu-

lanacağı, denetimli serbestlik altında olanlar için ise dosyanın gereği için infaz hâkimliğine

gönderileceği, bu durumda koşullu salıverilme kararının da bu hususa göre değerlendirileceği,

koşullu salıverilmiş olanların ise ihlal durumlarının mahkemelerine bildirileceği ve koşullu sa-

lıvermelerinin kaldırılabileceği ihtar edilir.

(5) Tedbir kararlarının gereklerini mazereti olmaksızın ve kasıtlı bir şekilde ihlal eden

hükümlü uyarılmaz, varsa mazereti komisyon veya idare ve gözlem kurulu tarafından değer-

lendirilir.

Tedbir kararlarının değiştirilmesi, durdurulması ve kaldırılması

MADDE 16 – (1) Tedbir kararının;

a) Sonradan ortaya çıkan ve hükümlünün elinde olmayan şartlar sebebiyle yerine geti-

rilmesinin imkânsızlaşması veya önemli ölçüde güçleşmesi,

b) İnfazının mümkün olmaması,

c) Yükümlünün tutuklanması, hapis cezasının infazına başlanması veya askere alınması

nedeniyle infazının imkânsız hale gelmesi,

durumlarında kanunda aksine bir düzenleme yoksa infaz hâkimliğinden kararının de-

ğiştirilmesi, kaldırılması veya uygun olan başka karar verilmesi talep edilebilir.

(2) Yükümlünün işlediği bir suç nedeniyle; tutuklanması veya mahkûm olduğu hapis

cezasının infazına başlanması durumunda infaz hâkimliğince aksine bir hüküm verilmedikçe

yükümlünün dosyası kapatılır ve ilgilinin bulunduğu ceza infaz kurumuna gönderilir. Yükümlü
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denetim süresi içerisinde serbest bırakılır ise yükümlülüğün yerine getirilmesine devam edilir.

Denetim süresinin sonunda yükümlünün hükümlülük halinin devam etmesi durumunda dosya

kapatılarak mahkemesine gönderilir. Ceza infaz kurumunda geçirilen süreler denetim süresin-

den sayılır.
(3) Yükümlünün askere alınması durumunda mahkemece aksine bir hüküm de verilmez

ise yükümlülüğün yerine getirilmesi durdurulur. Yükümlünün denetim süresi içerisinde askerlik
hizmeti sona ererse yükümlülüğün yerine getirilmesine devam edilir. Denetim süresinin so-
nunda yükümlünün askerlik durumunun devam etmesi durumunda dosya kapatılarak mahke-
mesine gönderilir. Askerlikte geçirilen süreler denetim süresinden sayılır.

Yükümlülüklerin sonlandırılması
MADDE 17 – (1) Yükümlülüğün;
a) Usulüne uygun olarak tebliğ edilmesine rağmen yerine getirilmeye başlanmaması,
b) Uyarılara rağmen ihlal edilmesi,
c) İnfaz edilmesi,
hallerinde yükümlülüklerin sonlandırıldığı Cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla infaz

hâkimliğine bildirilir.
(2) Tedbir veya yükümlülüğün infazının tamamlanması ya da yükümlülüğün herhangi

bir nedenle sona ermesi halinde, ilgili kurum ya da kuruluştan yükümlüyle ilgili yapılan işlem-
lere dair belgelerin gönderilmesi istenir.

Şikâyet ve itiraz
MADDE 18 – (1) Yükümlüler ile kanuni temsilcileri, infaz hizmetlerinin yürütülmesi

sırasında kurumca hazırlanan denetim planları ve raporları ile müdürlükçe yapılan uyarılar gibi
işlem ve eylemlerin kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri ile genelgelere aykırı olduğu ge-
rekçesiyle kuruma itirazda, infaz hâkimliğine ise şikâyette bulunabilirler.

(2) Yükümlü, hakkındaki işlem ve eylemleri öğrendiği tarihten itibaren on beş gün, her
halde işlem ve eylemlerin yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde şikâyet yoluyla infaz hâ-
kimliğine başvurabilir.

(3) Şikâyet, dilekçe ile doğrudan infaz hâkimliğine yapılabileceği gibi Cumhuriyet baş-
savcılığı veya kurum aracılığıyla da yapılabilir. Doğrudan infaz hâkimliğine yapılmayan baş-
vurular hemen ve en geç üç gün içinde infaz hâkimliğine gönderilir. Sözlü yapılan şikâyet tu-
tanağa bağlanır ve tutanağın bir sureti başvurana verilir.

(4) Şikâyet yoluna başvurulması, yapılan işlem veya faaliyetin yerine getirilmesini dur-
durmaz. İnfaz hâkimi giderilmesi güç veya imkânsız sonuçların doğması ve işlem veya faali-
yetin açıkça hukuka aykırı olması koşullarının birlikte gerçekleşmesi durumunda işlem veya
faaliyetin ertelenmesine veya durdurulmasına karar verebilir.

(5) Kurum işlemlerine karşı yapılan itirazlar ceza infaz kurumu idare ve gözlem kurulu
veya komisyon tarafından incelenerek sonuçlandırılır. Kararlara karşı infaz hâkimliğine şikâ-
yette bulunulabilir.

(6) Yükümlüyle ilgili birinci fıkra kapsamında yapılan karar ve işlemlere ilişkin yazış-
malarda veya belgelerde, yükümlülerin şikâyet ve itiraz hakkı ile süresi açıkça belirtilir.

Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

GIDA İŞLETMELERİNDE YEREL, MARJİNAL VE SINIRLI 

FAALİYETLERİN DÜZENLENMESİNE 

DAİR YÖNETMELİK

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gıda işletmelerindeki yerel, marjinal ve sınırlı

faaliyetlere ilişkin hususları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, son tüketicinin yanı sıra bir başka perakendeciye et

ve et ürünlerinden çiğ et ve kıyma, süt ve süt ürünleri kapsamındaki çiğ süt, içme sütü, kolostrum,

kolostrum bazlı ürünler, çiğ krema ve kaymak dışındaki süt ve süt ürünleri ile bütün halindeki

balık ve su ürünlerini arz eden perakende gıda işletmesini kapsar.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilmeyen hayvansal gıdalar ve hazır ambalajlı

olarak tedarik edilerek ambalajı bozulmadan arz edilen hayvansal gıdalar kapsam dışındadır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri,

Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 30 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) 5996 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sa-

yılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda Hijyeni Yönetmeliği, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik,

17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda ve Yemin Resmi Kont-

rollerine Dair Yönetmelik, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik ve

27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel

Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde yer alan tanımlara ilave olarak bu Yönetmelikte geçen;

a) Marjinal: Perakendecinin başka bir perakendeciye arz edebileceği hayvansal gıdanın

günlük, haftalık veya yıllık olarak belirlenmiş maksimum miktarını,

b) Sınırlı: Hayvansal gıdayı arz eden ve/veya tedarik eden, belirlenmiş perakende iş-

letme tipini ve/veya hayvansal gıdayı,

c) Yerel: Hayvansal gıdanın arz edilebileceği coğrafi olarak sınırlandırılmış alanı,

ifade eder.

Genel hükümler

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan hayvansal gıdaların, perakendeci

tarafından son tüketiciye satışının yanı sıra başka bir gıda işletmesine arzı, bu gıda işletmesinin

de sadece son tüketiciye satış yapan perakendeci olması şartıyla, bu Yönetmelikte belirlenen

yerel, marjinal ve sınırlı faaliyetlere ilişkin gerekliliklere uygun olarak yapılır.
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(2) Birinci fıkrada belirtilen hayvansal gıdanın perakendeci tarafından başka bir pera-

kendeciye arzında, perakendecinin bu arzının yerel, marjinal ve sınırlı faaliyetler içerisinde

kalması şartıyla, işletmesi kayıt kapsamındaki gıda işletmesi olarak değerlendirilir.

(3) Gıda işletmecisi yerel, marjinal ve sınırlı faaliyetler kapsamında tedarik ettiği gıdayı

sadece son tüketiciye arz edebilir, son tüketiciye satış amacıyla işleyebilir, muameleye tabi tu-

tabilir ve/veya depolayabilir.

(4) Hayvansal gıdanın, perakendeci tarafından başka bir perakendeciye arz edilebilmesi

için “yerel”, “marjinal” ve “sınırlı” olarak tanımlanan faaliyetler için getirilen gerekliliklerin

tamamını karşılaması gerekir.

(5) Yetkili merci; yerel, marjinal ve sınırlı faaliyet kapsamındaki perakendecilerin lis-

tesini oluşturur ve bu listeleri güncel tutar.

Bildirim zorunluluğu

MADDE 6 – (1) Yerel, marjinal ve sınırlı faaliyette bulunmak isteyen perakendeci, yet-

kili mercie aşağıdaki bilgilerin yer aldığı Ek-1’de yer alan dilekçe ile başvuruda bulunur:

a) İşletme kayıt numarası.

b) Yerel, marjinal ve sınırlı faaliyet kapsamında arz edilecek hayvansal gıda.

c) Yerel, marjinal ve sınırlı faaliyet için belirlenen gerekliliklere uyacağına dair Ek-2’de

yer alan taahhütname.

Et ve et ürünleri için özel hükümler

MADDE 7 – (1) Et ve et ürünleri için yerel faaliyet; perakende işletmenin bulunduğu

nokta merkez kabul edilerek 50 kilometrelik yarıçap içerisinde kalan alanda yapılır.

(2) Et ve et ürünleri için marjinal faaliyet; perakendecinin diğer perakendeciye yapabi-

leceği toplam arz, haftalık olarak 2.500 kilogramı geçemez.

(3) Et ve et ürünleri için sınırlı faaliyette;

a) Çiğ et ve kıyma, sadece kasaplar tarafından diğer perakendecilere arz edilebilir.

b) Hazırlanmış et karışımları ve et ürünleri arz edilemez.

Süt ve süt ürünleri için özel hükümler

MADDE 8 – (1) Süt ve süt ürünleri için yerel faaliyet, perakende işletmenin bulunduğu

nokta merkez kabul edilerek 50 kilometrelik yarıçap içerisinde kalan alanda yapılır.

(2) Süt ve süt ürünleri için marjinal faaliyet, perakendecinin diğer perakendeciye ya-

pabileceği toplam arz haftalık olarak 500 kilogramı geçemez.

(3) Süt ve süt ürünleri için sınırlı faaliyette;

a) Bu fıkranın (b) bendinde belirtilenler dışındaki süt ve süt ürünleri, perakendeciler

tarafından diğer perakendecilere arz edilebilir.

b) Çiğ süt, içme sütü, kolostrum, kolostrum bazlı ürünler, çiğ krema ve kaymak arz edi-

lemez.
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Balıkçılık ürünleri için özel hükümler

MADDE 9 – (1) Balıkçılık ürünleri için yerel faaliyet, perakende işletmenin bulunduğu

nokta merkez kabul edilerek 50 kilometrelik yarıçap içerisinde kalan alanda yapılır.

(2) Balıkçılık ürünleri için marjinal faaliyet, perakendecinin diğer perakendeciye ya-

pabileceği toplam arz, haftalık olarak 500 kilogramı geçemez.

(3) Balıkçılık ürünleri için sınırlı faaliyette, sadece bütün halindeki balıkçılık ürünleri

arz edilir.

(4) Bütün halindeki balıkçılık ürünleri sadece balık satış yerleri tarafından diğer pera-

kendecilere arz edilir.

Özel hüküm

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen marjinal faaliyetlerin birden fazlasını yapan

perakendecinin, bu faaliyet kapsamındaki toplam arzı, bu Yönetmeliğin 7 nci, 8 inci ve 9 uncu

maddelerinde belirlenen miktarları geçmemek üzere toplamda haftalık olarak 2.500 kilogramı

geçemez.

