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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                           15 Nisan 2013
       69471265-305-3550

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

           Görüşmelerde bulunmak üzere; 16 Nisan 2013 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti’ne
gidecek olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in dönüşüne kadar
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesini
yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 15 Nisan 2013
     68244839-140.03-118-287

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 15/4/2013 tarihli ve 69471265-305-3550 sayılı yazınız.
           Görüşmelerde bulunmak üzere, 16 Nisan 2013 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti’ne
gidecek olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in dönüşüne kadar
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesi
uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

16 Nisan 2013
SALI

Sayı : 28620



                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                           15 Nisan 2013

       69471265-305-3551

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 16 Nisan 2013 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk

Cumhuriyeti’ne gidecek olan Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın dönüşüne kadar Milli Eğitim

Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün vekâlet etmesini yüksek

tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 15 Nisan 2013

     68244839-140.03-119-288

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 15/4/2013 tarihli ve 69471265-305-3551 sayılı yazınız.

           Görüşmelerde bulunmak üzere, 16 Nisan 2013 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk

Cumhuriyeti’ne gidecek olan Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın dönüşüne kadar Milli Eğitim

Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
ATAMA KARARLARI

          Başbakan Yardımcılığından:
           Karar Sayısı : 2013/184

           1 – Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek

göstergeli Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Selami KATRAN’ın atanması, 657 sayılı Ka-

nunun 74 üncü maddesi ile 5737 sayılı Kanunun 68 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

15/4/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Bülent ARINÇ

                Başbakan                                   Başbakan Yardımcısı
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          Dışişleri Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/189

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine, Yurtdışı Tanıtım ve

Kültürel İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Ayşe Ayhan ASYA’nın atanması, 657 sayılı Ka-

nunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun

görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

15/4/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Ahmet DAVUTOĞLU

                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı

—— • ——
          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/191

           1 – Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine,

aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Tuğrul ALPER’in yeniden atanması,

           233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun

görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

15/4/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Taner YILDIZ

                Başbakan                          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——
          Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/192

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Bitkisel Üretim Genel

Müdürlüğüne, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Mevlüt GÜMÜŞ’ün atanması, 657 sayılı Ka-

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

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

15/4/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Mehmet Mehdi EKER

                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
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          Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

           Karar Sayısı : 2013/193

           1 – Bakanlık Müşaviri Mehmet KARA’nın başka bir göreve atanmak üzere bu görevin-

den alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

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

15/4/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Mehmet Mehdi EKER

                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

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

           Karar Sayısı : 2013/194

           1 – Bakanlık Müşaviri Mehmet ALTUN’un başka bir göreve atanmak üzere bu görevin-

den alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

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

15/4/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Mehmet Mehdi EKER

                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——
          Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

           Karar Sayısı : 2013/195

           1 –Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine,

Abdullah ŞENER’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Ka-

nunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

15/4/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Hayati YAZICI

                Başbakan                               Gümrük ve Ticaret Bakanı
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          İçişleri Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/196

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Mülkiye Başmüfettişliklerine,

           Mülkiye Müfettişleri Erdinç FİLİZ, Yaşar GÜNEŞ ve Zafer ATAMAN’ın atanmaları,

657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince

uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

15/4/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                        Muammer GÜLER

                Başbakan                                         İçişleri Bakanı

—— • ——
          Maliye Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/197

           1 – Açık bulunan Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine

Fuad GÜMÜŞ’ün atanması, 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi

gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

15/4/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet ŞİMŞEK

                Başbakan                                         Maliye Bakanı

—— • ——
          Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/198

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine

Uğur YÜKSEL’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451

sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

15/4/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                          Binali YILDIRIM

                Başbakan                 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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YÖNETMELİKLER

Adalet Bakanlığından:
İCRA VE İFLÂS KANUNU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/4/2005 tarihli ve 25783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İcra ve
İflâs Kanunu Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “defter” ibaresi “ka-
yıt” olarak,  “ilişkin hususları”  ibaresi “ilişkin hususlar ile elektronik ortamda yapılacak iş-
lemleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasındaki “İcra ve İflâs
Kanununun” ibaresinden sonra gelmek üzere “8/a,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ikinci kısmının başlığındaki “Defterler” ibaresi “Ka-
yıtlar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ikinci kısmının birinci bölümünün başlığı “Kayıtlar”
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Tutulması zorunlu olan kayıtlar
MADDE 3 – Her icra ve iflâs dairesinde aşağıda gösterilen kayıtların elektronik or-

tamda tutulması zorunludur.
a) Esas kaydı.
b) Talimat kaydı.
c) Disiplin soruşturması kaydı.
d) Kasa kaydı.
e) Cezaevi yapı harcı kaydı.
f) Zimmet kaydı.
g) İcra dairesince alınan kıymetli evrak ve değerli şeylerin kaydı.
h) Posta mutemet kaydı.
ı) Muhabere kaydı.
j) Haciz takip kaydı.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin ikinci kısmının ikinci bölümünün başlığındaki “Def-

terlerin” ibaresi “Kayıtların” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Esas kaydı
MADDE 4 – Esas kaydı; elektronik veya fiziki ortamda gelen takip talepleri, ihtiyatî

haciz ve tedbire yönelik isteklerin tutulduğu kayıttır.
Bu kayıtta; sıra numarası, başvurma tarihi, alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin

veya vekilinin adı, soyadı, vergi kimlik numarası ve yerleşim yerindeki adresi (yabancı ülkede
oturuyorsa Türkiye'de göstereceği yerleşim yerindeki adresi), borçlunun (bir terekeye karşı söz
konusu olan takiplerde kendilerine tebligat yapılacak mirasçıların adı ve soyadı, yerleşim ye-
rindeki adresleri) ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı, alacaklı tarafından biliniyorsa vergi
kimlik numarası ve yerleşim yerindeki adresi, takibin şekli ve niteliği, alacağın veya teminatın
Türk parasıyla tutarı ve faiz miktarı ile faizin işlemeye başladığı gün, alacak veya teminat ya-
bancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi, takibin dayanağı
olan belgenin niteliği, tarihi, varsa sayısı, alacaklının takip talebinde bulunduğuna ve ibraz
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ettiği belgelerin talep ve takip giderinin alındığına ilişkin verilen makbuzun tarih ve numarası,
İcra ve İflâs Kanununun 62 ve 176/a maddelerinin son fıkraları gereğince borçluya verilmesi
zorunlu olan belgenin tarih ve numarası, işlem sonuçlandığında bu sonucun neden ibaret oldu-
ğunu belirten sütunlar yer alır.

Yıl sonunda sonuçlanmayan takip dosyaları, yeni yıl esas kaydına devir suretiyle kay-
dedilmez.

Yıl sonunda, gelen işlerden ne kadarının icra edildiği, ne kadarının takipsiz bırakıldığı
ve ne kadarının yeni yıla devredilmiş olduğu ve devredilen dosyaların sıra numaraları, Ulusal
Yargı Ağı Bilişim Sisteminde (UYAP) bir cetvel halinde rapor olarak gösterilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Talimat kaydı
MADDE 5 – Talimat kaydı, başka yer icra ve iflâs dairelerinden gelen işlerle ilgili gön-

derilen talimat taleplerine ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır.
Bu kayda; sıra numarası, talimat evrakının geldiği tarih ve gönderen icra dairesi, talimat

evrakının tarih ve dosya esas sıra numarası, alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin
adı ve soyadı veya vergi kimlik numarası, yerleşim yerindeki adresi, borçlu ve varsa kanuni
temsilcisinin adı ve soyadı veya vergi kimlik numarası, yerleşim yerindeki adresi, talimat ev-
rakıyla yapılması istenilen işlem ve sonucunun neden ibaret olduğu kaydedilir.

Bu kayıtta da, 4 üncü maddenin son fıkrası hükmü gereğince yılsonunda devir işlemi
yapılır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin başlığı “Kasa kaydı”, birinci fıkra-
sındaki “Kasa ve yol giderleri ve tazminatı kayıt defteri” ibaresi, “Kasa kaydı” şeklinde, “mik-
tarının günü gününe olarak kaydedildiği defterdir” ibaresi “için tutulan kayıttır.” şeklinde, ikinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasındaki “kelimesinin karşısına” ibaresinden
sonra gelen “her” ibaresi, “gün” ibaresinden sonra gelen “mesai saati” ibaresi yürürlükten kal-
dırılmış, altıncı fıkrasındaki “yeni yıl” ibaresinden sonra gelen “kasa ve yol giderleri ve taz-
minatı kayıt defterine” ibaresi “kasa kaydına” şeklinde, “bir önceki yıla ait” ibaresinden sonra
gelen “kasa ve yol giderleri ve tazminatı kayıt defterine de bu paranın devir işlemine tâbi tu-
tulduğu açıklaması yazılır” ibaresi “kasa kaydında tahsilât ve reddiyat kayıtları devir işlemine
tabi tutulur” şeklinde değiştirilmiş, yedinci fıkrasındaki “ettirilip” ibaresinden sonra gelen “def-
terdeki” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Bu kayıt; sıra numarası, işlem türü, işlem tarihi, parayı yatıran veya çekenin adı ve
soyadı, işlemi yapanın sicil numarası, birim adı, dosya esas sıra numarası, makbuz numarası,
miktar sütunlarını içerir. İşlem türü sütununa işlemin tahsilât veya reddiyat olduğu yazılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Cezaevi yapı harcı kaydı
MADDE 7 – Cezaevi yapı harcı kaydı; icra ve iflâs dairesi tarafından tahsil edilen ce-

zaevi yapı harcının tutulduğu kayıttır.
Bu kayıt; yevmiye numarası, tarihi, cezaevi yapı harcının günlük ve genel toplamı, dos-

ya esas sıra numarası, ilgilinin adı ve soyadı sütunlarını içerir.
Cezaevi yapı harcı olarak tahsil edilen paralar, en geç ertesi günü mesai saati sonuna

kadar 93 üncü madde uyarınca Adalet Bakanlığınca uygun görülen bankalardaki hesaplara ya-
tırılır.”
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MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Kıymetli evrak ve değerli şeylerin kaydı
MADDE 8 – Kıymetli evrak ve değerli şeylerin kaydı; icra ve iflâs dairesince alınan

yabancı para, kıymetli evrak ve altın, gümüş gibi değerli şeylerin işlendiği kayıttır. Kıymetli
evrak, yabancı para ve altın, gümüş gibi  değerli şeylerin alındığına ilişkin 38 inci maddedeki
örneğine uygun makbuz düzenlenir. Bu kayıt; sıra numarası, dosya esas sıra numarası, verilen
makbuzun tarih ve numarası, kıymetli evrakın ve değerli şeyin cinsi ve niteliği, sahibinin adı
ve soyadı, değerli şeyin takdir edilen kıymeti, satılmış veya paraya çevrilmişse bedeli, kasa
kaydındaki tahsilât tarihi ve numarası, aynen iade olunmuşsa iade tarihi, iade alanın adı, soyadı
ve imzası, nerede saklandığı ve düşünceler sütunlarını içerir.

İcra ve İflâs Kanununun 88 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca icra dairesinde mu-
hafazası gereken haczedilen kıymetli evrak ve değerli şeylerin de kaydedilmesi zorunludur.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Posta mutemet kaydı
MADDE 9 – Posta mutemet kaydı; icra ve iflâs dairesi adına, posta ile veya kasa ema-

net hesabının bulunduğu banka haricindeki bankalara yapılan havale yolu ile gelen paraya iliş-
kin bilgilerin tutulduğu kayıttır.

Bu kayıt; havale çıkış yeri, numarası, tarihi, değeri, miktarı, gönderenin adı ve soyadı,
dosya numarası, posta memurunun adı ve soyadı, kasa tarihi ve numarası, tahsilât makbuzunun
tarih ve numarası sütunlarını içerir.

Elektronik ortamda tutulan kaydın çıktısı alınır, ilgili sütun imzalatıldıktan sonra ayrı
bir kartonda saklanır.

Posta mutemet kaydına kaydedilerek alınan para için, aynı gün tahsilât makbuzu kesilir
ve ilgili sütuna tahsilât makbuzunun tarih ve numarası işlenir.

Cumhuriyet savcıları, posta merkezinden havale almaya yetkili mutemetlerin adı, soyadı
ve memuriyetleri ile uygulamaya elverişli imzalarını, bu kişilerden başkasına ödeme ve teslimat
yapılmamasını o yer Posta ve Telgraf Teşkilatı Müdürlüklerine bir yazı ile bildirirler.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Muhabere kaydı
MADDE 10 – Muhabere kaydı; icra ve iflâs dairesinden yazılan veya icra ve iflâs dai-

resine gelen ve yukarıdaki maddelerde düzenlenen kayıtlara işlenmesi gerekenler dışında gelen
ve giden evrak ile başka yer icra ve iflâs dairelerine gönderilmek üzere verilen dilekçelere iliş-
kin bilgilerin tutulduğu kayıttır.

Bu kayıt; sıra numarası, evrakın tarih ve numarası, gönderilen veya gönderen daire,
geliş veya gönderilme tarihi, evrakın özeti ve düşünceler sütunlarını içerir.

Bir takip dolayısıyla çeşitli mercilere gönderilen yazılarla, onlara verilen cevaplar ve
icra talimat kaydına kayıtlı işlere ait yazışmalar ayrıca muhabere kaydına işlenmez.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Zimmet kaydı
MADDE 11 – Zimmet kaydı; icra ve iflâs dairesinden çeşitli mercilere gönderilen ev-

rakın işlendiği kayıttır.
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Bu kayıt; sıra ve evrak numarası, gönderildiği yer, alındığı tarih, evrakı alanın adı ve
soyadı ve evrakı alanın imzası sütunlarını içerir.

Elektronik ortamda tutulan kaydın çıktısı alınır, ilgili sütün imzalatıldıktan sonra ayrı
bir kartonda saklanır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Disiplin soruşturması kaydı
MADDE 12 – Disiplin soruşturması kaydı; icra ve iflâs daireleri görevlileri hakkında

yürütülen disiplin soruşturması ile ilgili tutulan kayıttır.
Bu kayıtta; sıra numarası, müşteki veya varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin adı,

soyadı, adresi, başvurma tarihi, hakkında şikâyette bulunulanın adı, soyadı, unvan ve sicil num-
arası, karar tarih ve numarası yer alır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 12/A maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Haciz takip kaydı
MADDE 12/A – Haciz takip kaydı; haciz talebine istinaden haciz, teslim ve satış har-

cının yatırıldığı tarihlere göre işlendiği kayıttır.
Bu kayıtta; sıra numarası, dosya numarası, alacaklının, varsa kanuni temsilcisinin veya

vekilinin adı, soyadı, sayman mutemedi alındı makbuzu yevmiye numarası, tarihi, sütunları
yer alır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin ikinci kısmının üçüncü bölümünün başlığındaki
“Defterlere” ibaresi “Kayıtlara” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.
“Tevzi işlemleri
MADDE 14 – Takip ve diğer işler belirli kriterlere göre dairelere tevzi edilir. Birden

fazla icra ve iflâs dairesi olan yerlerde, her daireye eşit ağırlıkta iş gönderilmesi sağlanır. Tevzi
kriterleri Adalet Bakanlığı tarafından belirlenir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Yeni kayıt eklenmesi ve sorgulama
MADDE 15 – Bu Yönetmelikte düzenlenen kayıtlara, gerek görüldüğünde Adalet Ba-

kanlığı tarafından yeni kayıtlar veya mevcut kayıtlara yeni sütunlar eklenebilir.
Bu kayıtlardaki verilerin bir veya birkaçı bir arada sorgulanıp raporlanabilir.”
MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“UYAP’ın kullanılması
MADDE 16 – İcra mahkemeleri, icra ve iflâs dairelerinin iş süreçlerindeki her türlü

veri, bilgi ve belge akışı ile dokümantasyon işlemleri, bu işlemlere ilişkin her türlü kayıt, dos-
yalama, saklama ve arşivleme işlemleri ile uyum ve işbirliği sağlanmış dış birimlerle yapılacak
her türlü işlemler UYAP ortamında gerçekleştirilir.

Hâkim, icra müdürü, icra müdür yardımcısı, icra kâtibi ve diğer personel iş listesini
günlük olarak kontrol etmek ve süresinde yerine getirmekle yükümlüdür.
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Mahkemelere ve icra ve iflâs dairelerine fizikî olarak verilen ve gönderilen her türlü
evrak, elektronik ortama aktarılarak UYAP’a kaydedilir ve ilgili birime gönderilir.

Taraf ve vekilleri ile diğer ilgililer, güvenli elektronik imza ile imzalamak suretiyle
UYAP vasıtasıyla mahkemeler veya icra ve iflâs dairelerine elektronik ortamda bilgi ve belge
gönderebilirler, takip açabilirler.

İcra iflâs dairelerinde yapılacak sorgulamalarda vekil ile takip edilen dosyalarda, aynı
konu hakkında Adalet Bakanlığı tarafından belirlenecek sürelerde sorgulama yapılması talep
edilebilir. UYAP Avukat Portal üzerinden ise her zaman sorgulama yapılabilir.

Gelen evraktan sorumlu personel, UYAP üzerinden mahkeme veya icra ve iflâs daire-
lerine gönderilen ve iş listesine düşen belgeleri derhal ilgili kişiye ya da doğrudan dosyasına
aktarır. Hâkimin veya icra müdürünün onayını gerektiren evrak hâkimin veya icra müdürünün
iş listesine yönlendirilir.

Tutanak, belge ve kararlar elektronik ortamda düzenlenir ve gerekli olanlar ilgilileri ta-
rafından güvenli elektronik imza ile imzalanır. Elektronik ortamda düzenlenen ve güvenli elek-
tronik imza ile imzalanan evrak UYAP kapsamındaki birimlere elektronik ortamda gönderilir.
Ayrıca fizikî olarak gönderilmez.

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

UYAP üzerinden hazırlanmış ve güvenli elektronik imza ile imzalanmış evrakın dış bi-
rimlere elektronik ortamda gönderilememesi halinde; belge veya kararın fizikî örneği alınır,
güvenli elektronik imza ile imzalanmış aslının aynı olduğu belirtilerek altı hâkim, icra müdürü
veya görevlendireceği personel tarafından imzalanmak sureti ile gönderilir.

Taraf veya vekilleri tarafından elektronik ortamda yapılan işlemlerde süre gün sonunda
biter. Elektronik ortamda yapılacak işlemlerin, ertesi güne sarkmaması açısından saat 00:00'a
kadar tamamlanması zorunludur.

Fizikî ortamda yapılan işlemlerde süre mesai saati sonunda biter.”
MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesin-

deki “vergi kimlik numarası” ibaresinden sonra gelmek üzere “,ödemenin yapılacağı banka adı
ve hesap bilgisi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki
“19/3/1985 tarihli ve 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Ko-
runması Hakkında Kanun” ibaresi “14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanunu” şeklinde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Takibin elektronik ortamda açılması durumunda, takibe eklenecek belgeler elektronik
ortama aktarılarak güvenli elektronik imza ile imzalanır. Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen
kambiyo senetleri elektronik ortamda takip talebine eklense de, en geç 3 gün içinde belgenin
aslının ilgili daireye ibraz edilmesi zorunludur. Aksi takdirde ödeme emri düzenlenmez.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 22 – İcra tutanağına birbirini takip eden sayfa numaraları verilmesi ve ge-

rekirse tutanağın sonuna eklenecek sayfalarla birlikte 16 ncı maddede gösterilen dosya içine
konulması zorunludur.
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Yazılı veya sözlü olarak yapılan talepler, itirazlar ve her türlü bildirim, süresinde ait ol-
duğu tutanağa geçirilir ve altı tarih belirtilerek, ilgilisi ve icra müdürü veya yardımcısı veya
kâtibi tarafından imzalanmak suretiyle dosyasına takılır. Elektronik ortamda gelen talepler, iti-
razlar ve her türlü bildirim ise UYAP’ta kayıtlı dosyasına aktarılır.

