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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2013/5080
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre basit usulde vergilendirilen mükelleflerle

ilgili 12/1/1995 tarihli ve 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik
yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 14/6/2013 tarihli
ve 55988 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 51 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca
2/7/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.
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2/7/2013 TARİHLİ VE 2013/5080 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre basit usulde

vergilendirilen mükelleflerle ilgili 12/1/1995 tarihli ve 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nüfusu 30.000’den az olan

yerler” ibaresinden sonra gelmek üzere, “ile 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde

Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında büyükşehir belediyesi kurulan

ve büyükşehir belediyesi sınırları içerisine alınan yerler” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Karar, yayımını izleyen ilk mahalli idareler genel seçiminin yapıldığı

tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                          5 Ağustos 2013

       69471265-305-7033

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 6 Ağustos 2013 tarihinde Bulgaristan’a gidecek olan

Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan

Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                5 Ağustos 2013

     68244839-140.03-224-504

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 5/8/2013 tarihli ve 69471265-305-7033 sayılı yazınız.

            Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Ağustos 2013 tarihinde Bulgaristan’a gidecek olan

Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan

Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Adalet Bakanlığından:
CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İLE ADLÎ YARGI İLK DERECE CEZA

MAHKEMELERİ YAZI İŞLERİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE
DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Cumhuriyet başsavcılıkları ile adlî yargı ilk

derece ceza mahkemeleri yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesine dair usul ve esasları düzen-
lemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Cumhuriyet başsavcılıkları ile adlî yargı ilk derece

ceza mahkemelerinde tutulacak kayıtlar ve kartonlar ile yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesi
ve bu işlemlerde UYAP’ın kullanılmasına dair usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının

Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hak-
kında Kanunun 9 ve 30 uncu maddeleri ile 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi
Kanununun 38/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

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

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

b) Avukat Bilgi Sistemi: Avukatların elektronik ortamda işlem yapabilmelerini sağlayan
UYAP alt bilgi sistemini,

c) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,
ç) Bilirkişi Bilgi Sistemi: Bilirkişilerin elektronik ortamda işlem yapabilmelerini sağ-

layan UYAP alt bilgi sistemini,
d) Bilişim Sistemi: Bilgisayar, çevre birimleri, iletişim altyapısı ve programlardan olu-

şan veri işleme, saklama ve iletmeye yönelik sistemi,
e) Cumhuriyet başsavcılığı: Adlî yargı ilk derece ceza mahkemeleri nezdinde kurulan

Cumhuriyet başsavcılığını,
f) Dış birim: UYAP’a dâhil olmayan kamu kurumları ile özel kuruluşları,
g) Dosya kapak bilgileri: Soruşturma evresinde; soruşturma, esas, iddianame ve karar

numarasını, birim adını, tarafların sıfat ve kimlik bilgilerini, dosya durumunu, suçun türü,  tarihi
ve yeri ile karar türü ve tarihini, kovuşturma evresinde ise; esas ve karar numarasını, birim adı-
nı, tarafların sıfat ve kimlik bilgilerini,  dosya durumunu, suçun türü, tarihi ve yeri ile karar
türü ve tarihini,
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ğ) Elektronik ortam: Bilişim sistemi ve bilişim ağından oluşan toplam ortamı,
h) Elektronik veri: Elektronik, optik veya benzeri yollarla üretilen, taşınan veya sakla-

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

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

j) Kanun: 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununu,
k) Kapalı dosya: Olağan kanun yollarına başvurularak ya da başvurulmaksızın kesin-

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

bilgi, belge ve verinin saklanmasını,
m) Kurul: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunu,
n) Kurum Bilgi Sistemi: Tüzel kişilerin elektronik ortamda işlem yapabilmelerini sağ-

layan UYAP alt bilgi sistemini,
o) Mahkemeler: Adlî yargı ilk derece ceza mahkemelerini,
ö) Ön büro: Cumhuriyet başsavcılığı ile ceza mahkemelerine sunulan veya buralardan

talep edilen her türlü evraka ilişkin işlemlerin yapıldığı yazı işleri birimini,
p) SEGBİS: UYAP’ta ses ve görüntünün aynı anda iletildiği, kaydedildiği ve saklandığı

ses ve görüntü bilişim sistemini,
r) Tevzi kriteri: Cumhuriyet başsavcılığı ile ceza mahkemelerinde iş ve işlemlerin da-