Kayıtların tutulması

MADDE 11 – (1) Perakendeci; yerel, marjinal ve sınırlı faaliyet kapsamında arz edilen

veya tedarik edilen hayvansal gıdaya ilişkin olarak, Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair

Yönetmeliğin 39 uncu maddesi gereği tutulması gereken izlenebilirliği sağlayan kayıtlar ile

diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş fatura veya sevk irsa-

liyesini talebi halinde yetkili mercie sunar.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki hayvansal gıdayı arz eden perakendeci, izlenebilirlik

ve hijyen konusundaki mevzuat hükümlerinin gerektirdiği kayıtlara ilave olarak; hayvansal gı-

dayı arz ettiği perakendecilerinin işletme kayıt numaraları ile her bir perakendeciye sattığı hay-

vansal gıdanın miktarlarına ilişkin kayıtları tutar ve talep edilmesi halinde yetkili mercie sunar.

(3) Bu madde kapsamında belirtilen kayıtlar, ilgili mevzuatında aksi belirtilmediği sü-

rece elde edildikleri takvim yılının sonundan itibaren en az on iki aylık bir süre ile muhafaza

edilir.

İdari yaptırım

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmeliğe aykırı davrananlar hakkında  5996 sayılı Kanunun

ilgili maddelerine göre idari yaptırım uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yü-

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

GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR 
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda İş-
letmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinde yer alan “1/7/2016” ibareleri
“1/1/2017” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 1/7/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/12/2011 28145

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 4/4/2012 28254
2- 10/1/2013 28524
3- 7/1/2014 28875
4- 30/12/2014 29221 mükerrer
5- 31/12/2015 29579
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TEBLİĞLER

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

GIDA İŞLETMELERİNDE YEREL, MARJİNAL VE SINIRLI FAALİYETLERİN

DÜZENLENMESİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2014/52)’İN 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO:2016/28)

MADDE 1 – 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda

İşletmelerinde Yerel, Marjinal ve Sınırlı Faaliyetlerin Düzenlenmesine Dair Tebliğ (Tebliğ

No: 2014/52) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 25/07/2016

Karar No : 2016/ÖİB-K-39

Konu : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

1- TTA Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) adına kayıtlı; Adana ili, Seyhan ilçesi, Kurtuluş

Mahallesi, 828 ada, 213 parseldeki 412 m2 yüzölçümlü taşınmazın 25/206 oranındaki hissesine

karşılık gelen 50,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz (Taşınmaz)’ın, 4046 sayılı Kanun, İhale İlan Met-

ni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulan-

mak suretiyle özelleştirilmesini teminen yapılan ihale sonucu İhale Komisyonunca;

“Taşınmaz’ın; 102.000.- (yüzikibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Mahmut

URUÇ’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Mahmut URUÇ’un sözleşmeyi imzala-

maktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının

Kuruluş lehine irat kaydedilmesi ve 101.000.- (yüzbirbin) Türk Lirası bedelle ikinci yüksek

teklifi veren Çukurova Silo İşletmeciliği ve Makine Sanayi İnşaat Ticaret Limited Şirketi’ne

İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Çukurova Silo İşletmeciliği ve Makine Sanayi İn-

şaat Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlü-

lükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilerek, ihalenin

iptaline” şeklinde verilen nihai kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu Taşınmaz’ın devir işlemlerinin İhale Şartname-

sindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine,

karar verilmiştir.
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YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 
Manavgat 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 
Esas No : 2015/267 
Karar No : 2016/83 
Kamu Kurum ve Kuruluşları, vb. Tüzel Kişiliklerin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle 

Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar 
numarası yazılı 04/03/2016 tarihli kararı ile nitelikli dolandırıcılık suçundan eylemine uyan TCK 
158/1.d maddesinden cezalandırılması talebiyle açılan kamu davasından beraatine, resmi belgede 
sahtecilik suçundan eylemine uyan TCK 204/1, 62 maddesi gereğince neticeten 2 YIL 1 AY 
HAPİS cezası ile cezalandırılan Nuri ve Ayşi oğlu, 17/06/1979 doğumlu, Hatay, İskenderun, 
Barbaros Mah./köy nüfusuna kayıtlı MURAT DOĞAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, 
MERNİS adresi de bulunmadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, 

İşbu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra süre başlamak üzere 7 günlük süre içerisinde 
mahkemeye verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine başvuru neticesinde beyanın zapta 
geçirilmesi suretiyle Yargıtay temyiz yolu başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği 
ilanen tebliğ olunur. 6223 

—— •• —— 
5’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 
Aşağıda esas ve karar numarası yazılı hüküm ve kararlar 7201 sayılı Kanunun 29, 30 ve 

31. maddeleri gereğince, iş bu ilamın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra 
muhataplara tebliğ edilmiş sayılarak kesinleşeceği, hükümlü ve sanıkların bu karara karşı itiraz 
haklarını kararın tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içerisinde Askerî Mahkemeye veya en yakın 
adli merciye verecekleri yazılı dilekçe ile itiraz incelemesi için Malatya 2'nci Ordu K.lığı As. 
Mahkemesinde kullanabilecekleri ilanen tebliğ olunur. 

E. No: 2014/209 
K. No: 2015/503 
İzin Tecavüzü suçumdan sanık, Rüstem ve Şenel oğlu, 30/8/1992 Dğ.lu, 

Kahramanmaraş/Merkez/Kavlaklı Ky. T.C. 10768690726 Nüf. Kyt.lı, Adnan Menderes BAL 
hakkında 5'inci P. Eğt. Tug. K.lığı As. Mah.nin 17/12/2015 tarih, 2014/209 E. 2015/503 K. sayılı 
kararı ile As. CK.nun 66/1-b, TCK.nun 62 maddeleri uyarınca 10 ay hapis cezası ile 
cezalandırılmasına, CMK.nun 231'inci maddesi uyarınca iş bu cezanın Hükmün Açıklanmasının 
Geri Bırakılmasına, sanığın 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir. 

 5904 
—— • —— 

3'üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden: 
 Hasdal/İSTANBUL 
Firar suçundan sanık Ali İhsan ve Hava Oğ. 1991 D.lu, Yozgat Merkez Kışla Ky. Nfs. 