Reddedilen paralar ve bu paralardan yapılan kanunî kesinti miktarı tablo halinde tuta-
nakta gösterilir.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Borcun yedi gün içinde icra emrini gönderen icra dairesine ait banka hesabına ya-
tırılması veya teminatın verilmesi gereği,”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Borcun otuz gün içinde icra emrini gönderen icra dairesine ait banka hesabına ya-
tırılması gerektiği,”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Borç yedi gün içinde icra emrinde yazılı olan icra dairesine ait banka hesabına ya-
tırılmaz veya icra mahkemesinden veya Yargıtay'dan yahut yargılamanın yenilenmesi yolu ile
ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılmasına ilişkin bir karar getirilmezse, alacaklının
rehnedilmiş malın satışını isteyebileceği,”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Borcun ve takip giderlerinin yedi gün içinde ödeme emrini gönderen icra dairesine
ait banka hesabına yatırılması, teminat verilmesi yükümlülüğüne ilişkin borçlarda teminatın
bu süre içinde gösterilmesi,”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Yedi gün içinde itiraz olunmaz ve onbeş gün içinde ödeme emrinde yazılı olan icra
dairesine ait banka hesabına borç yatırılmazsa, rehinli malın satılacağı,”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Yedi gün içinde borca itiraz edilmez ve (b) bendinde yazılı süre içinde borç ödeme
emrinde yazılı olan icra dairesine ait banka hesabına yatırılmazsa alacaklının taşınmazın satışını
isteyebileceği ihtarı,”

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin  birinci fıkrasının (b) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Borcun ve takip giderlerinin on gün içinde ödeme emrini gönderen icra dairesine
ait banka hesabına yatırılması,”

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Borcun ve takip giderlerinin yedi gün içinde ödeme emrini gönderen icra ve iflâs
dairesine ait banka hesabına yatırılması,”

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Borcun ve takip giderlerinin beş gün içinde ödeme emrini gönderen icra ve iflâs
dairesine ait banka hesabına yatırılması,”
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MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde
yer alan “yazılı süre içinde borç” ibaresinden sonra gelmek üzere  “ödeme emrinde yazılı olan
icra dairesine ait banka hesabına yatırılmazsa” ibaresi eklenmiş ve “ödenmezse” ibaresi yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kay-
dına özgü” ibaresinden sonra gelen “defter” ibaresi “kayıt” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Ayrıca, üçüncü kişinin alacak tahsil edilinceye kadar borcunu yalnız haciz ihbarna-
mesini gönderen icra dairesine ait banka hesabına yatırması gerektiği,  borçluya yapılan öde-
menin geçerli olmayacağı veya hacizli malı ancak icra dairesine teslim edebileceği, malı borç-
luya vermemesi, aksi halde malın bedelini icra dairesine ödemek zorunda kalacağı ihtarını
içerir.”

MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“İkinci haciz ihbarnamesinde 42 nci maddenin ikinci fıkrasındaki bilgiler yer alır. Bu-
nun dışında birinci haciz ihbarnamesinin tebliğ tarihi, yedi gün içinde itiraz edilmemesi nede-
niyle borcun üçüncü kişinin zimmetinde ve malın yedinde sayıldığı bildirilir. Ayrıca, üçüncü
kişinin ihbarnamenin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde birinci haciz ihbarname-
sinde bildirilen sebeplerle yazılı veya sözlü olarak icra dairesine itirazda bulunması, itirazda
bulunmadığı takdirde zimmetinde sayılan borcu aynı yedi gün içinde haciz ihbarnamesini gön-
deren icra dairesine ait banka hesabına yatırması veya yedinde sayılan malı icra dairesine teslim
etmesi de ihtar edilir.”

MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının, ikinci cümle-
sindeki “onbeş gün içinde borcu” ibaresinden sonra gelen “icra dairesine ödemesi” ibaresi “ha-
ciz ihbarnamesini gönderen icra dairesine ait banka hesabına yatırması” şeklinde değiştirilmiş,
“malı aynı sürede” ibaresinden sonra gelmek üzere “icra dairesine” ibaresi eklenmiş, “sayılan
borcu” ibaresinden sonra gelen “icra dairesine ödemesi” ibaresi “haciz ihbarnamesini gönderen
icra dairesine ait banka hesabına yatırması” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 47 – Taşınırın açık artırma şartnamesi ve tutanağına, dosya numarası, ala-

caklının ve borçlunun adları ve soyadları, ilânın şekli,  artırmanın yapılacağı yer, gün ve saat,
birinci ve ikinci artırma tarihleri ile her iki artırma için elektronik ortamda teklif vermenin baş-
layacağı ve sona ereceği gün, artırma şartları, taşınırın cinsi, takdir edilen kıymeti yazılır ve
icra müdürü tarafından imzalanır ve mühürlenir.

Elektronik ortamda verilen en yüksek teklif, ihalede artırılan miktar, artıranların ad ve
soyadı, ihalenin sonucu, ihalenin kime ve ne suretle yapıldığı tutanağa yazılır. Tutanak, satışı
yapan memur ile tellâl ve alıcı tarafından imzalanır ve mühürlenir. İhalenin elektronik ortamda
verilen en yüksek teklifte kalması durumunda tutanakta alıcının imzası aranmaz.”

MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 48 – Taşınırın açık artırma ilânına, dosya numarası, satılacak şeyin cinsi,

niteliği, önemli özellikleri, takdir edilen kıymeti, artırmanın yapılacağı yer, birinci ve ikinci
artırmanın gün ve saatleri ile her iki artırma için elektronik ortamda teklif vermenin başlayacağı
gün, satış şartnamesinin ve diğer bilgilerin nereden ve ne şekilde öğrenilebileceği belirtilerek
gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği yazılır. Taşınırın
açık artırma ilânı, icra müdürü tarafından imzalanır ve mühürlenir. Bu ilan elektronik ortamda
da yapılır ancak elektronik ortamda yapılan ilanda imza ve mühür aranmaz.”
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MADDE 41 – Aynı Yönetmeliğe 48 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 48/A
maddesi eklenmiştir.

“Taşınırın ihale usulü
MADDE 48/A – Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla birinci artırma

tarihinden on gün önce başlanır. Elektronik ortamda teklif verme artırmanın tamamlanacağı
günden önceki gün sonunda sona erer. İkinci artırmada ise elektronik ortamda teklif verme iş-
lemi birinci artırmadan sonraki beşinci gün başlar. Beşinci günü takip eden en az on gün sonrası
için belirlenecek ikinci artırmanın tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer.

Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde
ellisinden az olamaz, teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde
yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verebilmek için
teminatın elektronik ortamda yatırılma işlemi, bu konuda UYAP ile entegrasyonu tamamlanan
bankalar üzerinden yapılır.

Elektronik ortamda teklif verebilmek için Adalet Bakanlığınca hazırlanan sözleşmenin
katılımcılar tarafından kabul edilmesi gerekir.

Elektronik ortamda teklif verme süresi sonuna kadar en yüksek teklifi veren haricindeki
katılımcılar elektronik ortamda yatırdıkları teminatlarını aynı usulle iade alabilirler. Ayrıca bu
teminatlar artırma tamamlandıktan sonra icra ve iflâs dairesince de UYAP üzerinden iade edi-
lebilir. En yüksek teklif veren katılımcı, artırma sonuna kadar daha yüksek teklif verilmediği
takdirde, teklifi ile bağlıdır.

Elektronik ortamda teklif verme işlemi; en yüksek teklif miktarı belirlenmek suretiyle,
bu miktara ulaşıncaya kadar başka bir teklif verildiği takdirde, kendi teklifinin belirtilen miktar
kadar otomatik olarak artırılması talimatı verilmesi suretiyle de yapılabilir. Bu talimatın süresi,
talimatı veren katılımcının belirlediği üst sınıra ulaşmasa dahi, elektronik ortamda teklif verme
süresinin sonunda biter.

Birinci ve ikinci artırma icra memuru tarafından, ilanda belirlenen yer, gün ve saatte,
elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılır. Satışa çıkarılan mal üç defa
bağırıldıktan sonra, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek, en çok
artırana ihale edilir. Şu kadar ki artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini
bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse, bu
suretle rüçhanı olan alacakların mecmuundan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve
paraların paylaştırılması masraflarını aşması gerekir.

Birinci artırmada, alıcı çıkmazsa veya bu maddede yazılı miktara ulaşılmazsa satış icra
memuru tarafından geri bırakılır.

İkinci artırmada, alıcı çıkmazsa veya bu maddede yazılı şartlar gerçekleşmezse satış
talebi düşer."

MADDE 42 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 49 – Taşınmazın açık artırma şartnamesi ve tutanağına, dosya numarası, ala-

caklı ve borçlunun ad ve soyadları, artırmanın yapılacağı yer, gün, saat, şartnamenin açık bu-
lundurulduğu ilk gün, birinci ve ikinci artırma gün ve saatleri ile her iki artırma için elektronik
ortamda teklif vermenin başlayacağı ve sona ereceği gün, taşınmazın tapu kaydı ve niteliği,
varsa, borçlunun taşınmazla temin edilmiş kişisel borçlarının da alıcıya intikal edeceği, tapu
sicilindeki diğer bilgiler ve taşınmaz üzerindeki mükellefiyetler, takdir olunan kıymet, artır-
maya katılacakların, taşınmazın takdir edilen kıymetinin yüzde yirmisi oranında pey akçesi
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veya banka teminat mektubunu tevdi etmeleri gereği, artırmaya çıkarılan taşınmazın üzerinde
hakkı olan alacaklı veya ilgiliden pey akçesi veya teminat mektubu aranıp aranmayacağı, ta-
şınmazın son imar durumu, hangi giderlerin alıcıya ait olacağı ve diğer gerekli bilgiler yazılır.
Şartname, icra müdürü tarafından tarih atılarak imzalanır ve mühürlenir.

Elektronik ortamda verilen en yüksek teklif, ihalede artırılan miktar, artıranların ad ve
soyadı, ihalenin sonucu, ihalenin kime ve ne suretle yapıldığı tutanağa yazılır. Tutanak, satışı
yapan memur ile tellâl ve alıcı tarafından imzalanır ve mühürlenir. İhalenin elektronik ortamda
verilen en yüksek teklifte kalması durumunda tutanakta alıcının imzası aranmaz.”

MADDE 43 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 50 – İlânda;
a) Dosya numarası,
b) Artırmanın yapılacağı yer, gün ve saat, her iki artırma için elektronik ortamda teklif

vermenin başlayacağı gün,
c) Artırma şartnamesinin hangi tarihten itibaren herkes tarafından görülebileceği,
d) Kararlaştırılan zamanda artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde ellisini bulma-

dığında, artırmanın en az yirmi gün sonrası aynı yer ve saatte taşınmazın en çok artırana ihale
edileceği,

e) İkinci artırmanın yapılacağı yer, gün ve saat,
f) İpotek sahibi alacaklılarla, diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını faiz ve gi-

derlere ilişkin olan iddialarını, dayanağı belgeler ile on beş gün içinde icra dairesine bildirme-
leri, aksi halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşılmasından hariç
kalacakları ihtarı,

yazılır. Taşınmazın açık artırma ilânı, icra müdürü tarafından imzalanır ve mühürlenir.
Bu ilan elektronik ortamda da yapılır, ancak elektronik ortamda yapılan ilanda imza ve mühür
aranmaz.

Birinci fıkranın (f) bendindeki ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Ayrıca 48 inci maddedeki satış ilânına ilişkin kayıtlar burada da uygulanır.”
MADDE 44 – Aynı Yönetmeliğe 50 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 50/A

maddesi eklenmiştir.
“Taşınmazın ihale usulü
MADDE 50/A – Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla birinci artırma

tarihinden yirmi gün önce başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, artırmanın tamamlanacağı
günden önceki gün sonunda sona erer. İkinci artırmada ise elektronik ortamda teklif verme iş-
lemi birinci artırmadan sonraki beşinci gün başlar. Beşinci günü takiben en az yirmi gün sonrası
için belirlenecek ikinci artırmanın tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer.

Elektronik ortamda verilecek teklifler, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde
ellisinden az olamaz, teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde
yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verebilmek için
teminatın elektronik ortamda yatırılma işlemi, bu konuda UYAP ile entegrasyonu tamamlanan
bankalar üzerinden yapılır.

Elektronik ortamda teklif verebilmek için Adalet Bakanlığınca hazırlanan sözleşmenin
katılımcılar tarafından kabul edilmesi gerekir.

Elektronik ortamda teklif verme süresi sonuna kadar en yüksek teklifi veren haricindeki
katılımcılar elektronik ortamda yatırdıkları teminatlarını aynı usulle iade alabilirler. Ayrıca bu
teminatlar artırma tamamlandıktan sonra icra ve iflâs dairesince de UYAP üzerinden iade edi-
lebilir. En yüksek teklif veren katılımcı, artırma sonuna kadar daha yüksek teklif verilmediği
takdirde, teklifi ile bağlıdır.
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Elektronik ortamda teklif verme işlemi; en yüksek teklif miktarı belirlenmek suretiyle,
bu miktara ulaşıncaya kadar başka bir teklif verildiği takdirde, kendi teklifinin belirtilen miktar
kadar otomatik olarak artırılması talimatı verilmesi suretiyle de yapılabilir. Bu talimatın süresi,
talimatı veren katılımcının belirlediği üst sınıra ulaşmasa dahi, elektronik ortamda teklif verme
süresinin sonunda biter.

Birinci ve ikinci artırma icra memuru tarafından, ilanda belirlenen yer, gün ve saatte,
elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılır. Taşınmaz üç defa bağırıldıktan
sonra, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek, en çok artırana ihale
edilir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve
satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse, bu suretle rüçhanı
olan alacakların mecmuundan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların pay-
laştırılması masraflarını aşması gerekir.

Birinci artırmada, alıcı çıkmazsa veya bu maddede yazılı miktara ulaşılmazsa satış icra
memuru tarafından geri bırakılır.

İkinci artırmada, alıcı çıkmazsa veya bu maddede yazılı şartlar gerçekleşmezse satış
talebi düşer."

MADDE 45 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 61 – Tahsilât makbuzu, kasa kaydına işlenecek paralar için düzenlenen mak-

buzdur. Bu makbuzda dosya ve sıra numarası, alınan paraların rakam ve yazı ile belirtilecek
tutarı, yatırılma sebebi, kim tarafından yatırıldığı sütunları bulunur. Tahsilât makbuzu memur
tarafından imzalanır ve mühürlenir.

Bu makbuz, iki nüsha olarak düzenlenir, nüshalardan biri parayı yatırana verilir diğeri
ise dosyasında saklanır.

İcra ve iflâs dairelerine listeye bağlı olarak topluca gelen paralar on ve daha fazla dos-
yayı ilgilendirdiği takdirde, toplam miktar için tek tahsilât makbuzu kesilebilir. Bu makbuz pa-
rayı yatıran kurum veya daireye verilir, ayrıca UYAP’ta kayıtlı dosyalarına eklenir. Makbuz
muhteviyatı para, listeler esas alınarak kasa kaydına ayrıntılı olarak geçirilir ve ait olduğu dos-
yalara da işlenir.”

MADDE 46 – Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 62 – Reddiyat makbuzu, kasa kaydına işlenen paraların reddinde doldurulan

bir makbuzdur. Bu makbuzda, sıra ve dosya numarası, alacaklının ve borçlunun ad ve soyadı,
tahsilât makbuzundaki numara, tarih ve miktar ile reddedilen paraların miktarı, bundan kesi-
lecek tahsil ve cezaevi harcı, verilmesi gereken paranın rakam ve yazı ile belirtilecek miktarı,
tarih, müdürün imza ve mühürü bulunur.

İcra ve iflâs dairelerinden, başka bir icra ve iflâs dairesine Posta ve Telgraf Teşkilâtı ve
banka aracılığı ile gönderilmesi gereken toplu para on ve daha fazla dosyayı ilgilendirdiği tak-
dirde bu paraların toplamı için tek bir reddiyat makbuzu kesilebilir. Bu makbuz UYAP’ta kayıtlı
dosyalarına eklenir. Reddiyat makbuzu ve cetvelde yer alan paraların çıkışı, usulünce kasa kay-
dında gösterilir ve ait olduğu dosyalara işlenir.”

MADDE 47 – Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesi  başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Tahsilât ve reddiyat makbuzlarının düzenlenmesi
MADDE 63 – Tahsilat ve reddiyat makbuzları UYAP Bilişim Sistemi üzerinden seri

ve sıra numarası verilerek düzenlenir.”
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MADDE 48 – Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Bu müzekkerenin tarih ve sayısı, esas kaydının, “düşünceler” sütununa işlenir ve mü-
zekkerenin bir örneği dosyasında saklanır; bir örneği özel kartonuna konulur, diğer örneği de
zimmet kaydına işlenir ve maliyeye verilir.”

MADDE 49 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin birinci fıkrasındaki “özgü zimmet”
ibaresinden sonra gelen “defteri” ibaresi “kaydı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 50 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinden sonra gelen “İKİNCİ KISIM”
ibaresi “ÜÇÜNCÜ KISIM” şeklinde, bu kısmın başlığındaki “Defterler” ibaresi “Kayıtlar”
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 51 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinden sonra gelen birinci bölümün
başlığı “Kayıtlar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 52 – Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Tutulması zorunlu olan kayıtlar
MADDE 68 – İcra mahkemesinde aşağıda gösterilen kayıtların elektronik ortamda tu-

tulması zorunludur.
a) Esas kaydı.
b) Değişik işler ve talimat kaydı.
c) Muhabere kaydı.
d) Kanun yoluna başvuru kaydı.
e) Duruşma günleri kaydı.
f) Zimmet kaydı.
g) Posta mutemet kaydı.
h) Disiplin soruşturması kaydı.
ı) Ceza infaz kaydı.
j) Diğer kayıtlar.”
MADDE 53 – Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesinden sonra gelen ikinci bölümün

başlığındaki “Defterlerin” ibaresi “Kayıtların” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 54 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Esas kaydı
MADDE 69 – Esas kaydı; icra mahkemesine intikal eden her türlü dava, şikâyet, itirazın

kaldırılması, konkordato ve bu nitelikteki diğer işlerin tutulduğu kayıttır.
Bu kayıtta; sıra numarası, icra ve iflâs dairesi veya Cumhuriyet savcılığı esas numarası,

alacaklının veya şikâyetçinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, borçlu veya sanığın adı,
soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, evrakın geldiği tarih, davanın türü, hükmün özeti, tarih
ve numarası, yoklukta verilen hükmün tebliğ tarihi, dosyanın bölge adliye mahkemesine veya
Yargıtay’a gönderildiği ve geldiği tarih, istinaf ve temyiz sonucu, ilâm ve fişin Cumhuriyet
savcılığına verildiği tarih, ilâmat kayıt numarası; harç tahsil müzekkeresinin tarih ve numarası
ile düşünceler sütunları yer alır.

Sözü edilen kayıt icra mahkemesinde hukuk ve ceza davaları için ayrı ayrı tutulur. İcra
mahkemesinde ceza davaları için tutulacak kayıtta, her sanık için aynı sıra numarası altında
ayrı ayrı sütunlar açılır.