ğılımının ne şekilde yapılacağını gösteren usul ve esasları,
s) UYAP: Adalet hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla oluşturulan

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemini,
ş) Vatandaş Bilgi Sistemi: Vatandaşların elektronik ortamda işlem yapabilmelerini sağ-

layan UYAP alt bilgi sistemini,
t) Veri: Bilgisiyar kullanılarak üzerinde işlem yapılabilen her türlü değeri,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yazı İşleri Hizmetlerinin Genel Esasları

UYAP’ın kullanım esasları
MADDE 5 – (1) Cumhuriyet başsavcılığı ve mahkemelerin iş süreçlerindeki veri, bilgi

ve belge akışı ile dokümantasyon işlemleri, bu işlemlere ilişkin kayıt, dosyalama, saklama ve
arşivleme ile entegrasyon sağlanmış dış birimlerle yapılacak bütün işlemler UYAP ortamında
gerçekleştirilir. Tüm veriler eksiksiz ve doğru bir şekilde UYAP’a kaydedilir.

(2) Tutanak, belge ve kararlar elektronik ortamda düzenlenir ve güvenli elektronik imza
ile imzalanır. Bu evrak, UYAP kapsamındaki birimlere elektronik ortamda gönderilir. Zorunlu
olmadıkça ayrıca fizikî olarak gönderilmez.

(3) Yargı birimlerinin ihtiyaç duyduğu nüfus, tapu, adlî sicil kaydı gibi dış bilişim sis-
temlerinden UYAP vasıtasıyla temin edilen bilgi, belge ve kayıtlar, zorunlu olmadıkça ayrıca
fizikî olarak istenilmez. UYAP’tan dış bilişim sistemlerine gönderilen bilgi ve belgeler zorunlu
olmadıkça ayrıca fizikî ortamda gönderilmez.
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(4) Zorunlu nedenlerle fizikî olarak düzenlenen tutanak, belge ve kararlar, engelin or-
tadan kalkmasından sonra derhâl elektronik ortama aktarılır. Yetkili kişilerce güvenli elektronik
imza ile imzalanarak UYAP’a kaydedilir ve gerektiğinde UYAP üzerinden ilgili birimlere ile-
tilir. Bu şekilde elektronik ortama aktarılarak ilgili birimlere iletilen tutanak, belge ve kararların
asılları mahallinde saklanır, ayrıca fizikî olarak gönderilmez. Ancak, tutanak, belge ve kararın
aslının incelenmesinin zorunlu olduğu hâller saklıdır. Elektronik ortama aktarılması imkânsız
olan belgeler ise fizikî ortamda saklanır ve gerektiğinde fizikî olarak gönderilir.

(5) UYAP üzerinden hazırlanarak güvenli elektronik imza ile imzalanmış evrakın elek-
tronik ortamda gönderilememesi hâlinde; tutanak, belge ve kararın fizikî örneği alınıp, güvenli
elektronik imza ile imzalanmış aslının aynı olduğu belirtilerek Cumhuriyet savcısı, hâkim veya
görevlendirdiği yazı işleri müdürü tarafından imzalanmak suretiyle gönderilir.

(6) Cumhuriyet başsavcılığı ve mahkemelere fizikî olarak verilen veya gönderilen her
türlü evrak, UYAP’a aktarılarak kaydedilir ve ilgili birime gönderilir.

(7) Gelen evraktan sorumlu personel, UYAP üzerinden iş listesine gelen evrakı derhâl
ilgilisine aktarır. Cumhuriyet savcısı veya hâkimin onayını gerektiren evrak ilgilinin iş listesine
yönlendirilir.

(8) Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet başsavcıvekili, Cumhuriyet savcısı, hâkim, yazı
işleri müdürü, zabıt kâtibi ve diğer personel iş listesini kontrol etmek ve işin gereklerini yerine
getirmekle yükümlüdür.

(9) Kanunlarda gösterilen istisnalar hariç olmak üzere, dosyalar güvenli elektronik imza
kullanılarak UYAP’tan incelenebilir ve her türlü ceza muhakemesi işlemi yapılabilir.

(10) Mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören, katılan, şüpheli, sanık, müdafii, vekil ve bi-
lirkişi ile diğer ilgililer güvenli elektronik imza ile imzalamak suretiyle Cumhuriyet başsavcılığı
ve mahkemelere UYAP’tan bilgi ve belge gönderebilirler.