Kyt.lı Soner BOLAT hakkında 3. Kor. K.lığı Askeri Mahkemesinin 14/9/2015 gün ve 2014/415-
2015/553 Esas ve Karar sayılı kararıyla; Sanık P. Er. Soner BOLAT'ın; 24.03.2012-28.05.2012 
tarihleri arasında "Firar" suçunu işlediği dosyadaki delillerle sabit olduğundan, eylemine uyan As. 
C.K.'nın 66/1-a maddesi uyarınca ve alt sınırdan uzaklaşmayı gerektirir bir sebep görülmediğinden 
takdiren alt sınırdan BİR YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA; 

Sanığın duruşmadaki iyi hali lehine takdiri hafifletici sebep kabul edildiğinden TCK.'nın 
62/1'inci maddesi uyarınca cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCEDEN ON AY 
HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA; 
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Sanığın ileride yeniden suç işlemeyeceğine yönelik kanaat elde edilemediğinden sanık 
hakkında CMK.'nın 231 inci maddesinde düzenlenen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ 
BIRAKILMASI ve TCK.'nın 51'inci maddesinde düzenlenen ERTELEME hükümlerinin 
uygulanmasına YER OLMADIĞINA; 

Verilen hapis cezasının 5237 sayılı kanunun 50/1 ve 52/2 maddesi uyarınca sanığın 
ekonomik ve diğer halleri göz önünde bulundurularak beher günü takdiren 20 TL. hesap edilerek 
adli para cezasına ÇEVRİLMESİNE, NETİCETEN (6000) ALTI BİN TÜRK LİRASI ADLİ 
PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

5237 sayılı T.C.K.'nun 52/4 maddesi uyarınca sanığın cezasının "24 ay içerisinde" "birer 
aylık" 24 eşit taksitte SANIKTAN ALINMASINA, 

Taksitlerden birisinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan miktarın tamamının tahsil 
edileceğinin ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceğinin sanığa İHTARINA, 

Sanığın 28/5/2012-6/6/2012 tarihleri arasında yolda geçirdiği süreler ile 6/6/2012-
28/6/2012 tarihleri arasında tutuklulukta geçirdiği sürelerin TCK.'nın 63'üncü maddesi uyarınca 
cezasından MAHSUBUNA, 

Talebe uygun;353 Sayılı Kanunun 196, 197, 205, 209 ve CMK.nun 263 ncü maddeleri 
uyarınca, hüküm yüzüne karşı verilenler yönünden hükmün yüze karşı okunmasından, hüküm 
yokluğunda verilenler yönünden hükmün tebliğinden itibaren bir hafta içerisinde. Mahkememize 
veya diğer adli makamlara verilecek dilekçeyle, tutanak katibine bu hususta tutanak düzenlenmesi 
için yapılacak beyanla, asker kişiler yönünden en yakın askeri birlik komutanına veya askeri 
kurum amirine veya tutuklular yönünden zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz 
kurumu ve tutukevi müdürüne yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla Askeri Yargıtay'da temyiz 
yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, sanık tüm aramalara rağmen adresinde bulunamadığı 
gibi adresi de tespit olunamadığından 7201 Sayılı Kanunun 28-29 maddeleri uyarınca ilanen 
tebliğ olunur. 6120 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
ÖN YETERLİK İLANI 

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden: 
Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimince proje kapsamında 

1 Kalem Mamul Mal Alımı - Kablosuz Cihazların Erişimi Noktası ve Kontrol Sisteminin Alımı, 
Montajları, Kurulumları işi 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasların 19. 
maddesine göre Belli İstekliler Arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin bilgiler 
aşağıda yer almaktadır. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale kayıt numarası : 2016/276260 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

Projeleri Yönetim Birimi Üniversite Bulvarı 
P.K. 27310 Şehitkamil / Gaziantep, TÜRKİYE 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 342 317 13 73   Fax: 0 342 360 17 01 
c) Elektronik posta adresi : arsfon@gantep.edu.tr 
ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının  
    görülebileceği internet adresi (varsa) : bap.gantep.edu.tr 
2 - Ön yeterlik konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kalem Mamul Mal Alımı - Kablosuz 

Cihazların Erişimi Noktası ve Kontrol 
Sisteminin Alımı, Montajları, Kurulumları 
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b) Teslim yeri : Gaziantep Üniversitesi Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığı Üniversite Bulvarı P.K. 27310 
Şehitkamil / Gaziantep, TÜRKİYE 

c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 180 (Yüzseksen) 
Takvim Günüdür. 

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin 
a) Yapılacağı yer : Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

Projeleri Yönetim Birimi Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 12.08.2016 Cuma günü - Saat: 10.00 
4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan ön yeterlilik şartnamesi Madde 7.1’den 

görülebilir. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan ön yeterlilik şartnamesi Madde 7.4’den 

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

kriterler: 
4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan ön yeterlilik şartnamesi Madde 7.5’den 

görülebilir. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan ön yeterlilik şartnamesi Madde 7.6’den 

görülebilir. 
5 - Bu İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir ve 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın Halk Bankası Gaziantep Üniversite Şubesi nezdindeki 
TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 no.lu hesaba yatırılmak zorundadır. Ön yeterlik dokümanı 
150,00-TL (Yüz Elli Türk lirası) ve ihale dokümanı 150,00TL (Yüz Elli Türk lirası) karşılığı 
Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Üniversite Bulvarı P.K. 
27310 Şehitkamil / Gaziantep, TÜRKİYE adresinden satın alınabilir 

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 
7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi 12.08.2016 tarihi saat 10.00’a 

kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Üniversite Bulvarı 
P.K. 27310 Şehitkamil / Gaziantep, TÜRKİYE adresine elden teslim edilebilecektir. İadeli 
taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilmeyecektir. 

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
9 - Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 
esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 6887/1-1 
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MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR 
T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Madeni Yağ Mal Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı 

Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 
İhale kayıt numarası : 2016/278569 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 

KIRŞEHİR 
b) Telefon ve faks numarası : 0 386 221 61 30-37 / 0 386 221 61 38 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : kirsehirseker@turkseker.gov.tr 
2 - İhale konusu Malın 
 

a) Niteliği, türü 
ve miktarı 

Sıra No Adı Evsafı Ölçüsü Miktarı 

1 
Kapalı Sistem Dişli 
Yağı 

Gravis M220 Kg. 1.480 

2 
Kapalı Sistem Dişli 
Yağı 

Gravis M320 Kg. 1.660 

3 Hidrolik Sistem Yağı Hydro Oil HD 46 Kg. 5.940 
4 Hidrolik Sistem Yağı Tellus 68 Kg. 160 

 
b) Teslim Yeri: : Kırşehir Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı 
c) Teslim Süresi : Sözleşme imzalanmasını müteakiben 15 (Onbeş) 

takvim günü içerisinde teslim tek parti halinde teslim 
edilecektir. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200  

KIRŞEHİR 
b) Tarihi ve saati : 05.08.2016 Cuma Günü, Saat 10.00 
4 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 59,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı 

Kırşehir Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın almaları zorunludur. 