İcra mahkemesine gelen iş miktarını kolayca bilmek ve numara değişikliği yüzünden
çıkan karışıklıkları önlemek için, yıl sonunda sonuçlanmamış dosyalar yeni yıl kaydına devir
suretiyle kaydedilmez.
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Yıl sonunda, gelen işlerden ne kadarının karara bağlandığı ve ne kadarının yeni yıla
devredilmiş olduğu, toplam olarak yazılmakla beraber, devredilen dosyaların sıra numaraları
UYAP’ta bir cetvel halinde rapor olarak gösterilir.

İcra ceza mahkemelerinden verilip, kanun yoluna başvurulmaksızın kesinleşen ve mah-
kûmiyete ilişkin ilâmların en fazla bir hafta, temyiz edilen ilâmların Yargıtay'dan onanarak gel-
mesini izleyen bir hafta içerisinde infaza verilmesi zorunludur. İlâm ve eklerinin infaz için
Cumhuriyet savcılığına verildiği tarih, esas kaydının özel sütununa işlenir. Cumhuriyet savcı-
lığına her hükümlü için ayrı ayrı ilâm verilmesi zorunlu olduğu gibi, bir hükümlü hem hürriyeti
bağlayıcı ceza ve hem para cezasına mahkûm olmuşsa her ceza için ayrı ilâm verilir.”

MADDE 55 – Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Değişik işler ve talimat kaydı
MADDE 70 – Değişik işler ve talimat kaydı; İcra ve İflâs Kanununun 76 ncı maddesi

ve 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca
hapsen tazyik kararı verilmesi istemine ilişkin taleplerle başka yer icra mahkemesinden gelen
talimat evraklarının işlendiği kayıttır.

Bu kayıtta; sıra numarası, müracaat veya tevdi tarihi, alacaklı ve varsa vekilinin adı,
soyadı, yerleşim yerindeki adresi, borçlunun (mükellefin) varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı
ve yerleşim yerindeki adresi, talebin niteliği, türü ve miktarı, talimat veya belgeyi gönderen
mahkeme, makam veya merciin adı ve belgenin tarihi, numarası, işlemin sonucu, kararın özeti,
hapsen tazyik kararının infaz için tevdi olunduğu tarih ve düşünceler sütunları yer alır.

Bu kayda geçirilen talepler doğrultusunda yazılacak tezkerelere, talebin kayıt numarası
verilir. Bu tür yazılar ayrıca muhabere kaydına işlenmez.”

MADDE 56 – Aynı Yönetmeliğin 71 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Muhabere  kaydı
MADDE 71 – Muhabere kaydı; icra mahkemelerinde kullanılan diğer kayıtlara işlen-

mesi gerekmeyen ancak icra mahkemesince yazılan veya icra mahkemesine gelen evrakın iş-
lendiği kayıttır.

Bu kayıtta; sıra numarası, belgenin tarihi ve numarası, gönderilen veya gönderen daire,
geliş veya sevk tarihi, belgenin özeti ve düşünceler sütunları yer alır.

Esas, değişik işler ve talimat kaydına kayıtlı işlere ait yazışmalar ayrıca bu kayda ge-
çirilmez, zimmet kaydına kaydedilmekle yetinilir.”

MADDE 57 – Aynı Yönetmeliğin 72 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Kanun yoluna başvuru kaydı
MADDE 72 – Kanun yoluna başvuru kaydı; kanun yoluna başvurulması halinde, ilgi-

lileri tarafından verilen lâyiha veya dilekçelerin işlendiği kayıttır.
Bu kayıtta; sıra numarası, belge numarası, geldiği tarih, dilekçe veya lâyiha tarihi, kanun

yoluna başvuranın adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, aleyhine kanun yoluna başvurulanın
adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, davanın türü, kanun yoluna başvurulan ilâmın tarihi
ve numarası, kanun yoluna başvurma koşullarının yerine getirilip getirilmediği, ilâm ve evrakın
gönderilmek üzere Cumhuriyet savcılığına veya ait olduğu mercie tevdi tarihi, ilâmın aleyhine
kanun yoluna başvurulana tebliğ tarihi, kanun yolu sonucunun özeti ve düşünceler sütunları
yer alır.”

16 Nisan 2013 – Sayı : 28620                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17



MADDE 58 – Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Duruşma günleri kaydı
MADDE 73 – Duruşma günleri kaydı; dava, hakkında duruşma yapılan itiraz ve şikâ-

yetlerin görüleceği gün ve saatin işlendiği kayıttır.
Bu kayıtta; sıra numarası, dosya numarası, alacaklı (müşteki) ve varsa vekilinin, borçlu

(sanık) ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı, duruşmanın (veya murafaanın) yapılacağı
gün ve saat, ertelendiği gün ve düşünceler sütunları yer alır.”

MADDE 59 – Aynı Yönetmeliğin 74 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Zimmet kaydı
MADDE 74 – Zimmet kaydı; icra mahkemelerinden, mahkemelere, muhtelif daire ve

mercilere gönderilecek evrakın işlendiği kayıttır.
Bu kayıtta; sıra numarası, dosya numarası, belgenin nereye gönderildiği ve ne tarihte

alındığı, evrakı alanın adı, soyadı, imzası ve düşünceler sütunları yer alır.
Elektronik ortamda tutulan kaydın çıktısı alınır, ilgili sütun imzalatıldıktan sonra ayrı

bir kartonda saklanır.”
MADDE 60 – Aynı Yönetmeliğin 75 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Posta mutemet kaydı
MADDE 75 – Posta mutemet kaydı; icra mahkemelerine havale yoluyla gelen paralara

ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır.
Bu kayıtta; paranın geldiği yer, havale numarası, tarihi, dosya numarası, gönderenin

adı, soyadı, paranın miktarı ile alacak olanın adı ve soyadı sütunları yer alır.”
MADDE 61 – Aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Disiplin soruşturması kaydı
MADDE 76 – Disiplin soruşturması kaydı; icra ve iflâs dairelerinde görev yapan per-

sonel hakkında, disiplin amiri tarafından yapılan soruşturmalarının işlendiği kayıttır.
Bu kayıtta; sıra numarası, müşteki veya varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı, hakla-

rında soruşturma yapılan personelin adı, soyadı, görevli olduğu daire, şikâyet tarihi, şikâyetin
konusu, karar özeti ve numarası ile düşünceler sütunları yer alır.

Disiplin soruşturması sonucu verilen kararlar, özel bir kartonda sıra numarası altında
saklanır.”

MADDE 62 – Aynı Yönetmeliğin 77 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Ceza infaz kaydı
MADDE 77 – Ceza infaz kaydı; icra mahkemelerinden Cumhuriyet savcılığına gön-

derilen mahkûmiyeti içeren kararların işlendiği kayıttır.
Bu kayıtta; sıra numarası, esas ve karar numarası, sanığın adı, soyadı, karar tarihi ve

özeti, hükmü veren hâkimin adı, soyadı ve sicil numarası, kararın kesinleşme tarihi, Cumhuriyet
savcılığına verildiği tarih, belgeyi alanın adı, soyadı ve imzası ile düşünceler sütunları yer alır.”

MADDE 63 – Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Diğer kayıtlar
MADDE 78 – İcra mahkemelerinde, 68 inci maddede yazılı kayıtlardan başka kasa

kaydı (kanun yoluna başvuru-sevk giderleri için avans olarak alınan paralar da bu kayda işlenir)
ile kıymetli evrak ve değerli şeylere özgü kayıt tutulur.”
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MADDE 64 – Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinden sonra gelen üçüncü bölümünün
başlığındaki “Defterlere” ibaresi “Kayıtlara” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 65 – Aynı Yönetmeliğin 79 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Kayıt tutma usulü
MADDE 79 – İcra mahkemesinde hukuk ve cezaya ilişkin olmak üzere sözü geçen ka-

yıtlar ayrı ayrı tutulur.”
MADDE 66 – Aynı Yönetmeliğin 80 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 67 – Aynı Yönetmeliğin 81 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 68 – Aynı Yönetmeliğin 82 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 82 – İcra mahkemesinde her bir iş için UYAP’ta dosya tutulur. Duruşmalar

için 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre tutanak düzenlen-
mesi ve gerek şikâyet, gerek itiraz üzerine verilecek kararların anılan Kanunun 297 nci mad-
desinde yazılı hususları içermesi gerekir. Ayrıca, aynı Kanunun 298, 299, 301 inci maddeleri
hükümleri burada da uygulanır.”

MADDE 69 – Aynı Yönetmeliğin 87 nci maddesinin birinci fıkrasındaki “özgü zimmet”
ibaresinden sonra gelen “defteri” ibaresi “kaydı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 70 – Aynı Yönetmeliğin 90 ıncı maddesinin ikinci fıkrasındaki “esas” ibare-
sinden sonra gelen “defterinin” ibaresi “kaydının” şeklinde, “örneği de zimmet” ibaresinden
sonra gelen “defterine kaydedilerek” ibaresi “kaydına işlenerek” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 71 – Aynı Yönetmeliğin 91 inci maddesinden sonra gelen “ÜÇÜNCÜ KI-
SIM” ibaresi “DÖRDÜNCÜ KISIM” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 72 – Aynı Yönetmeliğin 92 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“İcra ve iflâs dairelerine yapılacak her türlü nakdî ödeme, Adalet Bakanlığı tarafından

uygun görülecek bankalarda icra ve iflâs dairesi adına açılan hesaba yapılır.
Haciz sırasında, borçlu veya üçüncü kişiler tarafından yapılan ödeme nedeniyle tahsil

edilen paralar, en geç tahsilâtın yapıldığı günü takip eden ilk iş günü çalışma saati sonuna kadar
banka hesabına yatırılmak üzere icra veya mahkeme kasalarında muhafaza edilir.

İcra ve iflâs dairelerince yapılması gereken her türlü nakdî ödeme, ilgilisinin gösterdiği
banka hesabına aktarılmak üzere, icra müdürü tarafından resen bankaya verilecek talimat gereği
yapılır. Talimat, paranın icra ve iflâs dairesi hesabına yatırılmasını takip eden en geç üç iş günü
sonuna kadar verilir.”

MADDE 73 – Aynı Yönetmeliğin 93 üncü maddesinden sonra gelen “DÖRDÜNCÜ
KISIM” ibaresi “BEŞİNCİ KISIM” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 74 – Aynı Yönetmeliğin 94 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“İcra daireleri, yapılan takipler sonucunda alacağının tamamını alamayan alacaklılara
verdikleri aciz vesikalarının bir nüshasını, bulundukları il merkezinde Adalet Bakanlığınca aciz
vesikası sicili tutmakla görevlendirilen icra dairesine elektronik ortamda gönderir. Aciz vesi-
kası, sicili tutan birimce elektronik ortamda sorgulanıp, görüntülenebilir.”

MADDE 75 – Aynı Yönetmeliğin 95 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 95 – Borç ödemeden aciz vesikası sicili kaydı, elektronik ortamda UYAP’ta

yer alan şablona göre tutulur.
Aciz vesikası sicili kaydının birinci sütunu sıra numarasını, ikinci sütunu aciz vesika-

sının düzenleme tarihi ile ilgili icra dairesinin dosya numarasını, üçüncü sütunu borçlunun adı,
soyadı ve yerleşim yerindeki adresi ile gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, dördüncü sütunu
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alacaklının adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, beşinci sütunu aciz vesikasının hangi tu-
tarda alacak için verildiği, altıncı sütunu kaydın sicilden terkin nedenini, yedinci sütunu açık-
lamaları içerir.

Sicile kaydedilen borçlulardan gerçek kişiler için adı ve soyadı, tüzel kişiler için ticaret
unvanı esas alınarak elektronik ortamda sorgulama yapılabilir.”

MADDE 76 – Aynı Yönetmeliğin 96 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 77 – Aynı Yönetmeliğin 97 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 78 – Aynı Yönetmeliğin 98 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 98 – Aciz vesikası siciline kayıt düşülürken kayda esas oluşturan aciz vesi-

kasından açıkça anlaşılan bir yazı veya rakam hatası yapılmışsa sicili tutan icra dairesi bu maddî
hatayı resen veya talep üzerine elektronik ortamda düzeltir. Sicil kaydının açıklamalar sütu-
nunda düzeltmenin nedeni ve tarihi gösterilir.”

MADDE 79 – Aynı Yönetmeliğin 99 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Yapılan değişiklik, kaydın açıklamalar kısmında belirtilir.”
MADDE 80 – Aynı Yönetmeliğin 100 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.
“Terkin, aciz vesikası sicil kaydında ilgili sütuna terkin sebebi, terkine esas olan belge-

nin tarih ve numarası işlenmek suretiyle gerçekleştirilir.”
MADDE 81 – Aynı Yönetmeliğin 101 inci maddesinden sonra gelen “BEŞİNCİ KI-

SIM” ibaresi “ALTINCI KISIM” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 82 – Aynı Yönetmeliğin 103 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki “bu hu-

susta,” ibaresinden sonra gelen “üç” ibaresi “iki” olarak değiştirilmiş, “Cumhuriyet Savcılı-
ğında saklanması,” ibaresinden sonra gelen “diğer örneğinin ise en geç Ocak ayı sonuna kadar
Adalet Bakanlığına gönderilmesi” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 83 – Aynı Yönetmeliğin 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki
“el koyarak, kasa” ibaresinden sonra gelen “ve yol giderleri ve tazminatı” ibaresi yürürlükten
kaldırılmış, (b) bendindeki “geçirilip geçirilmediği, kasa” ibaresinden sonra gelen “ve yol gi-
derleri ve tazminatı kayıt defterinde” ibaresi “kaydında” olarak değiştirilmiş, (e) bendindeki
“kasa” ibaresinden sonra gelen “ve yol giderleri ve tazminatı kayıt defterinde” ibaresi “kay-
dında” olarak değiştirilmiş, (g) bendindeki “günü gününe” ibaresinden sonra gelen “defter ka-
yıtlarına” ibaresi “kayıtlara” şeklinde değiştirilmiş, (ı) bendindeki “cezaevi yapı” ibaresinden
sonra gelen “pullarının” ibaresi  “harcının” olarak değiştirilmiş, (n) bendindeki “kullanılması
gereken” ibaresinden sonra gelen “defterlerinin” ibaresi  “kayıtlarının” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 84 – Aynı Yönetmeliğin 105 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendindeki
“durumu, kasa” ibaresinden sonra gelen “ve yol gideri ve tazminatı ve kayıt defterindeki ka-
yıtlarla” ibaresi  “kaydıyla” şeklinde değiştirilmiş, (k) bendindeki “gereken” ibaresinden sonra
gelen “defter” ibaresi “kayıt” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasındaki “defter ve” ibaresi ile
dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 85 – Aynı Yönetmeliğin 105 inci maddesinden sonra gelen “ALTINCI KI-
SIM” ibaresi “YEDİNCİ KISIM” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 86 – Aynı Yönetmeliğin 108 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir

“Dosyaların ve kayıtların saklanması
MADDE 108 – İcra ve iflâs dairelerinde işlemde olan dosya ve kayıtlar,  yıllarına ve

sıra numaralarına göre tasnif edilmiş şekilde elektronik ortamda korunur.”

Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                                 16 Nisan 2013 – Sayı : 28620

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 20



Takipsizlik veya yerine getirilmesi (infaz) suretiyle işlemden kaldırılan dosyalarla, kul-
lanılmayan kartonlar, buna ait bir tevdi ve teslim cetveli düzenlenerek, arşiv işi ile görevlen-
dirilen memura tevdi ve teslim olunur. Tevdi ve teslim cetveli tevdi eden ve teslim alan me-
murlar tarafından imzalanır.”

MADDE 87 – Aynı Yönetmeliğin 109 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“İcra ve iflâs müdürleri, kasa kayıtlarına intikal ettirdikleri paralarla, harç ve cezaevi
yapı harcını kasada ayrı yerlerde saklarlar.”

MADDE 88 – Aynı Yönetmeliğin 110 uncu maddesinin ikinci fıkrasının birinci cüm-
lesindeki  “kasa” ibaresinden sonra gelen “ve yol giderleri ve tazminatı kayıt defteri kayıtlarına”
ibaresi “kaydına” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının birinci cümlesindeki “dosya” iba-
resinden sonra gelen “defter” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 89 – Aynı Yönetmeliğin 111 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 111 – Kasanın kontrolü veya yapılan teftiş ve denetim sonucunda kasada

bulunduğu anlaşılan fazla para, tek kalem halinde açıklama yapılarak birim kasa hesabına tah-
silât makbuzu kesilmek suretiyle kasa kaydına işlenir. Her yıl sonu, tespit edilen bu fazlalığın
yeni yıla devredilerek adı geçen kayıtta gösterilmesi ve İcra ve İflâs Kanununun 362 ve 492
sayılı Kanunun 36 ncı maddesi hükümleri çerçevesinde on yıllık zamanaşımı sonuna kadar il-
gilinin başvurusunun beklenmesi; zamanaşımı işledikten sonra Hazineye gelir kaydedilmek
üzere makbuz karşılığında maliyeye yatırılması ve makbuzun özel kartonunda saklanması zo-
runludur.”

MADDE 90 – Aynı Yönetmeliğin 112 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliğinin uygulanması
MADDE 112 – 3/4/2012 tarihli ve 28253 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hukuk

Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliğinin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümleri icra mah-
kemesinde de uygulanır.”

MADDE 91 – Aynı Yönetmeliğin 114 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki “zorunlu
olan” ibaresinden sonra gelen “defter ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve üçüncü fıkrasındaki
“mahkemelerinde mevcut” ibaresinden sonra gelen “defter” ibaresi “kayıt” olarak değiştiril-
miştir.

MADDE 92 – Aynı Yönetmeliğin 115 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 93 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 94 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 2 – Bu Yönetmeliğin, elektronik ortamda yapılması öngörülmüş

olup henüz UYAP uygulamalarında bulunmayan işlemlere ilişkin hükümleri, gerekli yazılım
çalışması tamamlanıp uygulama güncelleme duyuruları yapıldıktan sonra uygulanır.”