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

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

(13) Süre; elektronik ortamda yapılan işlemlerde gün sonunda, fizikî ortamda yapılan
işlemlerde mesai saati sonunda biter.

Yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesi
MADDE 6 – (1) Yazı işleri hizmetleri, ilgisine göre Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet

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

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

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

mak,
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e) Güvencenin iadesi gereken hâllerde gerekli işlemleri yapmak,
f) 1/6/2005 tarihli ve 25832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Suç Eşyası Yönetmeliği

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cek bir yere asmak,
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c) Duruşma sırası gelenleri duruşma salonuna davet ederek, salondaki yerlerini göster-
mek ve buna uyulmasını sağlamak,

ç) Yemin verilmesi ve kararın açıklanması başta olmak üzere, duruşma ve keşif esna-
sında uyulması gereken davranış kurallarını taraflara ve ilgililere açıklamak,

d) Duruşmanın kapalı yapılmasına dair karar alındığında salonu boşaltmak,
e) Ertelenen duruşma tarihini yazarak taraflara vermek,
f) Müzekkere ve tebligatların ilgili kurum ya da kişilere ulaşmasını sağlamak üzere

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

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

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

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

lerinde görevli personele devredemez.
İş bölümü ve denetim
MADDE 7 – (1) Yazı işleri müdürü, ilgisine göre Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet

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

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

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

(4) Yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesi ve denetlenmesinde gerektiğinde Cumhuriyet
başsavcısı Cumhuriyet başsavcıvekiline veya Cumhuriyet savcısına, mahkeme başkanı üyelere
görev verebilir.

Hâkim ve Cumhuriyet savcısı adayları ile avukat stajyerlerinin yazı işleri hizmet-
lerinde çalıştırılması

MADDE 8 – (1) Hâkim ve Cumhuriyet savcısı adayları, 1/6/2004 tarihli ve 25479 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Aday-
larının Staj Dönemi ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yazı işleri
hizmetlerinde çalıştırılabilir.

(2) Avukat stajyerleri, ilgisine göre Cumhuriyet başsavcısı, mahkeme başkanı veya hâ-
kimin uygun görmesi hâlinde uygulama bilgilerini geliştirmek amacıyla yazı işleri hizmetle-
rinde çalıştırılabilir. Ancak, bir defa görmekle öğrenilebilecek işler devamlı yaptırılamaz.
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Danışma masası işlemleri
MADDE 9 – (1) Danışma masası personelinin görevleri şunlardır:
a) Adliyeye müracaat eden kişilere ilgili birimi, birimin yerini ve dosya numarasını ya-

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

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

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

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

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

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

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

İKİNCİ KISIM
Cumhuriyet Başsavcılığı Yazı İşleri Hizmetleri

BİRİNCİ BÖLÜM
Kayıtlar ve Tahsis Amacı

Kayıtlar
MADDE 10 – (1) Cumhuriyet başsavcılığınca, aşağıda gösterilen kayıtların UYAP’ta

tutulması zorunludur:
a) Soruşturma kaydı,
b) Suç eşyası kaydı,
c) Ölü muayenesi ve otopsi kaydı,
ç) Uzlaşma kaydı,
d) Önödeme kaydı,
e) Bilirkişilik kaydı,
f) Tercüman kaydı,
g) SEGBİS kaydı,
ğ) İstinabe kaydı,
h) Yakalama kaydı,
ı) Ailenin korunması kararlarının kaydı,
i) Esas kaydı,
j) İnfaz kaydı,
k) Denetimli serbestlik kaydı,
l) Hapis ile tazyik kaydı,
m) Tazyik hapsi kaydı,
n) Disiplin hapsi kaydı,
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o) İstinaf kaydı,
ö) Temyiz kaydı,
p) Muhabere kaydı,
r) İdarî yaptırım kararlarının kaydı,
s) Zimmet kaydı,
ş) Kitaplık kaydı.
Soruşturma kaydı
MADDE 11 – (1) Cumhuriyet başsavcılığınca, soruşturma evresine ilişkin işlemlerin

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

suç tarihi, soruşturmanın kaydedildiği tarih, geldiği birim, Cumhuriyet savcısı, şüphelinin göz-
altına alınma, tutuklanma, salıverilme ve tahliye tarihleri, iddianamenin onaylandığı tarih ile
esas numarası ve karar bilgileri, kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz edilmiş ise so-
nucuyla düşünceler sütunlarını içerir.