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim 
günüdür. 

7 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 
kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. İsteklinin 
komisyonda hazır bulunmaması halinde, mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak 
kabul edilecektir. 

8 - Mezkûr alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 
Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 
İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 6864/1-1 
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ATIKSU ARITIM TESİSİ İŞLETİLMESİ, BAKIM VE ONARIM  

HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

2016/2017 Kampanya Dönemi Atıksu Arıtım Tesisi İşletilmesi, Bakım ve Onarım Hizmet 

Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık 

İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2016/274937 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ankara Yolu 9. Km ÇORUM 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 364 235 04 70 (6 hat) – Faks: 364 235 04 77 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Çorum Şeker Fabrikası 2016/2017 Kampanya 

Döneminde başlamak üzere toplam 14 işçi ile Fabrika 

Atıksu Arıtım Tesisinin İşletilmesi, Bakım ve Onarım 

işlerinin ±%20 toleranslı 5 ay süreli hizmet işidir. 

b) Yapılacağı yer : Çorum Şeker Fabrikası  

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarece yazılı 

olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe 

başlama tarihinden itibaren Çorum Şeker Fabrikası 

2016/2017 Kampanya Döneminden başlamak üzere  

±%20 toleranslı 5 ay süreli 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Çorum Şeker Fabrikası Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 

b) Tarihi ve saati : 16/08/2016 Salı günü saat 14.00 

4 - İhale dokümanı Çorum Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 

adresinde görülebilir ve TL. 100,00- (YüzTürkLirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır.   

7 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 6810/1-1 
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1. KATEGORİ ATIK YAĞ İLE YAĞ VARİLLERİ SATILACAKTIR 
EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 
Aşağıda özellikleri belirtilen malzemelerin satışı işi Kapalı Teklif ve Artırım İhale Usulü 

ile ihale edilecektir. 
1 - İdarenin; 
a) Adres : 18 Mart Çan Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Çan / 

ÇANAKKALE 
b) Telefon ve faks numarası : 0 286 435 33 70 - 71 / 0 286 435 33 75 
c) Elektronik Posta Adresi : cantermik@euas.gov.tr 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü, miktarı : 
 

S. No a) Niteliği ve Türü Miktarı Dosya No Şartname Bedeli İhale Tarihi 
1 - 1. Kategori Atık Yağ   30 Ton  59,00 TL 08.08.2016 
2 - Yağ Varilleri 137 Adet   08.08.2016 

 
b) Teslim yeri : 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Atık 

Yağ Depolama Alanı 
c) Teslim Tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren 30 takvim günü içerisinde 

bedeli peşin yatırılarak teslim alınacaktır. 
d) İhale usulü : Kapalı teklif açık artırım yolu ile 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale 

Toplantı Salonu. 
b) Tarihi ve Saati : 08.08.2016 Tarih, Saat :14.00 
c) İhale Dokümanlarının 
    Görülmesi ve Temini : 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ticaret 

Servisi 
4 - İhale dökümanı : (Dosya No: CEV - 2016 / 11) 
5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler Satış Teklif İsteme Şartnamenin 7. 

maddesinde belirtilmiştir. 
İhale dokümanı EÜAŞ 18 Mart Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çan / ÇANAKKALE 

adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 59,00 TL (KDV dahil) karşılığında bu adresten satın 
alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 08/08/2016, saat 14:00’e kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme 
Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

7 - İhale ile ilgili bilgilere www.euas.gov.tr’den ihaleler bölümünden ulaşılabilir. 
8 - Bu ihale EÜAŞ Malzeme - Taşıt - İş Makinaları Değerlendirme ve Satış Yönetmeliği 

hükümleri doğrultusunda yapılacaktır. 6793/1-1 
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TABLET PC SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyacı 1260 adet Tablet 

PC kuruluşça hazırlanan 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 (130-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, 05.08.2016 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 belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları 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. 

 6861/1-1 
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1 ADET TEKERLEK ÖLÇÜM CİHAZI ALINMASI İŞİ  
AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2016/273028 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ 

İSTANBUL 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 216 337 82 14 
c) Elektronik Posta Adresi : 0 216 337 82 14 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Sirkeci Marmaray Loko Bakım Onarım Atölye 

Müdürlüğü’ne 1 adet tekerlek ölçüm cihazı alınması işi. 
3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü 

Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 16.08.2016 tarih ve saat: 14.00’te yapılacaktır. 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat 
Haydarpaşa İSTANBUL’a 16.08.2016 tarih ve saat: 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 150,00 TL bedelle 
temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 6777/1-1 
————— 

1 ADET DİZEL FORKLİFT TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR 
İhale Kayıt No : 2016/272942 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ 

İSTANBUL 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 216 337 82 14 
c) Elektronik Posta Adresi : 0 216 337 82 14 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Halkalı Loko Bakım Onarım Atölye Müdürlüğü’ne 

1 adet dizel forklift temini işi 
3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü 

Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 05.08.2016 tarih ve saat: 14.30’da yapılacaktır. 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat 
Haydarpaşa İSTANBUL’a 05.08.2016 tarih ve saat: 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 100,00 TL bedelle 
temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 6778/1-1 
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OTEL VE ARSA KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Nevşehir İli Kozaklı Belediye Başkanlığından: 

İhale Konusu : 88 ODALI TERMAL OTEL VE ARSASI KİRALAMA İŞİ 

İşin Niteliği : 74 ADA 12 VE 14 NOLU PARSELLERİNDE BULUNAN OTEL 

VE ARSASININ KİRALANMASI 

Muhammen Bedeli : 41.500,00 TL/AY +KDV 

İhale Süresi : 15 YIL 

Geçici Teminat (%3) : 270.000,00 TL 

İhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35-a bendi uyarınca KAPALI 

TEKLİF USULÜ- ARTTIRIM 

Şartname Bedeli : 500,00 TL 

İhale Tarihi : 05.08.2016 Cuma günü 

İhale Saati : 09:00 

1 - İHALEYE KATILIMA ŞARTLARI 

KOZAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA 05.08.2016 Cuma günü ve Saat 09:00’da 

Termal Otel İşletme Kira İşi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35-a bendi gereği “KAPALI 

TEKLİF USULÜ, ARTTIRIM” ile ihaleye verilecektir. 