MADDE 95 – Aynı Yönetmeliğin ekindeki örnek defterler yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 96 – Aynı Yönetmelik ekindeki 1, 4-5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 20, 21,

21/a, 24, 25, 26, 27, 38, 39 ve 44 numaralı basılı kağıt örnekleri, ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 97 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 98 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK

ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ekranlı araçlarla çalışmalarda alınacak asgari

sağlık ve güvenlik önlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güven-

liği Kanunu kapsamına giren ve ekranlı araçlarla çalışmaların yapıldığı tüm işyerlerini kapsar.
(2) Bu Yönetmelik hükümleri;
a) Hareketli makine ve araçların kumanda kabinlerinde ve sürücü mahallinde,
b) Taşıma araçlarında aracın kumandasındaki bilgisayar sistemlerinde,
c) Toplumun kullanımına açık bilgisayar sistemlerinde,
ç) İşyerinde kullanımı sürekli olmayan taşınabilir sistemlerde,
d) Hesap makineleri, yazar kasa ve benzeri veri veya ölçüm sonuçlarını gösteren küçük

ekranlı cihazlarda,
e) Ekranlı daktilolarda,
uygulanmaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;
a) 6331 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak,
b) 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve

Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci maddesine dayanılarak,
c) Avrupa Birliğinin 29/5/1990 tarihli ve 90/270/EEC sayılı Konsey Direktifine paralel

olarak,
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ekranlı araç: Uygulanan işlemin içeriğine bakılmaksızın ekranında harf, rakam, şekil,

grafik ve resim gösteren her türlü aracı,
b) Operatör: Esas işi ekranlı araçlarla çalışmak olan ve normal çalışmasının önemli bir

bölümünde ekranlı araç kullanan kişiyi,
c) Çalışma merkezi: Operatörün/çalışanın oturduğu sandalye, ekranlı aracın konulduğu

masa ya da yüzey, operatör/çalışan-makine ara yüz yazılımı, monitör, klavye, yazıcı, telefon,
faks, modem ve benzeri aksesuar ve ekranlı araçla ilgili tüm donanımların tamamının veya bir
kısmının bulunduğu çalışma alanını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hususlar

İşverenin yükümlülükleri
MADDE 5 – (1) İşveren, işyerinde gerçekleştireceği risk değerlendirmesinde; çalışma

merkezlerinde ekranlı araçların kullanımından kaynaklanan riskleri, özellikle görme, fiziksel
sorunlar ve mental stresle ilgili riskleri de dikkate alarak, bu risklerin etkileri, yol açabileceği
ilave etkiler ile risklerin bir arada olmasından kaynaklanabilecek olumsuz etkilerin ortadan
kaldırılması veya en aza indirilmesi için her türlü sağlık ve güvenlik önlemlerini alır.
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(2) Bu Yönetmelik kapsamında alınacak önlemlerin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz.
(3) Ekranlı araçlarla çalışmalarda aranacak asgari gerekler ek-1’de yer almaktadır.
Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi
MADDE 6 – (1) Ekranlı araçlarla çalışmalarda, çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi

ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara uyulur.
a) İşveren, çalışanlara ve temsilcilerine çalışma yerlerinde sağlık ve güvenlik ile ilgili

bütün konularda ve özellikle 5 inci, 7 nci ve 9 uncu maddelerde belirtilen hususlarda bilgi verir.
b) İşveren; çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin mevzuat hükümlerini

de dikkate alarak ekranlı araçlarla çalışanlara, işe başlamadan önce ve çalışma koşullarında
önemli bir değişiklik olduğunda gerekli eğitimi verir. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eği-
timleri; ilgili mevzuatta belirtilen periyotlarda ve işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi
sonuçlarının gerektirdiği durumlarda tekrarlanır.

(2) Eğitim, özellikle aşağıdaki konuları içerir:
a) Ekranlı araçlarla çalışmalarda riskler ve korunma yolları,
b) Doğru oturuş,
c) Gözlerin korunması,
ç) Gözleri en az yoran yazı karakterleri ve renkler,
d) Çalışma sırasında gözleri kısa sürelerle dinlendirme alışkanlığı,
e) Gözlerin, kas ve iskelet sisteminin dinlendirilmesi,
f) Ara dinlenmeleri ve egzersizler.
Günlük çalışma düzeni
MADDE 7 – (1) İşveren, ekranlı araçlarla yapılan çalışmalardan kaynaklanan iş yükünü

ve etkilenmeyi azaltmak amacıyla, uygun çalışma planı yaparak operatörlerin periyodik olarak
ara vermesini veya dönüşümlü olarak başka işlerde çalışmalarını sağlar.

Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması
MADDE 8 – (1) İşveren, çalışanların ve temsilcilerinin bu Yönetmelikte belirtilen ko-

nularda 6331 sayılı Kanunda belirtildiği şekilde görüş ve önerilerini alır ve katılımlarını sağlar.
Gözlerin korunması
MADDE 9 – (1) İşyerinde, ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce ve ekranlı

araçlarla çalışmadan kaynaklanabilecek görme zorlukları yaşandığında çalışanların göz mua-
yeneleri yapılır.

(2) Ekranlı araçlarla çalışmalarda operatörlerin gözlerinin korunması için;
a) Ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce,
b) Yapılan risk değerlendirmesi sonuçlarına göre işyeri hekimince belirlenecek düzenli

aralıklarla,
c) Ekranlı araçlarla çalışmadan kaynaklanabilecek görme zorlukları yaşandığında,
göz muayeneleri yapılır.
(3) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen muayene sonuçlarına göre gerekiyorsa operatör-

lere/çalışanlara yaptıkları işe uygun araç ve gereç verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 10 – (1) 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ek-

ranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten
kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yü-

rütür.
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Ek– 1

EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA ARANACAK ASGARİ GEREKLER

1. Ekipman

a) Genel hususlar

Bu tür ekipmanların kullanımı çalışanlar için risk kaynağı olmamalıdır.

b) Monitör

Ekran, operatörün/çalışanın çalışma pozisyonuna uygun mesafede ve göz hizasında ol-

malıdır.

Ekranda görünen karakterler, kolayca seçilir şekil ve formda, uygun büyüklükte olmalı,

satır ve karakterler arasında yeterli boşluk bulunmalıdır.

Ekran görüntüsü stabil olmalı, görüntü titrememeli ve benzeri olumsuzluklar bulunma-

malıdır.

Parlaklık ve karakterler ile arka plan arasındaki kontrast, operatör/çalışan tarafından

kolaylıkla ayarlanabilmelidir.

Ekran, operatörün/çalışanın ihtiyacına göre kolaylıkla her yöne döndürülerek ayarla-

nabilir olmalıdır.

Ekran, ayrı bir kaide veya ayarlanabilir bir masa üzerinde kullanılabilir olmalıdır.

Ekranda kullanıcıyı rahatsız edebilecek yansıma ve parlamalar olmamalıdır.

c) Klavye

Klavye, operatörün/çalışanın el ve kollarının yorulmaması ve rahatça çalışabilmesi için

ekrandan ayrı ve hareketli olmalıdır.

Klavyenin ön tarafına, operatörün/çalışanın bileklerini dayayabileceği özel destek ko-

nulmalıdır.

Operatörün/çalışanın elleri ve kolları için klavyenin önünde yeterli boşluk olmalıdır.

Klavye yüzeyi ışığı yansıtmayacak şekilde mat olmalıdır.

Klavye tuşlarının özellikleri ve yerleri klavye kullanımını kolaylaştıracak şekilde ol-

malıdır.

Klavye tuşları üzerindeki semboller, çalışma pozisyonuna göre kolaylıkla okunabilir

ve seçilebilir nitelikte olmalıdır.

ç) Çalışma masası veya çalışma yüzeyi

Çalışma masası veya çalışma yüzeyi; ekran, klavye, dokümanlar ve diğer ilgili malze-

melerin rahat bir şekilde düzenlenebilmesine olanak sağlayacak şekilde, yeterli büyüklükte ve

ışığı yansıtmayacak nitelikte olmalıdır.

Operatörün/çalışanın rahatsız edici göz ve baş hareketleri ihtiyacını en aza indirecek

şekilde yerleştirilmiş ve ayarlanabilir özellikte doküman tutucu kullanılmalıdır.

Çalışanın rahat bir pozisyonda olması için yeterli alan olmalıdır.

d) Çalışma sandalyesi

Sandalye dengeli ve operatörün/çalışanın rahat bir pozisyonda oturabileceği ve kolay-

lıkla hareket edebileceği şekilde olmalıdır.

Oturma yerinin yüksekliği ayarlanabilir olmalıdır.
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Sırt dayama yeri öne-arkaya ve yukarı-aşağı ayarlanabilir, sırt desteği bele uygun ve

esnek olmalıdır.

İstendiğinde operatöre/çalışana uygun bir ayak desteği sağlanmalıdır.

2. Çalışma ortamı

a) Gerekli alan

Operatörün/çalışanın oturma şeklini değiştirebilmesi ve rahatça hareket edebilmesi için

çalışma merkezi yeterli genişlikte olmalı ve uygun şekilde düzenlenmelidir.

b) Aydınlatma

Operatörün/çalışanın gereksinimleri ve yapılan işin türü dikkate alınarak uygun aydın-

latma şartları sağlanmalı, arka planla ekran arasında uygun kontrast bulunmalıdır.

Yapay aydınlatma kaynaklarının yeri ve teknik özellikleri ekrandaki ve diğer ekipman

üzerindeki parlama ve yansımalar önlenecek şekilde olmalıdır.

c) Yansıma ve parlama

Çalışma merkezlerinde yansımalara ve parlamalara neden olabilecek ışık gelmesini ön-

lemek amacıyla tedbirler alınmalıdır.

Ekrana gelen gün ışığının kontrol edilebilmesi için yatay ve dikey ayarlanabilir perdeler

kullanılmalıdır.

ç) Gürültü

Çalışma merkezlerinde kullanılan ekipmanın gürültüsü çalışanların dikkatini dağıtma-

yacak ve karşılıklı konuşmayı engellemeyecek düzeyde olmalıdır.

d) Isı

Çalışma merkezindeki ekipman çalışanları rahatsız edecek düzeyde ortama ısı verme-

melidir.

e) Radyasyon

Çalışma merkezindeki görünür ışık dışındaki tüm radyasyonların sağlığa zarar verme-

yecek düzeylerde olması için gerekli önlemler alınmalıdır.

f) Nem

Çalışma ortamında nem, uygun düzeyde tutulmalı ve bu düzey korunmalıdır.

3. Operatör-Bilgisayar arayüzü

İşveren, ekranlı araçlarla yapılacak işin düzenlenmesinde ve kullanılacak programların

seçiminde aşağıdaki hususlara uyar:

a) Programların işe uygun olması sağlanır.

b) Programların kolay kullanılabilir ve eğer uygunsa operatörün bilgi düzeyine ve de-

neyimine göre ayarlanabilir olması sağlanır. Operatörün bilgisi dışında programlara müdahale

edilemez.

c) Sistemler çalışanların verimini artıracak ve kolaylık sağlayacak şekilde geri beslemeli

olmalıdır.

ç) Sistemler operatöre uygun hız ve formatta bilgi verecek şekilde olmalıdır.

d) Programların, özellikle verilerin algılanması ve kullanılması konusunda yazılım er-

gonomisi prensiplerine uygun olmalıdır.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME

SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/4/2012 tarihli ve 28262 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin
18 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

—— • ——
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan:

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU DESTEKLEME
YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/7/1987 tarihli ve 19522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Destekleme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

Başkanı yürütür.
—— • ——

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan:
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU VE BAĞLI

KURULUŞLARI ÖDÜL YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/7/1987 tarihli ve 19525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Bağlı Kuruluşları Ödül Yönetmeliği yürürlükten kal-
dırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

Başkanı yürütür.
—— • ——

Rekabet Kurumundan:
REKABET KURUMU DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 7/3/2007 tarihli ve 26455 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rekabet
Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-1 sayılı Rekabet Kurumu Disiplin
Amirleri Cetveli ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

12/4/2012 28262

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

7/3/2007 26455
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından:
SORULARIN HAZIRLANMASI, SORU HAVUZUNUN OLUŞTURULMASI VE

SORULARIN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ta-

rafından yapılacak sınavlara ilişkin soruların hazırlanması, soru havuzunun oluşturulması ve
şifrelenmesi, basılı veya elektronik ortamda yapılan sınavlara ait soruların güvenliğinin sağ-
lanması, sınav türleri ile sınavların hazırlanmasında görev alanların uyması gereken hususlara
ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve

Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin
sekizinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aday: Başkanlıkça yapılan sınav, ölçme, değerlendirme ve yerleştirmelere hak ka-

zanmak amacıyla başvuran kişiyi,
b) Alan uzmanı: Soruların hazırlanmasında ve denetlenmesinde görev yapan kadrolu,

sözleşmeli veya geçici görevlendirme suretiyle çalışan Başkanlık personelini,
c) Atıl soru havuzu: Ön bilimsel denetim veya ön düzenleme sonucunda soru havuzuna

alınması uygun görülmeyen soruların basılı veya elektronik olarak toplandığı ortamı,
ç) Başkan: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanını,
d) Başkanlık/ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
e) Bilimsel denetmen: Sorunun bilimsel açıdan doğruluğunu, tek bir cevap içerdiğini,

ilgili sınav için uygunluğunu kontrol eden Başkanlık personeli ile Başkanlık dışından görev-
lendirilen diğer kişileri,

f) Daire Başkanı: Soru Hazırlama ve Geliştirme Daire Başkanı ve/veya Yabancı Dil Sı-
navları Daire Başkanını,

g) Daire Başkanlığı: Soru Hazırlama ve Geliştirme Daire Başkanlığı ve/veya Yabancı
Dil Sınavları Daire Başkanlığını,

ğ) Elektronik sınav: Sınav türlerinden herhangi birinin veya birkaçının bilgisayar orta-
mında yapıldığı sınav biçimini,

h) Kapalı dönem: Sınavlarda her türlü iletişimden izole edilmiş bir ortamda, gerekti-
ğinde soruların hazırlanması ve denetlenmesi, sınav evrakının basımı, paketlenmesi ve nakil
araçlarına yüklenmesi gibi süreçleri kapsayan, yirmi dört saat esasına göre yürütülen çalışmayı,

ı) Nihai bilimsel denetim: Soruların bilimsel açıdan doğruluğu, tek bir cevap içerdiği,
ilgili sınav için uygunluğu, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve benzeri kriterler açısından
kontrolünü kapsayan denetimi,

i) Ön bilimsel denetim: Sorunun kullanılabilirliğinin, soru türünün barındırması gereken
asgari gereklilikleri taşıyıp taşımadığının kontrol edildiği bilimsel ve teknik denetim sürecini,

j) Ön düzenleme: Ön bilimsel denetimden geçen soruların, dil, anlatım ve soru türünün
gerektirdiği özellikler açısından düzenlenerek nihai bilimsel denetime hazırlanması işlemini,

k) Sınav: Belirlenen usul ve esaslara göre adayların bilgi ve yetenek seviyelerini, soru-
lara verdikleri cevaplar ile yaptırılan uygulamaları kayıt altına alma işlemlerini,

l) Soru havuzu: Sınavlarda sorulmak üzere hazırlanmış olan soruların basılı veya elek-
tronik olarak muhafaza edildiği ortamı,
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m) Soru yazarı: İlgili alanda bilimsel çalışmaları ile kendisini geliştirmiş ve/veya
ÖSYM sınavlarının gerektirdiği nitelikte soru hazırlayabilecek deneyime sahip öğretim ele-
manlarından oluşan alan uzmanlarını veya soru hazırlamak üzere görevlendirilen, alanında yet-
kin görülmüş diğer kişileri,

n) Taslak soru havuzu: Soruların alan uzmanları tarafından ön bilimsel denetimi ve ön
düzenlemesi yapıldıktan sonra denetmenler tarafından nihai bilimsel denetim ve/veya dil de-
netimi yapılması için oluşturulan soru havuzunu,

o) Temel soru kitapçığı: Soru havuzundan, sınavın özelliğine göre seçilen soruların bir
araya getirilmesiyle her bir aday için oluşturulan soru kitapçıklarına temel teşkil edecek kitap-
çığı

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Soru Yazarı ve Bilimsel Denetmen Havuzunun Oluşturulması,
Soruların Hazırlanması, Ön Düzenlemesi ve Bilimsel Denetimi

Soru yazarı ve bilimsel denetmen havuzunun oluşturulması
MADDE 4 – (1) Sınavlarda alanında ihtisaslaşmış, soru hazırlama ve denetleme tek-

niklerine vakıf öğretim elemanları, kamu görevlileri ve diğer kişilerden oluşan soru yazarları
ve denetmenlerin kimlik, adres ve ihtisas alanlarına ilişkin bilgileri içeren bir veri tabanı oluş-
turulur. Oluşturulan soru yazarı ve/veya bilimsel denetmen veri tabanı onaya sunulur. İlgili
Daire Başkanlığı tarafından mezkûr veri tabanı belirli dönemlerde güncellenerek soru
yazma/denetleme performanslarının yeterli olmadığı tespit edilenler belirli dönemlerde havuz
dışına çıkarılır. Yeni soru yazarları ve denetmenler aynı usulle veri tabanına dâhil edilir. Soru
yazarı ve bilimsel denetmen olarak görevlendirileceklerde; yurt içi ve yurt dışı bilimsel yayın-
ları veya tezlerinin olup olmadığı, ÖSYM’nin uyguladığı sınavlara yönelik herhangi bir ders-
hane, etüt merkezi, yayınevi ile bir ilişkisinin bulunup bulunmadığı gibi kriterler göz önünde
bulundurulur.

(2) Soru yazarı veya bilimsel denetmen olarak ilk defa görevlendirilenlere alan uzman-
ları tarafından soru hazırlama ve denetleme eğitimi verilir.

Soruların hazırlanması
MADDE 5 – (1) Soruların hazırlanmasında aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır:
a) Soruların hazırlanmasında gizlilik esastır. Başkanlık gizliliğin sağlanması için gerekli

tedbirleri alır ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapar.
b) Soruların yazılması da dâhil olmak üzere, soru hazırlama sürecinin herhangi bir aşa-

masında görev alanlar, ilgili mevzuat çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen gizlilik ve gü-
venlik kurallarına uymakla yükümlüdür.

c) Soruların yazılması, düzenlenmesi, bilimsel denetimlerden geçirilmesi, sınav soru-
larının basılması aşaması da dâhil olmak üzere tüm aşamalarda görev yapanların kimlikleri
gizli tutulur. Görevlilerin kimlikleri, ilgili mevzuatta yer alan istisnalar hariç olmak üzere hiçbir
şart ve koşulda açıklanamaz.

ç) Soru yazarları, ÖSYM için yazdıkları soruları başka hiçbir yerde kullanamaz, pay-
laşamaz, başka bir kurum ve/veya kuruluşa satamaz ve/veya ücretsiz devredemez. ÖSYM’deki
soru yazarlığından ve/veya bilimsel denetleme görevinden ayrıldıktan sonra dahi aynı esaslar
geçerlidir. Soru yazarlarına ve bilimsel denetmenlere bu hususlara riayet etmelerini teminen
taahhütname imzalatılır.

d) Soru yazarları tarafından soruların hazırlanmasında, soruların kullanılacağı sınavın
niteliği, kapsamı, seviyesi, aday kitlesi ve varsa kurum ve kuruluşlarla imzalanan ilgili sınav
protokolleri göz önünde bulundurulur.

e) Soruların grafik tasarımı ve çizimleri soru hazırlama faaliyetinin ayrılmaz bir parça-
sıdır.

f) Soru yazarları tarafından hazırlanan her soruya, soru yazarının T.C. kimlik numarası
ile sorunun, alanı, yazara göre zorluk derecesi, seviyesi, konusu, alt konusu ve benzeri özel-
likleri kapsayan etiketleme işlemi yapılır.
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g) Kamu/özel kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine imzalanan protokol ile yapılan sı-
navlarda, mevzuatında açık hüküm yoksa ilgili kurumun görev alanı dikkate alınarak sorulacak
soruların sayısı, niteliği, konuları, alt bölümleri ve diğer hususları belirlemek üzere Başkanlıkça
komisyonlar oluşturulabilir.

Ön bilimsel denetim, ön düzenleme ve nihai bilimsel denetim süreçleri
MADDE 6 – (1) Sınav sorularının ön bilimsel denetimi, ön düzenlemesi ve nihai bi-

limsel denetimi aşamalarında aşağıdaki esaslar uygulanır:
a) Etiketlenen sorular öncelikle ön bilimsel denetime tabi tutulur. Ön bilimsel denetim,

alan uzmanları veya bilimsel denetmenlerce yapılır. Ön bilimsel denetimde sorunun barındır-
ması gereken asgari gereklilikleri taşıyıp taşımadığı kontrol edilir.

b) Ön bilimsel denetim sonucunda sorular kabul edilir ya da reddedilir. Kabul edilen
soruların, alan uzmanı tarafından ön düzenlemesi yapılarak taslak soru havuzuna aktarılır.

c) Ön bilimsel denetimde kabul edilen soruların yazarına, soru başına 18/1/2012 tarihli
ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar kap-
samında ücret ödenir. Reddedilen sorular iki yıl süreyle atıl soru havuzunda saklanır ve bu sü-
renin sonunda imha edilir. Reddedilen soru için soru yazarı herhangi bir bilgi veya ücret talep
edemez.