(3) Kimlik bilgisi sütunlarına adres dışında varsa ev, iş, cep telefonu ve faks numaraları;
elektronik posta adresi ve diğer iletişim bilgileri ile tüzel kişiliği bulunan kurumların vergi
kimlik numaralarının da yazılması gerekir.

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

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

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

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

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

Suç eşyası kaydı
MADDE 12 – (1) Cumhuriyet başsavcılığınca, elkonulan veya muhafaza altına alınan

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

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

Ölü muayenesi ve otopsi kaydı
MADDE 13 – (1) Cumhuriyet başsavcılığınca, ölü muayenesi ve otopsi işlemlerine

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

ve sebebi, raporun tarihi ve sayısı, soruşturma sonucunda verilen karar ile düşünceler sütunla-
rını içerir.
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Uzlaşma kaydı
MADDE 14 – (1) Cumhuriyet başsavcılığınca yapılan uzlaşma işlemlerine ilişkin sa-

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

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

Önödeme kaydı
MADDE 15 – (1) Cumhuriyet başsavcılığınca uygulanan önödemeye ilişkin işlemlerin

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

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

Bilirkişilik kaydı
MADDE 16 – (1) Cumhuriyet başsavcılığınca atanan bilirkişilere ilişkin bilgi ve iş-

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

ve görevi, atanma nedeni, dosyanın bilirkişiye teslim tarihi ile verilen süre, raporun sunulduğu
tarih, ek rapor tanzim edilip edilmediği ve takdir edilen ücret ile düşünceler sütunlarını içerir.

Tercüman kaydı
MADDE 17 – (1) Cumhuriyet başsavcılığınca atanan tercümana ilişkin bilgi ve işlem-

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

ve görevi, atandığı tarih, tercümenin yapıldığı dil, takdir edilen ücret ile düşünceler sütunlarını
içerir.

SEGBİS kaydı
MADDE 18 – (1) Cumhuriyet başsavcılığınca, dinlenilmesine gerek görülen kişilerin

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

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

İstinabe kaydı
MADDE 19 – (1) Başka yer Cumhuriyet başsavcılığı veya askerî savcılık tarafından

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

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

Yakalama kaydı
MADDE 20 – (1) Cumhuriyet başsavcılığınca, hakkında yakalama emri kararı verilen

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

(3) İnfazının yapılması hâlinde yakalama emri UYAP’tan derhâl kaldırılır.
Ailenin korunması kararlarının kaydı
MADDE 21 – (1) 1/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı

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

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

Esas kaydı
MADDE 22 – (1) İddianamenin düzenlenmesiyle başlayıp kovuşturmanın sonuna kadar

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

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

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

İnfaz kaydı
MADDE 23 – (1) Mahkeme ilâmlarının infazına ilişkin işlemlerin safahatının işlendiği

kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, hükümlünün kimlik bilgileri, ilâmı veren mahkeme, ilâmın

tarih ve numarası, ilâmın geldiği tarih, Cumhuriyet başsavcılığı esas numarası, hükmün özeti,
evvelce gözaltında ve tutuklu kalmışsa salıverilme ve tahliye tarihi, ceza infaz kurumuna girdiği
ve çıktığı tarih ile saat, muhafaza tedavi ve tedbirinin uygulanmaya başlandığı ve sona erdiği
tarih, ceza bildirme, tali karar ve yerine getirme fişlerinin gönderildiği tarih ile düşünceler sü-
tunlarını içerir.

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

(4) Gereken hâllerde infaz kaydı; ağır ceza, asliye ceza, sulh ceza, icra, 12/4/1991 tarihli
ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 10 uncu maddesi ile görevli ağır ceza mahkemesi
ilâmları, taşra ilâmları ve çocuklar hakkında ilgili mahkemelerce verilen ilâmlar ayrı ayrı grup-
lanabilir. Adlî para cezasına ilişkin ilâmlar, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Ka-
nununa, 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Ka-
nuna, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 57 nci maddesine göre verilen,
muayene ve tedavi kararları ile dâhilî ve haricî ilâmlar hakkında da müstakil bir kayıt tutula-
bilir.