İhale için teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına 

teslim edilecektir. 

Yukarıdaki bedellere KDV dahil değildir. 

İhale Şartnamesi ve ekleri Kozaklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Kozaklı adresinde 

görülebilir ve 500,00 TL ücret karşılığı satın alınabilir. İhale doküman bedeli Belediye veznesi 

veya T.C Ziraat Bankası Kozaklı Şubesindeki TR8800010005212822986050 01 IBAN nolu 

hesabına yatırılacaktır. 

İhale 05.08.2016 Cuma günü saat:09:00 da yapılacaktır. 

İhale Kozaklı Belediye Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. 

1.1. İhaleye Katılabilmek İçin İhale Komisyonunca İstenilen Belgeler: 

a. İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C vatandaşı olmak (Noter Tasdikli nüfus 

Cüzdanı Sureti ile belgelenecek), tüzel kişi olması halinde ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına 

göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak, 

b. Kanuni ikametgâh sahibi olmak 

c. Türkiye’de tebligat için adres göstermek, 

d. Mali durum bildirimi ve belgelerini vermek (Bankadan alınan belgelerin, işin adına 

alınmış, teklif edilen bedel kadar kullanılmamış nakit veya banka teminatı ve Genel Müdürlük 

teyidinin alınmış olması şarttır.) 
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e. Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek  

a. Gerçek kişi olması haline ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası esnaf sanatkâr siciline 

kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek. 

b. Tüzel kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde 

alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini 

getirmek. 

c. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise: Şirket ortaklarının 

hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret 

Sicil: Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek. 

f. İmza sirküleri vermek: 

a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermek. 

b. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter 

tasdikli imza sirkülerini vermek. 

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 

her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek. 

g. İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınarak Adli Sicilden veya 

Cumhuriyet Savcılığından sabıka (trafik ve benzeri yüz kızartıcı olmayan suçlar hariç) kaydı 

olmadığına dair belge, 

h. İhaleye girecek gerçek ve tüzel kişilerin en az 5 yıl otelcilik ve/veya turizmcilik ile 

ilgili iş kolunda faaliyet gösterdiğine (iş yaptığına) dair belge. 

i. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; İstekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek. 

j. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun girişim 

beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi(İhale üzerinde kaldığı takdirde 

noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları 

ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar. 

k. Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge 

l. İhale ilan tarihinden sonra SSK Kurumuna borcunun bulunmadığına daire belgenin aslı 

veya noter tasdikli örneği 

m. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile 

belgelendirilecektir.) 

2 - İhaleye katılacaklar otel binasını gördüklerine dair yer gördü belgesini 

imzalayacaklardır. 

3 - İhale Komisyonu ihalede SÜRÜLEN PEYLERİ YETERSİZ gördüğü takdirde ihaleyi 

yapıp yapmamakta serbesttir. (Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.) 

İlan olunur. 6785/1-1 
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REVİZYONLARI YAPILACAK DE22000 VE DE33000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE 
KULLANILMAK ÜZERE 14 KALEM MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2016/275400 
1 - İdarenin; 
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00    (Pbx) / 0(222) 225 99 56  
c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 
2 - İhale konusu malın  
      adı ve miktarı : 14 Kalem Malzeme 
Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 19.08.2016 günü, saat 15.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.  

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğünden KDV. Dahil. 200,- TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 6818/1-1 
—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Erenköy Kaçak Araç İşletme Şefliğinden: 

İLANEN TEBLİGAT 
30.03.2011 tarihinde Büyükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 2011/364 sayılı Değişik 

İş Bakırköy 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 30.06.2007 tarihli Değişik İş No: 2007/1508 sayılı el 
koyma kararına istinaden kaçak eşya naklinde kullanılması nedeniyle yakalanarak Bakırköy 
Tasfiye İşletme Müdürlüğü Erenköy Kaçak Araç Şefliğince teslim edilen 34 BZ 011 plakalı 
HYUNDAİ marka H.350 tipli 1998 model KMFHA17EPVC105091 şase, D4AET008016 motor 
numaralı kamyonun 11.07.2007 tarihinde 114 sıra numarasına kayden Müdürlüğümüz bağlantısı 
Erenköy Kaçak Araç Şefliği ambarına teslim edilmiştir. 

17395345 sayılı, 19.07.2016 tarihli yazımız ile DOĞUŞ TEKS. MAK. YEDEK PAR. 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. firmanız adına kayıtlı araç özet bilgilerinde belirtilen ONUR SAN. 
SİT. KIŞLA CAD. TİKVEŞLİ SOKAK NO: 199 EYÜP/İSTANBUL adresine tebligat 
çıkartılmış, anılan tebligat yazımız PTT tarafından iade edilmiştir.4458 Sayılı Gümrük Kanunun 
Tasfiye Edilecek Eşyaya İlişkin İşlemler başlıklı 177. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi 
gereğince söz konusu 34 F 4114 plakalı aracın yazımız tebliğ tarihinden itibaren, en geç 30 gün 
içerisinde Erenköy Kaçak Araç İşletme Şefliğinden teslim alınmasını, aksi halde anılan kanunun 
177 ile 180. maddeleri kapsamında firmanıza ait 34 BZ 011 plakalı aracın tasfiye işlemine tabi 
tutulacağının bilinmesini tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın 
yapılmış sayılacağı, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen 
tebliğ olunur. 