(2) Taslak soru havuzundaki soruların nihai bilimsel denetimini yapacak bilimsel de-
netmenler Başkanlığın görevlendirdiği alan uzmanları tarafından havuzdan seçilir. Denetmenler
seçilirken uzmanlık alanları, denetlenecek sorunun içeriği ve nitelikleri gibi hususlar göz önün-
de bulundurulur.

(3) Bir sorunun nihai bilimsel denetimi, farklı bilimsel denetmenlerce bireysel yapıla-
bileceği gibi komisyon tarafından da yapılabilir.

(4) Soruların denetimi bireysel olarak yapılacaksa bir soruyu en az üç farklı bilimsel
denetmenin denetlemesi esastır ancak uzman sayısının yeterli olmadığı alanlarda daha az sayıda
bilimsel denetmen görevlendirilebilir. Bilimsel denetmenler; soruları münferit olarak denetler,
eksiklik veya hata varsa ilgili düzeltmelerini yapar, görüş ve önerilerini basılı veya elektronik
ortamda alan uzmanlarına iletir. Yapmış olduğu denetim ve düzeltmeyi içeren formu imzalar.
Denetimi yapılan soru diğer bilimsel denetmenlere denetlettirilebilir.

(5) Herhangi bir sorunun nihai bilimsel denetimden geçebilmesi için bilimsel denet-
menlerin o soru ile ilgili bilimsel doğruluk konusunda ortak karar vermesi gerekir. Soru ile
ilgili olarak uyuşmazlık yaşanır ve mutabakat sağlanamazsa soru havuzuna alınmaz, tekrar de-
ğerlendirilir ya da taslak soru havuzundan çıkarılarak atıl soru havuzunda arşivlenir.

(6) Soruların bilimsel denetmen/komisyon marifetiyle nihai bilimsel denetimi yapılırken;
a) Sorunun soru hazırlama kurallarına uygun yazılıp yazılmadığı,
b) Sorunun bilimsel açıdan tartışmaya gerek olmayacak netlikte olup olmadığı,
c) Soru kökünün veya çeldiricilerin yanlış bilgilendirmeye veya anlamaya yol açıp aç-

madığı,
ç) Soruda kullanılan terim, sembol ve kelimelerin literatüre uygun olup olmadığı,
d) Kökte ve seçeneklerde kullanılan kelimelerin, ifade biçimlerinin, noktalama işaret-

lerinin, tabloların, grafiklerin veya şekillerin soruda verilmek istenenden farklı bir algılamaya
yol açıp açmadığı,

e) Soru ile ölçülmek istenen kazanım varsa bu kazanıma uygunluğu,
f) Sorunun herhangi bir grubu, meslek grubunu ve kamuoyunu rencide etmeyecek ni-

telikte olup olmadığı,
g) Sınavın konusu, türü ve özelliğine göre Başkanlıkça başka kriterler belirlenmişse bu

kriterlere uygunluğu
gibi esaslar göz önünde bulundurulur.
(7) Bilimsel denetmenler veya komisyon üyeleri soruların onay işlemini ıslak ve/veya

elektronik imza ile yapar.
(8) Soru yazarları, bilimsel denetmenler veya komisyonlar tüm iş ve işlemlerini gizlilik

içerisinde yürütürler.
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(9) Farklı bilimsel denetmenler tarafından farklı zamanlarda gerçekleştirilen soru de-
netimlerinde, bilimsel denetmenlerin ismi gizli tutulur.

(10) Başkanlık, soru yazarı ve bilimsel denetmenlere; hazırladıkları, denetledikleri ve
sınavlarda sorulan sorulara adaylar tarafından itiraz edilmesi veya iptal için yargıya başvurul-
ması durumunda teknik ve bilimsel rapor hazırlatarak itiraz veya iptal ile ilgili görüşünü iste-
yebilir.

(11) Soruların hizmet alımı yoluyla kişilerden, özel veya kamu kurum ve kuruluşların-
dan temin edilmesi durumunda denetim için aynı usul ve esaslar uygulanır.

(12) Tüm denetim aşamalarından geçmiş taslak soru havuzundaki sorular, dil deneti-
mine tabi tutulmayacaksa alan uzmanları tarafından soru havuzuna alınır.

Dil denetimi
MADDE 7 – (1) Bilimsel açıdan doğruluğu ve sınavlarda kullanıma uygunluğu belir-

lenmiş sorular alan uzmanları veya dil denetmenleri tarafından dil denetimine tabi tutulabilir.
Dil denetimi nihai bilimsel denetimin bir parçasıdır. Sorular dil denetimi ile sorulacak ve soru
havuzuna alınacak aşamaya getirilir. Dil denetmeni tarafından sorunun içeriği ile ilgili bir de-
ğişiklik önerisi yapıldığı takdirde bu öneri, alan uzmanı tarafından aynı bilimsel denetmenlere
kontrol ettirilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Soru Havuzunun Oluşturulması, Soruların Güvenliğinin Sağlanması,

Şifrelenmesi ve Soruların Analizi

Soru havuzunun oluşturulması
MADDE 8 – (1) Nihai bilimsel denetim ve dil denetiminden geçen sorular, taslak soru

havuzundan çıkarılarak alan uzmanları tarafından tasnifli olarak soru havuzuna aktarılır. Soru
havuzunda; sorunun yazarı ile bilimsel denetmenler ve varsa dil denetmenlerinin kimlik bilgi-
leri, denetleme türü, tarihleri ve benzeri bilgiler ile birlikte saklanır.

(2) Sorular; fiziki bakımdan güvenliği sağlanmış, internet bağlantısı olmayan, dış dünya
ile bağlantısı kontrollü ve gerekli güvenlik önlemleri alınmış bir ortamdaki soru havuzunda
saklanır.

(3) Alan uzmanları veya Başkanlıkça yazılı olarak görevlendirilenler haricinde, soru
havuzunun bulunduğu ortama kimse erişemez.

(4) Soru havuzunda meydana gelebilecek teknik arıza ve benzeri durumlarda müdaha-
leyi yapacak görevlinin yanında daima Başkan tarafından görevlendirilen bir personel bulun-
durulur. Teknik müdahalede bulunan görevlilerin soru havuzundaki sorulara erişimine izin ve-
rilmez.

Soruların güvenliğinin sağlanması ve şifrelenmesi
MADDE 9 – (1) Soruların güvenliğinin sağlanmasında aşağıdaki esaslara uyulur:
a) Soru havuzundan soruların seçilmesi ve sisteme erişim sadece Başkan tarafından gö-

revlendirilen ve sisteme girişine onay verilen ÖSYM personeli tarafından, kriptolu cihazlarla
sağlanır. Elektronik sınav yapılması durumunda; sınavın ve soruların türü, içeriği, konu dağı-
lımı, soruların zorluk derecesi gibi kriterler göz önünde bulundurularak sınavın elektronik or-
tamda oluşturulması sağlanır. Soru havuzuna erişimde hangi güvenlik araçlarının kullanılaca-
ğına Başkan karar verir.

b) Soru havuzundaki sorular mevzuatta öngörülen özel düzenlemeler hariç olmak üzere
hiçbir koşulda kısmen ya da tamamen hiç kimseye verilemez, erişime açılamaz.

c) Temel soru kitapçığı, gerekli güvenlik önlemleri altında, Başkanlık tarafından gö-
revlendirilen kişilerce soru havuzundan sınavın özelliğine göre seçilen soruların birleştirilme-
siyle oluşturulur.

ç) Basılı ortamda yapılan sınavlarda soru kitapçıkları kapalı dönemde basılır. Kapalı
dönem ortamına; Başkan, görevlendirdiği Başkan Yardımcısı ve kapalı dönemde görevlendi-
rilen personel haricinde kimse giremez. Başkan ve Başkan Yardımcıları haricinde, her ne
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sebeple olursa olsun bu bölümde olanlar bölümlerini terk edemezler. Hastalık ve benzeri du-
rumlarda Başkanlığın bilgisi dâhilinde resmî veya özel güvenlik görevlilerinin nezaretinde mü-
dahale yapılır. Kapalı dönem, ilgili sınavın bitmesiyle birlikte sona erer.

Soruların analizi
MADDE 10 – (1) Sınavlar tamamlandıktan sonra ilgili birim tarafından tüm soruların

istatistiksel ve madde analizleri gerçekleştirilebilir. Sınav sonuçları ve analizler değerlendiril-
dikten sonra sonuçlar ilgili soru yazarı ve bilimsel denetmenlerle paylaşılabilir. Adaylar sorular
ile ilgili itirazları soru yazarına ve bilimsel denetmenlere ve gerektiğinde haricen görevlendi-
rilecek konunun uzmanı öğretim üyelerine ileterek soru ile ilgili görüş ve düşünceleri talep
edebilir. Elde edilen bulgular sorunun yanlış veya eksik olduğunu gösterdiği takdirde, ilgili
soru ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından iptal edilebilir. Hatalı veya eksik soru hazırlayan veya
denetleyenler uyarılabileceği gibi havuzdan da çıkarılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavların Hazırlanmasında Görev Alanların Uyması Gereken

Hususlar, Taahhütname ve Sınav Türleri

Sınavların hazırlanmasında görev alanların uyması gereken hususlar
MADDE 11 – (1) Soruların hazırlanması da dâhil olmak üzere, sınav sürecinin herhangi

bir aşamasında görev alanlar, görevlerini, 6114 sayılı Kanun, bu Yönetmelik, 26/9/2012 tarihli
ve 28423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Bina-
larına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik ve ÖSYM Yönetim Kurulu kararları ve ilgili diğer
mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirirler.

Taahhütname
MADDE 12 – (1) Soruların gizlilik ve güvenliğini sağlamak üzere, soru hazırlama ve

ön/nihai bilimsel denetim aşamalarında görevlendirilen soru yazarları bilimsel denetmenler,
dil denetmenleri ve ilgili Daire Başkanlıklarında görev yapan kadrolu, sözleşmeli geçici görevli
personele taahhütname imzalatılır.

(2) Bu taahhütnamede görevlendirilenlerin;
a) 6114 sayılı Kanun’u ve ilgili idari düzenlemeleri, bu düzenlemelerin soru yazarına

ve/veya bilimsel denetmene yüklediği tüm yükümlülükleri anlayıp kabul ettiğini,
b) ÖSYM’deki çalışmaların içeriğini kapsayan benzer çalışmaların sürdürüldüğü ders-

hane, etüt merkezi, sınavlara yönelik test hazırlama kitabı çıkaran basımevi ve benzeri bir ku-
rumda hiçbir görevinin olmadığını ve ÖSYM ile ilişiğini kestiği tarihten itibaren bir yıl içinde
hiçbir görev almayacağını,

c) Hazırladığı ve/veya denetlediği sorularla ilgili olarak kısmen de olsa üçüncü kişilere
hiçbir şekilde bilgi vermeyeceğini, soruların niteliğine dair bir açıklamada bulunmayacağını,

ç) Sınavların güvenliği ve güvenirliği hususunda zafiyet oluşturacak beyan ya da fiil-
lerde bulunmayacağını; soruları özel işleri de dâhil olmak üzere başka hiçbir yerde kullanma-
yacağını, konu ile ilgili olsun olmasın başka özel ve tüzel kurum, kuruluş, kişi ve temsilci yet-
kilisine elden, postayla, elektronik olarak veya hiçbir şekilde vermeyeceğini,

d) 6114 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında kamu görevlisi olduğunu, bu
madde kapsamındaki hukuki ve cezai mesuliyetinin bulunduğunu,

e) Hazırladığı ve/veya denetlediği soruların tamamında, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan kaynaklanan tüm haklarını; hususiyetini bozmamak kay-
dıyla soruları değiştirme ve devir hakkı da dâhil olmak üzere ücreti karşılığında ÖSYM’ye
devrettiğini,

f) ÖSYM’nin teşkilat yapısı ve görevleri gereği; soruları belli bir süre sınırlamasına
bağlı kalmaksızın uygun gördüğü zaman, yer ve şekilde kullanabileceğini, bedelli veya bedelsiz
kullandırabileceğini veya soru havuzuna dâhil edebileceğini, Başkanlığın kullanılmayan soru-
ların yazarına bilgi vermeksizin soruları imha edebileceğini ve hiçbir hak iddia etmeyeceğini,
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g) ÖSYM’nin hazırladığı herhangi bir sınava birinci derece kan ve kayın hısımlarının
girmesi hâlinde bunu ilgili birime en geç ilgili sınavın başvuru süresinin bitimine kadar bildi-
receğini,

ğ) Taahhüdüne aykırı davranışı hâlinde doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yaptırımı
kabul ettiğini

belirleyen esaslar yer alır. ÖSYM gerekli gördüğünde bu esasları hukuki, idari, tekno-
lojik ve bilimsel gelişmelere bağlı olarak değiştirebilir.

(3) Soru hazırlama ve denetleme faaliyetinin ÖSYM’de veya Başkanlıkça belirlenen
binalarda yapılması durumunda soru yazarları ve denetmenler ÖSYM tarafından belirlenen bi-
nalara giriş ve çıkış koşullarına uymak zorundadır.

Sınav türleri
MADDE 13 – (1) Sınavlar, mahiyeti itibarıyla aşağıda yer almaktadır:
a) Yükseköğretim Kurulu kararlarına veya ilgili mevzuat hükümlerine istinaden başta

yükseköğretim kurumlarında ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrenim görecek adayların puan
sıralamasına göre tespiti veya yerleştirilmesi ile yükseköğretim kurumlarında atama veya yük-
selmelerde esas alınan sınavlar olmak üzere, ulusal ve uluslararası her türlü bilim, yetenek veya
yabancı dil sınavları.

b) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozis-
yonlarında görev almaya veya görevde yükselmeye yönelik ilgili kurumun talebine bağlı olarak
yapılan sınavlar.

c) Özel hukuk tüzel kişilerinin talep ettikleri sınavlar.
(2) Sınavlarda, basılı, elektronik veya sözlü olmak üzere;
a) Bir sorunun doğru cevabının, verilen seçenekler arasından bulunmasına dayanan

çoktan seçmeli sınav,
b) Herhangi bir dilde verilmiş olan bir metnin başka bir dile tercüme edilmesine daya-

nan çeviri sınavı,
c) Adayın, kendisinden istenen bir konuda uzun ya da kısa bir metin yazmasına, verilen

problemleri yazarak çözmesine ya da verilen sorulara uzun veya kısa, yazılı veya sözlü cevaplar
vermesine dayanan açık uçlu sınav,

ç) Adayın elektronik bir ses kaynağından dinleyerek, sorulan soruları yanıtladığı din-
leme-anlama sınavı,

d) Adayın kendisinden istenen bir konuda veya karşısında bulunan biriyle yaptığı ko-
nuşmanın kaydedilerek sonradan veya aynı anda puanlandığı konuşma sınavı

türlerinden biri ve/veya birkaçı kullanılabilir.
(3) Başkanlık yapılacak sınavlarda kullanılacak sınav türü veya kriterlerini belirler ve

ilgili sınav protokol veya kılavuzunda açıklar.
(4) Başkanlık hukuki, sosyal, bilimsel ve teknolojik gelişmelere göre yeni sınav türleri

belirleyebilir. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak elektronik ortamda açık uçlu, çoktan seçmeli
veya sözlü olarak elektronik sınav yapılması durumunda, Başkanlık bu sınavlara ilişkin özel
usul ve esasları oluşturur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Cezai hükümler
MADDE 14 – (1) Soruların hazırlanması, denetlenmesi veya sınavın uygulanması sü-

recinde ihmali, kusuru veya kastı bulunan görevliler hakkında, genel hükümler saklı kalmak
kaydıyla, 6114 sayılı Kanunun 10 uncu maddesindeki cezai hükümler uygulanır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.
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Sabancı Üniversitesinden:
SABANCI ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/8/2010 tarihli ve 27678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sabancı
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesine aşağıdaki ikinci
fıkra eklenmiştir.

“(2) Akademik Kurul kararı ve Mütevelli Heyeti onayı ile Türkçe eğitim veren prog-
ramlar açılabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sabancı Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Uşak Üniversitesinden:

UŞAK ÜNİVERSİTESİ İSLAM ARAŞTIRMALARI UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uşak Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Uşak Üniversitesi İslam Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet
alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin
esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Uşak Üniversitesi İslam Araştırmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-
rının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Uşak Üniversitesi İslam Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Uşak Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Uşak Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; İslam ilimleri, kültür ve medeniyeti alanlarında dinî,

bilimsel, ekonomik, siyasal ve kültürel araştırmalar yapmak, ulusal ve uluslararası düzeyde
ilmî toplantılar düzenlemek, düzenlenmiş bu gibi programlara temsilciler göndermek, araştır-

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/8/2010 27678

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/5/2011 27930
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macıları desteklemek, yurt içi ve yurt dışındaki akademik kurumlarla işbirliği içinde araştırma,
eğitim ve yayın projeleri hazırlamak ve yürütmek, İslâm Dini ve Tarihi, Türk Tarihi, Kültürü,
Sanatı ve Medeniyetinin doğru ve bilimsel bir tarzda öğrenilmesine katkıda bulunmak, telif,
tercüme ve edisyon kritik tarzında eserler üretmek ve bunları yayımlamak,  İslam eğitimi, kül-
türü ve sosyal alanlarında etkinlikler düzenlemek, bu yolla başta Uşak İli ve havzası olmak
üzere Ülkemizin entelektüel, sosyal ve kültürel açıdan gelişimine katkı sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) İslam ilimleri, kültür ve medeniyeti alanlarında dinî, bilimsel, ekonomik, siyasal ve

kültürel araştırmalar yapmak.
b) İslam ilimleri, kültür ve medeniyeti alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde kon-

ferans, seminer, sempozyum, bilimsel toplantı ve sergi düzenlemek.
c) Merkezin amaç ve görevleri arasına giren konularda Türkiye, İslam ülkeleri ve diğer

ülkelerde yapılan yayınları takip etmek.
ç) Yurt içi ve yurt dışında Türk bilim adamlarının Merkezin amaçları doğrultusundaki

yayınlarını desteklemek.
d) İlgi alanına giren konularda bireysel ve kurumsal başarıları ve katkıları takdir ve teş-

vik etmek amacıyla ödüller ve yarışmalar düzenlemek.
e) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve şahısların talebi halinde Merkezin so-

rumluluk alanına giren konularda araştırmalar yapmak.
f) Üniversitede Merkezin amaçları doğrultusundaki ödev, bitirme tezi, proje, araştırma,

yüksek lisans ve doktora çalışmalarının yapılmasını sağlamak.
g) İlgi alanına giren konularda programlı seminer çalışmaları düzenlemek.
ğ) Gerekli görüldüğünde, Merkezin çalışmaları ve yapılan/yapılacak olan faaliyetler

konusunda kamuoyunu bilgilendirmek.
h) Konuyla ilgili bir internet sitesi oluşturarak Merkezin amaçları doğrultusunda aka-

demik yayın yapmak, kitaplık ve arşiv oluşturmak.
ı) Hazırlanacak projelere, yapılacak bilimsel faaliyetlere yurt içi ve yurt dışı kurumlar-

dan destek sağlamak.
i) Araştırma kütüphanesi, dokümantasyon ve arşiv ünitesi kurup geliştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden görevlen-
dirilebilir.

(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim eleman-
ları arasından en çok iki kişiyi üç yıl için müdür yardımcısı olarak seçer. Müdürün görevi sona
erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bıra-
kır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesini sağ-

lamak.
b) Merkezi temsil etmek.
c) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
ç) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
d) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.
(2) Müdür, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda ge-

rekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Müdürün önerisi

üzerine Rektörün onayı ile görevlendirilen Üniversitede Merkezin çalışma alanlarında faaliyet
gösteren dört öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üye-
lerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle
görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle bir üye gö-
revlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve toplantılar, da-
nışmanlık ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu
ayda en az bir kez veya gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında toplanır.
Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını katılanların oy çokluğu ile alır. Oyların
eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki

görevleri yapar:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.
b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sun-

mak.
c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın   konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.
ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek.
d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek   çalış-

maların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.
e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karara

bağlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-

rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmelerde bulunmak ve istişari nitelikte görüş ve
önerilerde bulunmak üzere oluşturulan kuruldur. Bir önceki yıla ait işler hakkında bilgi alır,
yıllık çalışma planını görüşür.

(2) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl
süre ile görevlendirilen, Üniversite içinden veya istekleri halinde konu ile ilgili kamu ve özel
kuruluşların temsilcilerinden ve/veya istekleri halinde konu ile ilgili uzman kişilerden oluşur.
Danışma Kurulu üye sayısı en fazla on beş kişidir. Kurul, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az
bir kere toplanarak, Merkezin çalışmaları konusunda ve yeni çalışma alanları üzerinde görüş
ve önerilerini bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.
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ORTASAYFA 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

16 Nisan 2013 

SALI 
Sayı : 28620 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2008/454 

Karar No : 2012/1384 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Hasan ve Zakıeoğlu 1977 D.lu Suriye, Halep 

nüfusuna kayıtlı olan HASAN CHİKHO hakkında 3660 TL ve 3500 TL Adli Para cezası ile 

cezalandırılmasına yine Abdullah Fahmı ve Sanam oğlu 1977 doğumlu Suriye Halep nüfusuna 

kayıtlı VALİD MAKDAD hakkında da 3660 TL ve 3500 TL Adli Para cezası ile 

cezalandırılmasına ve sanıklarda yakalanan kaçak malların da Müsaderesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanıkların adresleri açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 

olmakla 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK'un 

310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde 

kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 2544 

————— 
Esas No: 2012/425 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; M.Salım ve Amına kızı 1967 D.lu Suriye/ 

Halep Nüf. Kayıtlı olan Khloud ALKHALO hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu 

davasında mahkememizin 18/09/2012 tarih ve 2012/425 esas, 2012/950 karar sayılı ilamı ile sanık 

hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri bırakılmasına ve 5271 sayılı CMK'nun 231/8 maddesi 

gereğince Hükmün açıklanmasının geri bırakılması nedeniyle sanığın beş yıl süreyle denetim 

süresine tabi tutulmasına ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi 

gereğince Müsaderesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK'un 

310.maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde 

kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 2545 
  



Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 16 Nisan 2013 – Sayı : 28620 

 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

T.K.İ./G.L.İ. Müessesesi-Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 
 İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan, 1 adet Hizmet alımı işi, Açık İhale Usulü ile 

ihale edilecektir. 
1 - İdarenin 
Adresi : Gümüşpınar Köyü Orhaneli/Bursa  
Telefon ve faks numarası : (0224) 827 64 71 – (Faks) 827 64 34 – 827 64 79 
Elektronik posta adresi (varsa) : blisatinalma@bli.gov.tr. 
2 - İhale konusu işlerin 
a) Niteliği, türü ve miktar : Müdürlüğümüz, Gümüşpınar Köyü -Ocak Sahası ve 

Keles Harmanalanı köyünde bulunan Ocak sahası ile 
dış hizmetlerde çalıştırılmak üzere (15 adet en az 2008 
model, 4x4 dört çekerli tip, çift kabinli pikabın, 30 
adet şoför ile birlikte, genel toplamda 400.000 Km. 
360 gün süreli) kiralanması işi. 

İKN : 2013/47407    
b) Teslim yeri : 1 - B.L.İ. Müdürlüğü, Gümüşpınar Köyü/Orhaneli-

BURSA  
  2 - Keles İstihsal Kontrol Şube Müdürlüğü Harmanalanı 

Köyü-Keles/BURSA 
3 - İhalenin 
Yapılacağı yer : B.L.İ. Müdürlüğü (Satın Alma Şube Müdürlüğü İhale 

Salonu) Gümüşpınar Köyü/Orhaneli-BURSA  
Tarih ve saati : 29.04.2013,- 14:00  
4 - İhale dokümanları aşağıda yazılı adres de görülebilir ve ihale dokümanı KDV. Dahil 

100,00-TL.’sı bedel ile satın alınabilir. 
- İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : www.bli.gov.tr 
- B.L.İ. İşletme Müdürlüğü - Gümüşpınar Köyü ORHANELİ/BURSA (0224 827 64 71) 
- T.K.İ. Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Bşk.lığı - Kat: 11 No: 1102 ANKARA         

(0 312 540 10 00) 
- T.K.İ. Kurumu İzmir Gümrük Şefliği-Erzene Mah. 78. Sok. Bornova/İZMİR (0 232 339 26 71) 
- G.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü, Tavşanlı/KÜTAHYA, Tel: 0 274–614 10 07 
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
5 - Teklifler, İhale tarih saatine kadar B.L.İ. Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, 

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak belirtilen saat’ten sonra İşletmemiz 
Genel Muhaberat Servisine intikal eden teklifler dikkate alınmayacak ve açılmadan iade 
edilecektir.  

6 - İstekliler tekliflerini birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale üzerine kalan istekliler ile 
toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

7 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat verebileceklerdir. Verilecek olan geçici teminatın geçerlilik süresi, 
tekliflerin geçerlilik süresinden itibaren en az (30) gün fazla olmalıdır.  

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 
günüdür. 

9 - Kurumumuz bu ihaleler ile ilgili olarak; Ceza ve İhalelerden yasaklama hükümleri 
hariç 4734 ve 4735 sayılı kanuna tabi değildir. 3227/1-1 
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BRÜDEN TOZ TOPLAMA ELEKTRODU SATIN ALINACAKTIR 
Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 
Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Malzeme Alımları açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Çoğulhan Kasabası P.K. 2  
  Afşin/KAHRAMANMARAŞ 
b) Telefon ve faks numarası : Tlf: (0344) 524 22 04-05    Faks: (0344) 524 22 02 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : afsın@euas.gov.tr 
2 - İhale konusu malın  
A - a) Dosya No : 2013/24 
b) Niteliği, türü ve miktarı : BRÜDEN TOZ TOPLAMA ELEKTRODU ALIMI 

(4.000 ADET) 
c) Teslim yeri : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 
d) Teslim tarihi : Teslim Süresi en geç 75 gündür. 
e) Şartname bedeli : 100,00.-TL 
f) İhale tarihi ve saati : 07/05/2013 Salı Günü Saat: 14.00 
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü/AFŞİN 
b) Şartname bedelinin yatırılacak yer : Ziraat Bankası Afşin Şubesi  
  Hesap No: TR17 0001 0003 9037 7120 4354 40  
  Vakıfbank Afşin Şubesi  
  Hesap No : TR870001500158007287757271 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir. 
5 - İhale tüm isteklilere açıktır. 
6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K. 2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde 

görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler ihale günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği 
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, (mal kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.) 

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

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 
olmalıdır. 

11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son 
fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları 
doğrultusunda yapılacaktır.  

Duyurulur. 3225/1-1 
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KASTAMONU İLİ ÇATALZEYTİN İLÇESİNDE BULUNAN ÖĞRENCİ EVİ BİNASININ 
İNCE İNŞAAT İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 
1 - Kastamonu İli, Çatalzeytin İlçesi, Merkez Mahallesi, Sahil Mevkii, 48-48- G-c pafta, 9 

ada, 9 parselde kayıtlı 212 m2 yüz ölçümlü taşınmaz üzerine bodrum+zemin+asma kat+4 normal 
kat+çatı katı olmak üzere toplam 1460 m2 kapalı alanlı kaba inşaatı tamamlanan, natamam 
durumdaki binanın öğrenci evi olarak anahtar teslimi götürü bedel ile ince inşaat işleri 
yaptırılacaktır.  

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

3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 
Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 18 Fatih / İstanbul“ 
adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 500,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.  

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/İhale İlanları adresinden ulaşılabilecektir. 
4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 20 MAYIS 2013 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 
5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 21 MAYIS 2013 günü saat 14:30’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 
6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  
8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 3188/1-1 

—— • —— 
Standard advertisement for local publication 

 
Construction of Giresun Licensed 
Hazelnut Warehouse and Spot Exchange 
EuropeAid/131283/D/WKS/TR 

 
Ministry of Science, Industry and Technology - DG for EU and Foreign Affairs - 

Regional Competitiveness Programme Coordination and Implementation Directorate 
(MoSIT/RCP-CID) intends to award a work contract for the construction of an Administrative 
Building, a Hazelnut Licensed Warehouse, Hopper Silos, etc. based on the FIDIC Conditions of 
Contract for Construction (Red Book - First Edition 1999) in Giresun, Turkey with financial 
assistance from the the Multi-annual operational programme "Regional Competitiveness" for 
Community assistance from the Instrument of Pre-Accession Assistance (IPA) for the Regional 
Development Component in Turkey. The tender dossier is available for inspection at Regional 
Competitiveness Programme Coordination and Implementation Directorate (RCP-CID), TOBB 
İkiz Kuleler C Blok Kat: 23 İdari İşler Ofisi (Administrative Affairs Room) (Eskişehir Yolu 9. Km) 
06530 Çankaya/Ankara, TURKEY /published on the EuropeAid website:  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome 
and on MoSIT/RCP-CID website:  
https://ipa.sanayi.gov.tr.  
The deadline for submission of tender is 19.07.2013 at 12:00 p.m. (local time). Possible 

additional information or clarifications/questions shall be published on the EuropeAid website:  
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome and on 

MoSIT/RCP-CID website: https://ipa.sanayi.gov.tr. 3174/1-1 
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250 TON TOLUOL (TOLUEN) SATIN ALINACAKTIR 
Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme 

Müdürlüğünden:   
Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğü ihtiyacı için 250 ton toluol (toluen) kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın 
alınacaktır. 

Şartnamesi Afyonkarahisar İli Bolvadin İlçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden, 
100,-TL karşılığında temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 
13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 hesaba yatırılıp dekontunun (0 272 612 56 67) 
nolu numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu 
konuda 0272 612 6662 / 9353 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir. 

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamelerde 
belirtilmiştir. İhale tarihi 02 Mayıs 2013 Perşembe günü saat 14.30 olup, istekliler belirtilen saate 
kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri 
gerekmektedir. 

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır. 
 3090/1-1 

—— • —— 
TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Sivas PTT Başmüdürlüğünden: 
l) Sivas PTT Başmüdürlüğünün mülkiyetinde olup, Sivas İli, Merkez İlçesi, İşhan Köyü 

Kardeşler Mahallesinde bulunan tapuda 138-D-02-D.138 pafta 5495 ada,14 parsel nolu parselinde 
kayıtlı 4.278,39 m2 mesahalı arsa ve bu arsa üzerine inşa edilmiş 193,00 m2 oturum alanlı bodrum 
+ 5 kattan oluşan 10 Daireli Ana Depo Lojman Binası Kapalı Zarf Artırma Usulü ile satışa 
çıkarılmıştır. 

2) İhalenin yapılacağı yer: Sivas,PTT Başmüdürlüğü Sularbaşı Mahallesi Atatürk Cad. 
No: 5 adresinde olup, telefon no: 0 346 2241998 Fax: 0 346 2251435 dır. 

3) İhale konusu taşınmaza ait ihale şartnamesi Sivas PTT Başmüdürlüğünde çalışma 
saatleri içerisinde incelenebilecek veya ücretsiz olarak temin edilebilecektir. 

4) İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için ihale başlangıç saatine kadar verecekleri 
teklif mektubu ile birlikte 72.407,00 TL.’lik geçici teminat makbuzu veya mektubu (Banka teyit 
yazısı ile birlikte),ikametgah senedi, tebligat için adres beyanı, nüfus cüzdanı örneği, tüzel 
kişilerde ise 2013 yılı içerisinde alınmış kayıtlı bulunduğu oda sicil kaydı, teklifte bulunacak 
kişilerin noterden tasdikli imza sirküleri ve her sayfası imzalı şartname ile birlikte en geç ihale 
günü saat 15:00’a kadar SİVAS PTT Başmüdürlüğü Veznesine teslim edilmesi veya iadeli 
taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir. 

5) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 45 gündür. 
6) Taşınmazın satışı ile ilgili ihale 15/05/2013 (Çarşamba günü) ve saat 15:00'de Sivas 

PTT Başmüdürlüğünde yapılacaktır. 
7) Taşınmaz malın tahmin edilen satış bedeli 1.206.784,00 TL olup, geçici teminat miktarı 

72.407,00 TL dir. 
8) Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp 

yapmamakta yada dilediğine yapmakta serbesttir. 
İlan olunur. 3109/1-1 
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KİREÇ TAŞI SATIN ALINACAKTIR 
T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Kireç Taşı Mal Alımı T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde 

açık ihale usulü birim fiyat teklif ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/46086 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Afyonkarahisar Konya Karayolu 22. Km. 

Afyonkarahisar 
b) Telefon ve faks numarası : 0 272 248 34 80 - 0 272 248 34 87 
c) Elektronik posta adresi  : 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi (varsa) : 
2 - İhale konusu hizmetin  
a) Niteliği, türü ve miktarı : 30.000 Ton (± % 20 toleranslı) Kireçtaşının 

Yüklenici tarafından evsafına uygun olarak 
fabrikaya nakli ve fabrika stok sahasında idare 
yetkililerinin göstereceği yere tarif edilen şekilde 
istif edilmesi işidir. 

b) Yapılacağı yer : Fabrikamız stok sahasına nakliyesi ve istif edilmesi. 
c) İşin süresi : İdarece verilecek termin programı dahilinde 

belirlenecek tarihler arasında 
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : Afyon Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 30.04.2013 Salı günü Saat 14:00 
4 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (Yüzonsekiz)Türk Lirası 

karşılığı Afyon Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.  
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyon Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine 

elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9 - İstekliler tekliflerini her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemi için teklif edilen birim 

fiyatların (istihraç+nakliye) çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu üzerine bırakılan istekli ile her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir 

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

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) 
takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13 - Diğer Hususlar 
13.1. İsteklinin teklifini postayla göndermesi halinde dahi, T.Ş.F.A.Ş Genel Müdürlüğü 

Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliğinin 24. ve 25. Maddesi uyarınca eksiltme veya pazarlık 
yapılabileceğinden, isteklinin kanuni temsilcisinin noter onaylı belge aslı ile birlikte ihale gün ve 
saatinde hazır bulunması gerekmektedir. Kanuni temsilcinin ihale gün ve saatinde komisyon 
toplantı yerinde bulunmaması halinde postayla gönderilen teklif nihai teklif sayılacaktır.  

13.2. İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare 
ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 3165/1-1 
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GP-BMA FİLTRE TORBALARI İLE ŞLAM PRES VE MEKANİK FİLTRE TORBA BEZLERİ 
ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2013/44813 
1 - İdarenin   
a) Adı : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 14  (06100) Yenişehir/ANKARA 
c) Telefon ve faks numarası : 0 312 458 55 00 Faks: 0 312 458 58 00-458 58 01 
2 - İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı : GP Filtre Torbası : 17.500 Adet 
  BMA Filtre Torbası : 14.500 Adet  
  Şlam Pres Filtre Torba Bezi (En 93 cm) : 7.000 Metre 
  Mekanik Filtre Torba Bezi (En 81 cm.) : 2.200 Metre 
  Mekanik Filtre Torba Bezi (En 91 cm.) : 300 Metre 
b) Teslim Yeri : - GP ve BMA Filtre Torbaları Ankara Şeker Fabrikası, 

Merkez Ambarı Etimesgut/ANKARA adresine teslim 
edilecek. 

  - Şlam Pres ve Mekanik Filtre Torba Bezleri ise ilgili 
şeker fabrikalarımıza teslim edilecektir. 

c) Teslim Tarihi : - GP ve BMA Filtre Torbalarının %50’si en geç Temmuz 
2013, bakiye %50’si ise en geç Ağustos 2013 ayı sonuna 
kadar iki eşit partide Ankara Şeker Fabrikası, Merkez 
Ambarı Etimesgut/ANKARA adresine teslim edilecek. 

  - Şlam Pres ve Mekanik Filtre Torba Bezleri ise en geç 
Temmuz 2013 ayı sonuna kadar ilgili şeker 
fabrikalarımıza tek partide teslim edilecektir. 

3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Mithatpaşa Cad. No: 14    (06100) Yenişehir/ANKARA 
b) Tarih ve saati : 29.04.2013 Pazartesi günü, saat 11:00 
4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  
5 - İhale dokümanları Mithatpaşa Caddesi No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA 

adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Servisi ile Mebusan 
Yokuşu Cad. Abisa İş Merkezi No.16 Kat: 6 Fındıklı-Beyoğlu/İSTANBUL adresindeki İstanbul 
İrtibat Bürosu Ticaret Servisinde görülebilir ve dökümanlar (KDV Dahil) TL/Tk.75,00 
(Yetmişbeş Türk Lirası), karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, 29.04.2013 Pazartesi günü, saat 11:00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No. 14 
(06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 
günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 3042/1-1 



Sayfa : 74 RESMÎ GAZETE 16 Nisan 2013 – Sayı : 28620 

 

FABRİKAMIZ MUHTELİF TESİSLERİNDE 3 KISIMDA DEMONTAJ VE MONTAJ İŞLERİ 
HİZMET İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul Turhal Şeker Fabrikasından: 
Fabrikamız muhtelif tesislerinde 3 kısımda demontaj ve montaj işleri hizmet işi ihalesi 

kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların 
uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık usulü ile devam edilecektir. 

İhale kayıt numarası* : 2013/46662 
1 - İdarenin  
a) Adresi : Cumhuriyet Caddesi Turhal/TOKAT 
b) Telefon ve faks numarası : 0356 275 35 30 Pbx. - 0 356 275 35 36/39 
c) Elektronik posta adresi  : turhalseker@turkseker .gov.tr. 
2 - İhale konusu hizmetin  
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 - Fabrikamız Rafineri Kısmında bulunan mevcut standart 

şurup, kristal beyaz, kristal yeşil ve orta şurup depolarının 
ve hatlarının demontajı ve yeni depolar ile hatlarının 
montajı işleri  

  2 - Fabrikamız Rafineri, Ham Fabrika, Melas Pompa 
Dairesi ve Meydan Kısmında bulunan muhtelif çap ve 
uzunluktaki melas, yüzdürme suyu ve nizner yolları 
demontajı, yeni boruların montajı ve pancar bunkerinin 
kaplanması işi 

  3 - İdareye ait 1 adet 2 No’ lu 32-40 t/h’ lik buhar 
kazanının muhtelif yerlerinde bulunan muhtelif çap ve 
uzunluktaki deforme olmuş arka kemer seksiyon 
borularının demontajı amacıyla tahmini 40 m2 duvar 
yıkılması 33 adet borunun demontajının yapılması, 
demontajı yapılan her bir borunun yerine konulacak yeni 
boruların iki parça halinde montajı, argon kaynağı ile 
kaynaklarının yapılması, bu borulara basınç testi yapılarak 
sızdırmazlığının kontrolü ve sızdırmazlığın sağlanması, 
yıkılan 40 m2 duvarın tuğla örümü; 

  400 adet (4 batarya) eko borusuna ait 400 adet dirsek ile 
400 adet (4 batarya) eko borusunun demontajı, 400 adet (4 
batarya) eko borusunun montajı ve 400 adet (4 batarya) 
eko borusuna ait dirseklerin montajı, 

  Baş kısımları bombeli, silindir şeklindeki tadiye 
deposunun baş kısımlardaki bombeler dahil alt yarısının iç 
kısımdan yaklaşık 60 m2, 5 mm sac ile kaplanması işleri. 