NOT: 1 - Aracın Kayıtları Kapalı olduğundan, aracınıza ait trafik kayıtları açılmadan 
firmanıza yediemin olarak teslim edilmeyecektir. 

NOT: 2 - Araç Özet Bilgileri üzerinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile diğer tüzel 
kişilerin icra şerhleri bulunduğundan, anılan kuruluşlara ait şerhleri firmanız tarafında 
kaldırılması durumunda firmanıza teslim edilecektir. 

NOT: 3 - Firmanız aracı teslim alması, durumunda, ARAÇ ÜZERİNE SATILMAZ 
DEVREDİLEMEZ şerhi eklenmek kaydı ile firmanıza yediemin olarak teslim edilecek olup, aksi 
halde teslim edilmeyecektir. 6865/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

DÜZELTME İLANI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/94960 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü İl/İlçe Yozgat 

Adresi 
Develik Mahallesi Çamlık Caddesi 

No: 68 
Tel-Faks 0 354 212 92 18 

Posta Kodu 66100 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Adnan ERKEK  

Adresi 
Günesen Mah. Atatürk Cad. No: 15 

Sarız/KAYSERİ 
 

T.C. Kimlik No. 53716224932  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3620050283  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Sarız Kayseri Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
245  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Not: 24.07.2016 tarihli ve 29780 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ihalelere 

katılmaktan yasaklama ilanımız yukarıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 6856/1-2 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/37259 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı İl/İlçe YENİMAHALLE/ANKARA 

Adresi 
Alparslan Türkeş Cad. No: 71 
Beştepe   06560 Yenimahalle 

Tel-Faks 
Tel: 0 312 207 5638 
Faks: 0 (312) 207 5615 

Posta Kodu 06560 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
İDE Yazılım Donanım Bilişim 
Hizmetleri Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. 

 

Adresi 
Çetin Emeç Bul. 8. Cad. 18/3 
Öveçler/Ankara 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

4830054737  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

8/758  

6. 
Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl 
(1) 

(Bir) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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. 

 6889/1-1 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 
 ANKARA 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/56708 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı/Karayolları 
Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  
Adı Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü İl/İlçe SİVAS / Merkez 

Adresi Muhsin Yazıcıoğlu Blv. No: 39 
Kümbet Tel-Faks 

0 346 227 82 00 
0 346 227 02 93 

Posta Kodu 58049 E-Mail bol16@kgm.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 
(Teklifi İmzalayan) 

Adı/Unvanı ŞAL İnş. San. Tic. A.Ş. Özkan KALO 

Adresi Cemalpaşa Mah. Toros Cad. Sular 
Apt. Asma Kat No: 4 Seyhan/ADANA 

Reşatbey Mah. 60028 Sok. Ditaş 
Apt. Sitesi No: 5 Kapı No: 3 
Seyhan / ADANA 

T.C. Kimlik No. - 15061289608 
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 798 061 8910 - 

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf 
Odası 

Adana Ticaret Odası - 

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 13124 - 

6. Yasaklama 
Süresi Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve 
Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(X) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 
Bakanlık 
İhalelerinden (  ) Bakanlık 

İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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. 

 6845/1-1 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 
 ANKARA 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/97293 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı/Karayolları 
Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  
Adı Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü İl/İlçe ERZURUM / Palandöken 

Adresi Yunusemre Mah. Tel-Faks 
0 442 616 61 62 
0 442 316 61 52 

Posta Kodu 25070 E-Mail bol12@kgm.gov.tr 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 
Adı/Unvanı Hayrettin ASLAN - 

Adresi Silvan Yolu 1. Km Cumhuriyet Mah. 
No: 176   Yenişehir/DİYARBAKIR - 

T.C. Kimlik No. 13235040086  
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. - - 

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf 
Odası 

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası - 

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 17536   Oda Sicil No:18447 - 

6. Yasaklama 
Süresi Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve 
Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(X) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 
Bakanlık 
İhalelerinden (  ) Bakanlık 

İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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. 

 6846/1/1-1 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 
 ANKARA 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/97293 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı/Karayolları 
Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  
Adı Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü İl/İlçe ERZURUM/Palandöken 

Adresi Yunusemre Mah. Tel-Faks 
0 442 616 61 62 
0 442 316 61 52 

Posta Kodu 25070 E-Mail bol12@kgm.gov.tr 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı SURYOL İnş. Mad. Turz. San. ve Tic. 
A.Ş. Engin DURUKAN 

Adresi Lise Cad. 1. Sok. Arda Plaza Kat: 7 
No:21  Yenişehir/DİYARBAKIR 

Yaşamkent Mah. 3251. Cad. 
Besa Nova Evleri Sitesi 3. Blok 
No: 1c   D: 66 
Çankaya/ANKARA 

T.C. Kimlik No. - 17522076932 
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 784 029 1846 - 

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf 
Odası 

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası - 

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 25303   Oda Sicil No: 26311 - 

6. Yasaklama 
Süresi Ay (  ) Yıl (1) 7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 
a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık 
İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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. 

 6846/2/1-1 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 
 ANKARA 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2010/562026 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı/Karayolları 
Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  
Adı Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü İl/İlçe İZMİR/Bornova 

Adresi Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad. 
No: 41  Tel-Faks 

0 232 493 50 00 
0 232 493 50 37 

Posta Kodu 35100 E-Mail bol2@kgm.gov.tr 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı TEMEL DAŞ İnş. Taah. Nak. Pet. Hayv. 
İth. İhr. Paz. Tic. ve San. Ltd. Şti. TEMEL DAŞ 

Adresi Çaykara Cad. Kırkpınar İş Merkezi 
Kat: 4/4   ERZURUM 

Mehmet Çavuş Köyü 
Narman/ERZURUM 

T.C. Kimlik No. - 36664357808 
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 8370078806 - 

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf 
Odası 

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası - 

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. Narman - 98 / 16106 - 

6. Yasaklama 
Süresi Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve 
Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 
Bakanlık 
İhalelerinden (  ) Bakanlık 

İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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. 