  Detaylar Teknik şartnamede belirtilmiştir.  
b) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası  
c) İşe başlama tarihi : Sözleşme yapıldığı tarihten sonra Fabrikaca verilecek 

programa göre işe başlanacaktır. 
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası 
b) Tarihi ve saati : 26/04/2013 Cuma günü, Saat 14:00 
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4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1 - Tebligata esas adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numaraları 

ile elektronik posta adresi. 
4.1.2 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odası 

belgesi, 
4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde; ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde 

alınmış Ticaret ve veya Sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge 
4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve/ veya Sanayi odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde 
alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

4.1.3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri 
4.1.3.1 - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi 
4.1.3.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.5 - Şekil ve içeriği İdari şartnamede belirtilen teklif mektubu. 
4.1.6 - Şekil ve içeriği İdari şartnamede belirtilen geçici teminat. 
4.1.7 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.8 - İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1. İhale dokümanı, Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Ticaret Servisinde 

görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 
6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
7 - Teklifler, 26.04.2013 Cuma günü, saat 14.00’e kadar Muammer TUKSAVUL-Turhal 

Şeker Fabrikası haberleşme servisine teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

- Yapılacak olan ihalenin sonucuna göre açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden 
ihale gün ve saatinde yetkilinin ya da şirketi temsile yetkili olan kişinin hazır bulunması 
gerekmektedir.  

8 - İstekliler tekliflerini, kalem bazında götürü bedel üzerinden verecek olup; İhale sonucu 
üzerine ihale bırakılan istekliyle götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir. 
9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 
11 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 
 3214/1-1 
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ROLE EVİ SİNYAL EKİPMANLARI VE FOKSİYON KABLOLARI DEPLASESİ İŞİ 
AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2013/46296 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ 

İSTANBUL 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 337 82 14 
c) Elektronik Posta Adresi : 0216 337 82 14 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Bozüyük doğu ciheti, Gündüzbey Lojistik Merkezi 

bağlantı kapsamında doğu role evi sinyal ekipmanları ve foksiyon kabloları deplasesi işi. 
3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı : TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü 

Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 07/05/2013 T. Saat : 15.00’de 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 07/05/2013 Saat 15.00’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 100.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. 3125/1-1 
————— 

DEMİRYOLU ÜST YAPI ÇALIŞMALARI İÇİN, MUHTELİF MAKİNE KİRALAMASI İŞİ 
AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR 

İhale Kayıt No : 2013/46297 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ 

İSTANBUL 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 337 82 14 
c) Elektronik Posta Adresi : 0216 337 82 14 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Bölgemizde Köseköy-Sapanca ve Arifiye-Pamukova 

arası üst yapı çalışmaları için 13 kalem iş için, muhtelif makine kiralaması işi  
3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı : TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü 

Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 10/05/2013 T. Saat : 14.30’de 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 10/05/2013 Saat 14.30’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 200.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. 3126/1-1 
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PİNBRAZİNG TİPİ KAYNAK VE RAY DELME MAKİNELERİNE AİT SARF MALZEME 
TEMİNİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2013/45666 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ 

İSTANBUL 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 337 82 14 
c) Elektronik Posta Adresi : 0216 337 82 14 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: 1200 Ad.Pinbrazing bonding, 2400 Ad. Pinbrazing 

pimi, 2400 Ad. Pinbrazing seramik halkası, 800 Tk ray delme bağlantı aparatı temini işi. 
3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı : TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü 

Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 07/05/2013 T. Saat : 14.00’de 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 07/05/2013 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 50.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. 3127/1-1 
————— 

KATENER DEMİR AĞIRLIK SİSTEMLERİNİN BETON AĞIRLIKLARA DÖNÜŞÜMÜ İÇİN, 
7 KALEM MALZEMENİN TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR 

İhale Kayıt No : 2013/45675 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ 

İSTANBUL 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 337 82 14 
c) Elektronik Posta Adresi : 0216 337 82 14 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Katener demir ağırlık sistemlerinin beton ağırlıklara 

dönüşümü için, 8180 Ad. Denge Ağırlık elemanı (25 Kg. ), 110 Ad. 300 kg beton ağırlık için tij, 
40 Ad. 400 Kg. beton ağırlık için tij ,600 Ad. 600 Kg. beton ağırlık için tij, 375 Ad. Tandür 
Teçhizatı Alt Taşıyıcısı, 375 Ad. Tandür Teçhizatı Üst Taşıyıcısı, 375 Ad. Tandür Teçhizatı 
Kılavuz Halkası (Tek. Şart. Göre)’nın temini işi. 

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı : TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü 
Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 07/05/2013 T. Saat : 14.30’de 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 07/05/2013 Saat 14.30’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 100.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. 3128/1-1 
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YATAĞAN TS SOSYAL SİTE LOJMANLARINDA F TİPİ BLOKLARIN DEPREM 
GÜÇLENDİRME TAHKİKLERİNİN YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) Yatağan Termik Santrali İşletme 
Müdürlüğünden:  

Yatağan TS Sosyal Site Lojmanlarında F Tipi Blokların Deprem Güçlendirme 
Tahkiklerinin Yapılması İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine 
göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/41588 
1 - İdarenin 
a) Adresi : YATAGAN-MILAS KARAYOLU 3. KM. 48500 

YATAĞAN/MUĞLA 
b) Telefon ve faks numarası : 2525725191 - 2525725384 
c) Elektronik Posta Adresi : ticaret@yatagants.gov.tr 
ç) İhale dokümanının  
görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı 

bilgiye EKAP'ta 
 : (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale 

dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 
b) Yapılacağı yer : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü  
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 75(yetmişbeş) gündür 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Milas Karayolu 3. Km. Yatağan/MUĞLA 
b) Tarihi ve saati: : 29.04.2013 - 14.00 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 



16 Nisan 2013 – Sayı : 28620 RESMÎ GAZETE Sayfa : 79 

 

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.3.1. İş deneyim belgeleri: 
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 
iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1.  
B/IV Grubu İşlere ait Binalara Yönelik Deprem Dayanımı İncelemeleri ve Deprem 

Güvenliği Çalışmaları ile Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması İşi benzer iş olarak kabul 
edilecektir. 

Benzer işe denk sayılacak Mühendislik veya Mimarlık Bölümleri: İnşaat Mühendisliği 
veya Mimarlık 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TR (Türk Lirası) karşılığı YEAŞ 

Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. İhale 
dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak 
isteyenler, posta masrafı dahil 60 TR (Türk Lirası) doküman bedelini T.C. Halk Bankası A.Ş. 
Yatağan Şubesi nezdinde bulunan (IBAN NO: TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02) yatırmak 
zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin 
ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep 
başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az 
beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta 
yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın 
ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz 
hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi 
olarak kabul edilecektir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP 
üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme 
Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 
da gönderilebilir. 

9. - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine 
bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin 
tamamı için teklif verilecektir. 

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

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim 
günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 2967/1-1 
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TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR 
Yozgat İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından: 
Mülkiyeti Yozgat İl Özel İdaresine ait, Merkez Aşağınohutlu Mahallesi, Lise Caddesinde 

bulunan tapunun 9 pafta, 260 ada, 20 parselinde kayıtlı 1022,93 m2 arsa alanına sahip bir bodrum, 
bir zemin, dört normal katlı kargir işhanı (Yeni İşhanı) komple bina olarak 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” ile satılacaktır. 

1 - İhaleye çıkartılan İşhanının muhammen bedeli geçici teminatı, ihale günü ve saati 
aşağıya çıkarılmıştır. 

 
İŞHANI ADI: ALANI: MUH. BEDELİ: GEÇ. TEMİNAT: GÜN/SAATİ: 
9 pafta 260 ada 
20 parsel Yeni 
İşhanı 

1022,93 (m2) 10.020.000,00 TL 300.600,00 TL 13.05.2013 
10:30 

 
2 - Söz konusu işhanı satışının ihalesi İl Encümenince Yozgat İl Özel İdaresi Hizmet 

binasındaki İl Encümeni toplantı salonunda İl Encümenince yapılacaktır. 
3 - İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENİLEN BELGELER  
a) Gerçek kişiler için, İkametgah Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden alınacak); 
- Ayrıca İrtibat için telefon numarası varsa faks numarası, elektronik posta adresini belirtir 

yazılı beyanı, 
- T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi. 
- Noter Tasdikli imza sirküsü 
b) Tüzel kişi olması halinde Ticaret Odasından veya Esnaf Odalarından alacağı Kayıt 

Belgesi (2012 veya 2013 yılı içerisinde alınmış olacaktır.)  
- Şirketin Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmış sözleşmesi, 
- Şirket adına ihaleye girmeye yetkili olduklarına dair şirketin yetkili karar organlarından 

alınan yetki belgesi, 
- İmza sirküleri, 
- Yukarıda b) bendinde istenilen belgeler aslı olacak veya noter tasdikli olacak. 
c) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına bu işle ilgili olduğu açıkça belirtilen 

noter tasdikli vekâletname ve katılan kişinin noter tasdikli imza sirküsü, 
ç) Gerçek veya tüzel kişilerin ihaleye ortak girişim halinde katılmaları durumunda noter 

tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı, ihalede ortakları temsil edecek pilot 
ortağın adı, ihalesine girilecek olan İdare taşınmazının parsel numarası, tapu devir işlemi bitene 
kadar ortakların ortaklıktan ayrılamayacağına ilişkin beyanları ve ortakların hisse oranlarını 
belirtir şekilde imzalanmış ortaklık sözleşmesi, 

Ayrıca her bir ortak için ortakların gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre (a) ve (b) 
fıkrasında istenilen belgeler, 

d) 2886 Sayılı D.İ.K .’unda belirtilen tahmin edilen bedelin %3 oranında Geçici teminatı 
TC Ziraat Bankası Yozgat Merkez Şubesine Yozgat İl Özel İdaresi adına geçici hesaba yatırılacak 
olup, geçici teminatın yatırıldığına dair, banka dekontu aslı veya banka teminat mektubu 

e) 2886 sayılı D.İ.K esaslarına göre yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı 
f) İhalesine girilecek taşınmaza ait şartnamenin satın alındığını gösterir makbuz 
g) Taşınmaza ait İhale şartnamesi ekinde olan teklif mektubu 
h) Satılacak gayrimenkule ilişkin belediye imar planını incelediğini ve mevcut haliyle 

satın almak istediğine ilişkin bina görme belgesi ve taahhütname (İdareden alınacaktır).  
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4 - Taşınmaza ait ihale şartnamesi mesai saatleri içerisinde İl Özel İdaresi Emlak İstimlâk 
Müdürlüğü ile Encümen Müdürlüğünde görülebilir. 

5 - Taşınmazın ihalesine katılmak isteyenler ; 
a) İstekli ilanda istenen belgeleri bir zarf içerisine koyacak, zarfın üzerine isteklinin ad, 

soyad, adres ve telefonu, şirket ise şirket bilgilerini ve ihaleye girilecek olan taşınmazın adını 
yazacaktır. 

b) İstekliler ihale şartnamesinde örneği bulunan teklif mektubunu doldurduktan sonra 
imzalayarak zarf üzerine isteklinin ad, soyad, adres ve telefonunu, şirket ise şirket bilgilerini ve 
ihalesine girilecek taşınmaz bilgilerini yazdıktan sonra yine zarf üzerine “TEKLİF 
MEKTUBUDUR” ibaresi yazılarak ilanda istenilen belgelerin konulduğu büyük zarf içerisine 
koyarak 13.05.2013 Pazartesi günü, ihalesine girilecek taşınmazın ihale saatine kadar imza 
karşılığında Yozgat İl Özel İdaresi Hizmet binasındaki İl Encümen Başkanlığına teslim 
edeceklerdir. 

c) İstekliler yukarıda istenilen belgelerin konulduğu büyük zarf ile teklif mektubu zarfını 
imzalayacak veya kaşeleyecektir. 

6 - Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar postada meydana gelebilecek gecikmeler 
kabul edilmeyecektir. 

İlan olunur. 3166/1-1 
—— • —— 

5607 SAYILI KAÇAKCILIKLA MUCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK 
KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 
Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 92,48 TL. ile en çok 1.207.140,00- TL. arasında değişen; 
29/04/2013 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 10,00.- TL., en 
çok 120.714,00.- TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli 
ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında, tank konteyner, 
starter, tomruk, muhtelif oto parçası, kimyevi madde, madeni yağ, muhtelif elektronik aksam, 
Akü, cep telefonu aparatları v.s 35 grup eşya; açık artırma suretiyle, Gebze Öğretmenevi 
Konferans Salonu, Muallimköy Girişi Gebze-KOCAELİ adresindeki ihale salonunda 30/04/2013 
tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında 
ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (262) 
(646 24 95) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 
tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00.- TL. bedel karşılığı 
Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 
alınabilir.  

İlan olunur. 3164/1-1 
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VHF/UHF HAVA/YER SABİT ALICI/VERİCİ VE TRANSCEİVER TELSİZ CİHAZI TEMİNİ 
İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden: 
İhale Dosya Numarası : 2013/16  
1 - İdarenin  
a) Adresi : Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) N0: 66    06330 

Etiler-Yenimahalle/ANKARA 
b) Telefon ve Faks numarası : + 90 (312) 204 23 40, 204 23 41, 204 23 48,  
  204 26 26, 204 28 78  
  Fax No:+ 90 (312) 212 81 58 
2 - İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı : VHF Sabit Verici 92 adet, 
  VHF Sabit Alıcı 112 adet, 
  UHF Sabit Verici 70 adet, 
  UHF Sabit Alıcı 84 adet, 
  VHF Transceiver 100 adet, 
  UHF Transceiver23adet, olmak üzere toplam 481 Adet 

Telsiz Cihazının, eğitimi ve yedek malzemesi ile birlikte 
temini işi-Mal alımı 

b) Teslim yerleri : Malların teslim yeri Satın Alma ve İkmal Dairesi 
Başkanlığı Merkez İkmal Müdürlüğü Esenboğa/ 
ANKARA’dır. 

c) Teslim tarihleri  : İşin teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren azami 
240 gündür 

3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın 

Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı 
b) Tarihi ve saati : 29.05.2013 saat:10:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 
durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna 
ilişkin yazılı taahhütname,  

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
f) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
g) İdari Şartnamenin 7.2 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi, 
j) Bu şartnamenin 17 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
l) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak TOBB ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı 
belgesi, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d), de yer alan belgelerin her bir ortakça 
ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 
durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 
kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.  

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 
gereken kriterler: 

4.2.1. İstekliler, son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul 
işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş 
veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge veya teklif edilen cihaz miktarında 
(teslimat süresi içerisinde 481 adet) üretim kapasite raporunu sunacaktır. 

İsteklinin bu iki belgeden birini sunması yeterlidir. 
4.2.2. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik 

belgeler; 
4.2.2.1. İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
4.2.2.2. İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
4.2.2.3. İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise 4.2.2.1. ve 4.2.2.2.’de 

ki belgelerin yanısıra serbest bölge faaliyet belgesini verecektir. 
4.2.2.1., 4.2.2.2. ve 4.2.2.3.’de istenilen belgeleri iş ortaklığını oluşturan ortaklardan 

birinin veya pilot ortağın vermesi yeterlidir. 
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: 
a) İsteklinin adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

Raporu, 
c) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik 

Belgesi, 
İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum 

veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler 
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İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 
yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.  

4.2.3. İstekli imalatçı ise ISO 9000 serisi Kalite Belgesini, istekli yetkili satıcı ise 
imalatçının ve yetkili satıcının ISO 9000 serisi Kalite Belgesini teklif evrakları ile birlikte 
verecektir. 

4.2.4. İstekli teklif ettiği cihazlara ait Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 
Uygunluk Belgesini verecektir.  

4.2.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları; 
4.2.5.1. Model ve versiyon olarak teklif edilen cihazlara ait güncelleştirilmiş ve Teknik 

Şartnamede yer alan “Genel Özellikler” ve “Teknik Özellikler” i kapsayan orijinal katalog ve 
dokümanlar verilecektir. Dokümanların teklif edilen cihazla ilgili tüm detayları (Genel prensipler, 
montaj, kalibrasyon, arıza arama usulleri, bakım-onarım, blok şemaları, yedek parça listeleri vb. 
gibi) kapsaması gerekmektedir.  

4.2.5.2. Teknik Şartnamenin “Genel Özellikler” ve “Teknik Özellikler” bölümünde 
istenilen özellikler, teknik dokümanın ilgili sayfalarında işaretlenecektir. (Teknik dokümanda 
referans gösterilen yerde, hangi maddeye karşılık geldiği belirtilecektir.) 

4.2.5.3. Dokümanların yer aldığı ve teklif edilen cihazları tanıtan CD ROM (Windows 
ortamında kullanılmak üzere) verilecektir. 

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak, Sabit Alıcı ve/veya Sabit Verici ve/veya Transciever 
Telsiz cihazı kabul edilecektir. 

4.4. İsteklilerce sunulacak belgelerin İdari Şartnamenin “7.4. Belgelerin sunuluş şekli” 
maddesinde belirtildiği şekilde ibraz edilmesi zorunludur. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhale tüm isteklilere açıktır.  
7 - İhale dokümanı DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın Alma ve 

İkmal Dairesi Başkanlığı, Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü 053 no.lu odada görülebilir ve 150,-
TL (Yüzelli Türk Lirası) (KDV Dahil) karşılığı istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış, 
isteklilerin adres, vergi numarası vb. bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe 
ile istekli yabancı ise; temsilci tayin ettiği firma yada kişiye ait “istekli mümessili” olduğuna dair 
belge ve bir dilekçe ile birlikte aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, 29.05.2013 günü saat 10:00’a kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 
İkmal Dairesi Başkanlığı, Dış Satın Alma Şube Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır.  

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13 - Kuruluşumuz bu ihalede 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi 

olmayıp, işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir. 
 3180/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile 
Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 

Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve 
anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiş, 4 
adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgeler (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik 
belgeleri) nüfus cüzdanı örneği ve halen çalışanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet 
belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli Hariç), Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak 
adayların Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak 
adayların ise ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

Profesör kadrolarına müracaat edecek adayların; 
Özgeçmişlerini, (birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri eser veya 

yayınlarını belirtikleri) bilimsel yayınlarını, kongre, konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan 
atıfları, bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden, biten 
yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ve doktora çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji 
enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 takım yayın 
dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir. 

Doçent kadrolarına müracaat edecek adayların; 
Özgeçmişlerini, yayın listelerini, doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 

kapsayan 4 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir. 
Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adayların; 
Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını, 

özgeçmişlerini, yayın listelerini kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen 
başvurmaları gerekmektedir. 

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, yabancı dil sınav tarihi müracaat 
tarihinin bitiminde ilgili birimlerde ilan edilecektir. 

Bütün kadrolara başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip 
olmaları gerekmektedir. 

Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 
gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin 
onaylanmış olması gerekir. 

 
BÖL. ANABİLİM/ 
ANASANAT DALI PROF DOÇ. 

YRD. 
DOÇ. AÇIKLAMALAR 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 
İlköğretim Bölümü     

Sınıf Öğretmenliği  1  
Sınıf Öğretmenliği alanında doçent 
unvanına sahip olmak. 

Eğitim Bilimleri Bölümü     

Eğitim Yön.,Tef. Planl. ve 
Ekonomisi 

 1  

İlgili alanda doçent unvanına sahip olmak. 
Öğretmen seçimi, Yükseköğretimde Planlama 
ve Değerler konularında çalışmaları 
bulunmak. 
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BÖL. ANABİLİM/ 
ANASANAT DALI PROF DOÇ. 

YRD. 
DOÇ. AÇIKLAMALAR 

İKTİSADİ VE İDARİ BİL. FAK. 

İktisat Bölümü     

İktisadi Gelişme ve 
Uluslararası İktisat 

1   
Uluslararası Finans konusunda çalışmış 
olmak. 

İktsat Politikası   1 
Yüksek lisans ve doktorasını ilgili alanda 
yapmış olmak 

İktisat Teorisi  1  Mikrofinans konusunda çalışmış olmak. 

Ekonometri Bölümü     

Ekonometri  1  
Makroekonomik modelleme konusunda 
çalışmış olmak. 

Maliye     

Mali İktisat   1 
Tarımsal Destek Politikaları konusunda 
çalışmış olmak. 

TIP FAKÜLTESİ 

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü     

Enfeksiyon Hastalıkları  1   

Cerrahi Tıp Bilimleri 
Bölümü 

    

Genel Cerrahi 1   

Peritonitde Lenfatik Blokajın Portal 
Sirkülasyonda Endotoksin miktarına, 
Nitrik Oksit Sentezine ve karaciğere etkisi 
üzerine deneysel çalışma yapmış olmak. 

TOPLAM 2 5 2  

 3229/1-1 
—— • —— 

Üsküdar Üniversitesinden: 
ÜNİVERSİTEMİZ'İN AŞAĞIDA BELİRTİLEN FAKÜLTELERİNE, 2547 SAYILI 

KANUN İLE ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİNİN 
İLGİLİ MADDELERİ UYARINCA AŞAĞIDA BELİRTİLEN KADROLARA TAM ZAMANLI 
ÖĞRETİM ÜYESI ALINACAKTIR 

 

FAKÜLTE BÖLÜMÜ UZMANLIK ALANI 
KADRO 
UNVANI 

KADRO 
SAYISI 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Çocuk 
Gelişimi 

Okul öncesi Doktorasını 
tamamlamış olmak, 

Prof. Dr. 1 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Çocuk 
Gelişimi 

Okul öncesi Doktorasını 
tamamlamış olmak, 

Doç.Dr. 1 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Hemşirelik 
Çocuk hemşireliğinde 

doktorasını yapmış olmak 
Prof. Dr. 1 

 3230/1-1 
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Dışişleri Bakanlığından: 
Dışişleri Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı 

I. Genel Bilgiler 
(1) Dışişleri Uzman Yardımcıları, Dışişleri Uzmanlığı Yönetmeliğinde sayılan görevleri 

çerçevesinde, Dışişleri Bakanlığı’nın Merkez Teşkilatı birimlerinde görevlendirilecek yurt dışı 
tayine tabi olmayan kariyer memurlarıdır. 

(2) Dışişleri Uzman Yardımcılarının görev tanımları ile mesleğe ilişkin diğer hususlar 
http://www.mevzuat.gov.tr/Yonetmelikler.aspx internet adresindeki Dışişleri Uzmanlığı 
Yönetmeliğinde kayıtlıdır. 

(3) Açılacak giriş sınavındaki nihai başarı sıralamasına göre, Dışişleri Uzman Yardımcısı 
unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı 25’tir. Giriş sınavını kazananların atamaları, 
varsa müktesep maaş dereceleri de göz önünde bulundurularak, genel idare hizmetleri sınıfından 8 
ve 9 uncu derece kadrolara yapılabilecektir. 

(4) Sınavın yazılı aşaması, 18 Mayıs 2013 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. 
(5) Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, Dışişleri 

Uzmanlığı Yönetmeliğinde yer almaktadır. 
II. Başvuru ve Sınava Katılım Şartları 
(1) Sınava başvurabilmek için; 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak, 
b) 18.05.2013 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (18.05.1978 ve daha sonra 

doğmuş olanlar), 
c) Yurtiçindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 

tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin lisans düzeyinde en az dört yıllık 
eğitim verilen fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk, iktisat, 
işletme, maliye, finans, tarih, sosyoloji, coğrafya, psikoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, gazetecilik, 
iletişim bilimleri, mühendislik bölümleri, yabancı dil bölümleri ile bu bölümlerden herhangi 
birinin müfredatında yer alan derslerin en az %70’ine sahip olan diğer bölümlerden mezun olmak, 

ç) İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden KPSS yabancı dil bölümündeki 
sorulardan en az %70’ine doğru cevap vermiş veya sınavın yapıldığı tarih itibariyle son iki yıl 
içerisinde İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde KPDS/YDS’den asgari (C) düzeyinde ya 
da dil yeterliği bakımından denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen ve uluslararası 
geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak, 

d) 2011 veya 2012 yılı Kamu Personel Seçme Sınavının aşağıdaki tabloda farklı bölümler 
itibariyle belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak gerekmektedir (Aday adayları, 
başvurularını en yüksek KPSS puanlarıyla yapacaklardır. Belirtilen taban puanı aşmış olmak, 
sınava katılma hakkını garanti etmemektedir). 

(2) Farklı bölüm grupları itibariyle tahsis edilen kontenjan, gerekli KPSS puan türü ve 
asgari KPSS puanını gösteren tablo aşağıda yer almaktadır. 
 

MEZUNİYET GRUPLARI 
KPSS 
PUAN 
TÜRÜ 

ASGARİ 
KPSS 

PUANI 

ATAMA 
YAPILABİLECEK 

KONTENJAN 

YAZILI SINAVA 
KABUL EDİLECEK 

ADAY SAYISI 
Uluslararası ilişkiler  
Siyaset bilimi  
Kamu yönetimi 
İktisat 
İşletme 
Maliye 
Finans 

36, 108 80 12 120 
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MEZUNİYET GRUPLARI 
KPSS 
PUAN 
TÜRÜ 

ASGARİ 
KPSS 

PUANI 

ATAMA 
YAPILABİLECEK 

KONTENJAN 

YAZILI SINAVA 
KABUL EDİLECEK 

ADAY SAYISI 
Hukuk 21 80 2 20 
Tarih 
Sosyoloji 
Coğrafya 
Psikoloji 
Halkla ilişkiler ve tanıtım 
Gazetecilik 
İletişim bilimleri 

108 80 4 40 

Mühendislik bölümleri 6, 108 80 4 40 
Yabancı dil bölümleri 108 80 3 30 
TOPLAM 25 250 

  
(3) Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Bakanlığın www.mfa.gov.tr adresli 

internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. 
(4) Sınava katılabilecek adaylara ilişkin duyuruda, sınav programına ve sınavın yapılacağı 

adreslere de yer verilecektir. 
III. Giriş Sınavı Başvurularının Yapılması 
Giriş sınavı başvuruları, 29 Nisan 2013 tarihinde başlayacak ve 10 Mayıs 2013 tarihinde 

saat 18:00’de sona erecektir. Başvurular, Bakanlığın https://sinav.mfa.gov.tr adresli internet sitesi 
üzerinden elektronik ortamda ve adaylarca temin edilecek olan e-devlet şifresi ile yapılacaktır. 
Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır: 

a) T.C. kimlik numarası, 
b) KPSS sonuç puanının beyanı, 
c) Diploma veya mezuniyet belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde 

YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir), 
ç) Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf, 
d) Varsa lisansüstü eğitim diploması, (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde 

YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir) 
e) İlanda yer alan bölümlerin mezunu olmamakla birlikte, bu bölümlerden herhangi 

birinin müfredatında yer alan derslerin en az %70’ine sahip olan diğer bölümlerden mezun olan 
aday adayları, eğitim programının uygunluğunun tespiti amacıyla, transkript örneklerini de 
başvuruları çerçevesinde Bakanlığa elektronik ortamda ileteceklerdir. 

f) Yabancı dil yeterliliğine ilişkin KPSS, KPDS/YDS veya eşdeğerliği YÖK tarafından 
saptanmış uluslararası dil sınavı sonuç belgesi, 

g) 40 TL sınav ücretinin Türkiye İş Bankası Dışişleri Bakanlığı Şubesi 4368 0034334 
nolu Dışişleri Bakanlığı hesabına yatırıldığına dair banka dekontu.  

IV. Sınavın Aşamaları 
(A) Yazılı Sınav 
(1) Yazılı sınav aynı gün içerisinde yapılacak çoktan seçmeli ve klasik usulde olmak 

üzere iki bölümden oluşacaktır.  
(2) Çoktan seçmeli bölüm tüm adaylar için ortak düzenlenecek olup, Genel Kültür, Genel 

Yetenek, Genel Dış Politika konularından yöneltilecek olan toplam 80 sorudan oluşacaktır. 
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(3) Klasik usulde yapılacak bölüm, tüm adaylar için Türk Dış Politikası ile bağlantılı bir 
konuda yazılacak Türkçe kompozisyon (%50) ile yukarıdaki tabloda belirtilen mezuniyet grupları 
itibariyle farklılaştırılmış Türkçe metinlerin yabancı dile çevrilmesinden (%50) oluşacaktır. 

(4) Yazılı sınav başarı sıralaması, adayların çoktan seçmeli ve klasik usulde yapılan 
bölümlerden 100 tam puan üzerinden aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre yapılacaktır. 

(5) Yazılı sınavın çeviri kısmı, adayın tercihine göre İngilizce, Fransızca veya Almanca 
dillerinde yapılacaktır. 

(6) Yazılı sınav sonucunda 100 üzerinden 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek 
puandan başlanarak bölümler itibariyle yukarıda belirtilen kontenjanların dört katına kadar aday 
sözlü sınava çağrılacaktır. 

(7) Yazılı sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. 
(B) Sözlü Sınav 
(1) Sözlü sınav, adayların; 
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 
d) Genel yetenek ve genel kültürü, 
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. 
(2) Adaylar, komisyon tarafından birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) 

bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda 
başarılı sayılmak için, sözlü sınav puan ortalamasının 100 tam puan üzerinden en az 70 olması 
şarttır. 

(3) Ankara’da yapılacak sözlü sınavın tarihi, yazılı sınav sonucuyla birlikte ilan 
edilecektir. 

(4) Yazılı ve sözlü sınavlarda geçer not 100 üzerinden 70’tir. 
(5) Sınava girenlerin nihai başarı sıralaması yazılı ve sözlü sınavlarda alınan puanların 

aritmetik ortalamasına göre yapılır. 
(C) Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi 
(1) Her bir mezuniyet grubu için başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle 

giriş sınavı duyurusunda belirtilen Uzman Yardımcısı kadro sayısı kadar asil adayın isimleri ilan 
edilir. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman 
yardımcısı kadro sayılarının yarısını geçmemek üzere yedek adayların isimlerini kapsayan bir 
liste de ilan edilir. 

(2) Herhangi bir mezuniyet grubundan belirlenen kontenjan sayısında adayın sözlü sınav 
sonucunda başarılı olamaması halinde, bu kontenjan diğer mezuniyet grubu veya gruplarına tahsis 
edilebilir. 

(3) İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden 
Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür: 

Dışişleri Bakanlığı/İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (C Blok 4. Kat) Balgat/Ankara 
Tel: (312) 292 2683, 2274, 2685  
E-posta: sinav@mfa.gov.tr 
İlanen duyurulur. 3095/1-1 
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Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen Birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. 25. ve 

23.maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan 
Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak 
koşuluyla Profesörler, Doçentler ve Yardımcı Doçent alınacaktır. 

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca 
Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın 
listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye 
katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 
15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir. 

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden 
tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine 
ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları, 
ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından değişecek 
bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini sağlamış 
olmaları gerekmektedir. 

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli doktora 
belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım 
tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birime bizzat başvurmaları gerekmektedir. 

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 
olması gerekmektedir. 

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile 
postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

TIP FAKÜLTESİ 
Bölüm/Anabilim Dalı Kadro 

Unvanı Adet Aranan Şartlar 
Tıp Tarihi ve Etik 
Anabilim Dalı Profesör 1 - Biyoetik araştırmaları ve Tıp Tarihi konularında 

çalışmalar yapmış olmak. 
Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon 
Anabilim Dalı 

Profesör 1 
- Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı olmak, 
- Tıp doktoru olmak, 
- Algoloji dalında uzmanlığı olmak. 

Plastik Rekonstrüktif 
ve Estetik Cerrahi 
Anabilim Dalı 

Profesör 1 

- Mikrocerrahi alanında en az iki yıl yurtdışında 
bir mikrocerrahi merkezinde çalışmış olmak. 
- Mikrocerrahi alanında uluslararası dergilerde 
yayınlanmış çalışmalar yapmış olmak. 
- El Cerrahisi Uzmanlık Belgesi sahibi olmak. 
- Ağız Yüz ve Çene Cerrahisi Uzmanlık Belgesi 
sahibi olmak. 

İç Hastalıkları 
Anabilim Dalı Profesör 1 - Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 

alanında uzman olmak. 
Tıbbi Mikrobiyoloji 
Anabilim Dalı 

Doçent 1 

- Moleküler Biyoloji alanında yüksek lisans 
yapmış olmak. 
- Viroloji alanında doktora yapmış olmak ve bu 
alanda Uluslararası hakemli dergilerde yayın 
yapmış olmak. 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 
Kadro 
Unvanı Adet Aranan Şartlar 
Doçent 1 - İç Hastalıkları uzmanlığının üzerine Geriatri Yan Dal ihtisasını 

tamamlamış olmak, 
- En az beş yıldır "Geriatri Uzmanı" olmak, 
- En az beş adet Geriatri ile ilgili olan ve SCI veya SCI-E kapsamlı dergide 
yer alan ve en az ikisinde ilk isim olan  “bilimsel makale” yayımlamak, 
- En az beş adet Geriatri ile ilgili olan ve SCI veya SCI-E kapsamlı dergide 
yer alan "case report" yayımlamak, 
- En az  iki adet “Bilimsel Araştırma Projesi”nde yer almış olmak. 

Doçent 1 - Tıp Fakültesinden mezun olmak. 
- İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji alanında uzmanlığını tamamlamış olmak. 
- Onkolojide gen tedavisi, immünoterapi ve meme kanseri üzerine yayın 
yapmış olmak. 
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BAŞVURU ADRESİ: 
REKTÖRLÜK 
Gülsuyu Mah. Fevzi Çakmak Cad. Divan Sokak No: 1 
34848 Maltepe-İSTANBUL 
Tel: 0216 458 08 08 
 
TIP FAKÜLTESİ 
Gülsuyu Mah. Fevzi Çakmak Cad. Divan Sokak No: 1 
34848 Maltepe-İSTANBUL 
Tel: 0216 458 08 13 3211/1-1 

—— • —— 
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğünden: 
Enstitümüze aşağıda gösterilen bilim dalında profesör alınacaktır. 
Profesör kadrosuna başvuracakların; 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun 17/08/1983 tarihli ve 2880 sayılı Kanunla değişik 26. maddesinin (a) fıkrası ile 
01/05/1992 tarihli ve 21215 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye ve 
Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Akademik Personel Yönetmeliği’nin Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik’in Ek 1. maddesinin profesörlüğe yükseltilme ve 
atama için öngördüğü şartları ve bu ilanda aranan nitelikleri taşımaları gerekmektedir. 

İsteklilerin yukarıda gösterilen Kanun ve Yönetmelik’te belirtilen belgeleri bir dilekçe ile 
birlikte ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde aşağıdaki adrese başvurmaları gerekmektedir. 

(Profesör kadrosuna başvuran adaylar atandıkları takdirde, daimi statüde çalıştırılacaktır.) 
Duyurulur. 

 

Anabilim Dalı Bilim 
Dalı Adet Derece Kadro 

Unvanı Aranan Nitelikler 

Siyaset Bilimi 
ve Uluslararası 
İlişkiler 
 

Siyaset 
Bilimi 1 1 Profesör 

Sosyal Bilimler ve Siyaset 
Biliminde Epistemoloji-
Metodoloji ile Uluslaşma 
konularında çalışması olanlar. 

 
ADRES: 
Türkiye ve Orta Doğu Amme 
İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü 
85. Cadde No: 8    06100 Yücetepe/ANKARA 3172/1-1 

—— • —— 
Gürbulak Gümrük Müdürlüğünden: 

İLANEN TEBLİGAT 
Gürbulak Gümrük Müdürlüğünce tescil edilerek Erenköy Gümrük Müdürlüğüne sevk 

edilen JX67317579 ve YX67317193 numaralı TIR karneleri kapsamı eşyanın varış/çıkış Gümrük 
Müdürlüğüne ibraz edilmemesinden kaynaklanan 18.000.-TL tutarındaki amme alacağı ile ilgili 
tebligat yazıları tüm aramalara rağmen ilgilisine tebliğ edilemediğinden, amme alacağının 1975 
sayılı TIR Sözleşmesi, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği ile 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, tahsil 
tarihinde gecikme faizi ile birlikte tahsil edileceği Doğan mah. Cumhuriyet Cad. No: 59/b 
adresinde mukim Demirhan Ulus. Taş. San. Tic. Ltd. Şti. adına ilanen tebliğ olunur. 

 3163/1-1 
—— • —— 

Milli Savunma Bakanlığından: 
3 Nisan 2013 tarihli ve 28637 sayılı Resmi Gazete’de MARINEX GMBH firması 

hakkındaki yasaklama kararı, sehven 2. kez yayınlanmış olması nedeniyle iptal edilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 3144/1-1 
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Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012-105976 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin Bartın Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı 

Adı Bartın Üniversitesi Rektörlüğü İl/İlçe Bartın 

Adresi 
Bartın Üniversitesi Yapı İşleri ve 
Teknik Dairesi Başkanlığı Ağdacı 
Mah. Bartın 

Tel-Faks 0378 223 50 07 – 223 50 09 

Posta Kodu 74100 E-Mail yapiisleri@bartin.edu.tr 

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

Adı/Unvanı 
Meriçbey İnş. Taah. Müh. Mim. San. 
ve Tic. Ltd. Şti. 

 

Adresi 
Ragıp Tüzün Mah. Akın Cad. No: 26/3 
Yenimahalle/Ankara 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

Yenimahal V.D. 617 039 67 63  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

283642  

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 (  ) 

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. 
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Düzce Üniversitesinden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/43632 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Milli Eğitim Bakanlığı/Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Düzce Üniversitesi İl/İlçe Düzce/Konuralp 

Adresi Konuralp/Düzce Tel-Faks 0380 542 11 24/0380 542 11 25 

Posta Kodu 81620 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Mehmet Ergün  

Adresi 
Kocayol Cad. No: 39 B Blok 
Kozyatağı/İstanbul 

 

T.C. Kimlik No. 106 796 287 40  

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

457284  

6. Yasaklama 
Süresi 

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

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

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. 
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