 6847/1/1-1 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 
 ANKARA 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2010/562026 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı/Karayolları 
Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  
Adı Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü İl/İlçe İZMİR/Bornova 

Adresi 
Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad. 
No: 41  

Tel-Faks 
0 232 493 50 00 
0 232 493 50 37 

Posta Kodu 35100 E-Mail bol2@kgm.gov.tr 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 
Adı/Unvanı TEMEL DAŞ TEMEL DAŞ 
Adresi 
 

Mehmet Çavuş Köyü 
Narman/ERZURUM 

Mehmet Çavuş Köyü 
Narman/ERZURUM 

T.C. Kimlik No. 36664357808 36664357808 
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

- - 

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf 
Odası 

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası - 

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

Narman - 58 / 8932 - 

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve 
Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 
Bakanlık 
İhalelerinden 

(  ) 
Bakanlık 
İhalelerinden 

(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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. 

 6847/2/1-1 
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Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan: 

 
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. 

 6870/1-1 
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Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan: 

 
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. 

 6871/1-1 
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Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan: 

 
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. 

 6872/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

 
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. 

 6873/1-1 
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Kocaeli Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Başhekimliğinden: 

 
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. 

 6878/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 79.00.479 
Toplantı Tarihi ve No : 28.04.2016 - 117 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 28.04.2016 - 1675 GAZİANTEP 
Kilis İli, Merkez İlçe, Şıhabdullah Mahallesi, Kentsel sit alanı içinde, özel mülkiyete ait, 

tapuda 64 ada, 44 parseldeki tescilsiz taşınmazın tescil talebinin Kurulumuzda 
değerlendirilmesine ilişkin; Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 01.10.2015 tarih ve 1045 
sayılı yazısı, Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 12.04.2016 tarihli raporu okundu, konunun 
ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Kilis İli, Merkez İlçe, Şıhabdullah Mahallesi, Kentsel sit alanı içinde, özel mülkiyete ait, 
tapuda 64 ada, 44 parseldeki tescilsiz taşınmazın Kentsel sit alanının bir parçası olması ve 
geleneksel Kilis sivil mimarlık örneklerinin izlerini taşıması nedeniyle 2863 sayılı Kanunun 6/d 
Maddesi gereği korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline, taşınmazın koruma 
grubunun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı 
“Taşınmaz Kültür Varlıklarının Gruplanması, Bakım ve Onarımı” başlıklı ilke kararı gereği “2. 
Grup Yapı” olarak belirlenmesine, Koruma Amaçlı İmar Planına işlenmesine, alana yönelik imar 
plan tadilatının yapılmasına, yapıya yönelik rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin 
ivedilikle hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına, can ve mal güvenliği açısından tehlike arz 
etmesi sebebi ile ilgililerince gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına karar verildi. 
 6834/1-1 

————— 
GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 46.01.5 
Toplantı Tarihi ve No : 31.03.2016 - 115 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 31.03.2016 - 1650 GAZİANTEP 
Kahramanmaraş İli, Afşin İlçesi, Dedebaba Mahallesi, sit alanı dışında yer alan, mülkiyeti 

vakıflara ait, 208 ada, 1 parseldeki 1. Grup tescilli taşınmaz kültür varlığı Pirali Camisi minaresi 
ve Pirali Camisine yönelik Müdürlüğümüzce yürütülen tespit çalışmasında koruma alanının 
Kurulumuzda değerlendirilmesi talebine ilişkin; Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulunun 21.12.2006 tarih ve 2266 sayılı kararı, Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 
18.03.2016 tarihli raporu okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 
sonucunda; 

Kahramanmaraş İli, Afşin İlçesi, Dedebaba Mahallesi, sit alanı dışında yer alan, mülkiyeti 
vakıflara ait, 208 ada, 1 parseldeki 1. Grup tescilli taşınmaz kültür varlığı Pirali Camisi minaresi 
ve Pirali Camisine yönelik hazırlanan Koruma Alanı haritasının 2863 Sayılı Yasanın 8. maddesi 
doğrultusunda uygun olduğuna (OLUMLU), söz konusu koruma alanının imar planlarına 
işlenerek Kurulumuza iletilmesine, alanda KUDEB yönetmeliğinin geçerli olduğuna anılan 
yasanın ilgili maddesi uyarınca yapılacak her türlü uygulama için Kurulumuzdan izin alınmasına 
karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 46.01.11 
Toplantı Tarihi ve No : 31.03.2016 - 115 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 31.03.2016 - 1651 GAZİANTEP 
Kahramanmaraş İli, Afşin İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, sit alanı dışında yer alan, mülkiyeti 

belediyeye ait, 26 ada, 14 parseldeki 2. Grup tescilli taşınmaz kültür varlığı yapıya yönelik 
Müdürlüğümüzce yürütülen tespit çalışmasında koruma alanının Kurulumuzda değerlendirilmesi 
talebine ilişkin; Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 18.02.2016 tarih ve 1584 sayılı 
kararı, Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 18.03.2016 tarihli raporu okundu, konunun ekleri 
ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Kahramanmaraş İli, Afşin İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, sit alanı dışında yer alan, mülkiyeti 
belediyeye ait, 26 ada, 14 parseldeki 2. Grup tescilli taşınmaz kültür varlığı yapıya yönelik 
yönelik hazırlanan Koruma Alanı haritasının 2863 Sayılı Yasanın 8. maddesi doğrultusunda 
uygun olduğuna (OLUMLU), söz konusu koruma alanının imar planlarına işlenerek Kurulumuza 
iletilmesine, alanda KUDEB yönetmeliğinin geçerli olduğuna anılan yasanın ilgili maddesi 
uyarınca yapılacak her türlü uygulama için Kurulumuzdan izin alınmasına karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlardan Hükümlü Olanlara Uygulanacak

Tedavi ve Diğer Yükümlülükler Hakkında Yönetmelik
— Gıda İşletmelerinde Yerel, Marjinal ve Sınırlı Faaliyetlerin Düzenlenmesine

Dair Yönetmelik
— Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— Gıda İşletmelerinde Yerel, Marjinal ve Sınırlı Faaliyetlerin Düzenlenmesine

Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/52)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
(No: 2016/28)

— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 25/07/2016 Tarihli ve 2016/ÖİB-K-39
Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI
— Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.