(5) Mahsup işlemi yapıldığında bu durum ilgili mahkeme dosyasının safahatına oto-
matik olarak şerh düşülür.
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Denetimli serbestlik kaydı
MADDE 24 – (1) Şüpheli, sanık veya hükümlüler hakkında mahkeme tarafından veri-

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

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

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

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

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

denetimli serbestlik müdürlüğüne gönderilir.
Hapis ile tazyik kaydı
MADDE 25 – (1) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 76 ncı ve

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

(2) Bu kayıt;  sıra numarası, borçlunun kimlik bilgileri, borcun türü ve miktarı, kararı
veren merci, kararın tarih ve numarası, borçlunun yakalandığı ve salıverildiği tarih, ceza infaz
kurumuna alındığı ve tahliye edildiği tarih, tutulacağı süre, dosyanın kapanış tarihi, kapanma
nedeni ile düşünceler sütunlarını içerir.
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Tazyik hapsi kaydı
MADDE 26 – (1) 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun; 338 inci maddesinin ikinci fık-

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

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

Disiplin hapsi kaydı
MADDE 27 – (1) Mahkemece verilen disiplin hapsi cezalarının infazına ilişkin işlem-

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

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

İstinaf kaydı
MADDE 28 – (1) Mahkemece verilen hüküm aleyhine Cumhuriyet başsavcılığınca ya-

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

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

Temyiz kaydı
MADDE 29 – (1) Mahkemece verilen hüküm aleyhine Cumhuriyet başsavcılığınca ya-

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

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

Muhabere kaydı
MADDE 30 – (1) Diğer kayıtlara işlenmesi gerekmeyen; Cumhuriyet başsavcılığı,

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

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

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

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

(5) Bakanlık ve Kurulla yapılan yazışmalar ile hâkim, Cumhuriyet savcısı, avukat ve
en üst dereceli kolluk amirleri hakkında yapılan araştırma, inceleme veya soruşturmalar için
ayrı ayrı muhabere kaydı tutulur.

İdari yaptırım kararlarının kaydı
MADDE 31 – (1) Cumhuriyet başsavcılığınca, idarî yaptırım gerektiren eylemlere iliş-

kin işlemlerin safahatının işlendiği kayıttır.
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(2) Bu kayıt; sıra numarası, ihbar eden veya şikâyetçi ile kabahat eylemini işleyen ki-
şinin kimlik bilgileri, kabahat eyleminin türü, tarihi ve uygulanan yaptırım, karar ve tarihi, ka-
rarı veren Cumhuriyet savcısı, başvuru yolu tarihi ve sonucu, itiraz yolu tarihi ve sonucu,  infaz
için merciine gönderilme tarihi, infaz tarihi ve düşünceler sütunlarını içerir.

Zimmet kaydı
MADDE 32 – (1) Cumhuriyet başsavcılığınca, UYAP üzerinden gönderilemeyen ev-

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

alanın kimlik bilgileri, görevi ve imzası ile düşünceler sütunlarını içerir.
Kitaplık kaydı
MADDE 33 – (1) Cumhuriyet başsavcılığı ve mahkemelere gönderilen kanun, tüzük

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

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

İKİNCİ BÖLÜM
Kayıtlara Ait Diğer Hükümler

Kayıtların düzeni ve sorgulanması ile yeni kayıt ve sütun ekleme
MADDE 34 – (1) Cumhuriyet başsavcılığınca, kayıtlar UYAP’ta; tarih, sıra numarası,

hazırlayan veya onaylayan kişiye göre sorgulanabilir bir şekilde tutulur.
(2) Bu kayıtlardaki verilerin bir veya birkaçı bir arada sorgulanıp raporlanabilir.
(3) Kayıtların düzgün ve sağlıklı bir şekilde tutulmasından zabıt kâtibi ile birlikte yazı

işleri müdürü sorumludur.
(4) Bu Yönetmelikte düzenlenen kayıtlara gerek görüldüğünde Bakanlık tarafından yeni

kayıtlar ve mevcut kayıtlara yeni sütunlar eklenebilir.
Soruşturma evrakının birleştirilmesi
MADDE 35 – (1) Soruşturma evrakının birleştirilmesine karar verildiği takdirde, bir-

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

Soruşturma evrakının ayrılması
MADDE 36 – (1) Soruşturma evrakının ayrılmasına karar verildiği takdirde, ayrılan

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

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

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kartonlar ve Tahsis Amacı

Kartonlar
MADDE 37 – (1) Cumhuriyet başsavcılığınca, aşağıda gösterilen karar ve işlemlerin

kartonunun UYAP’ta tutulması zorunludur. Ayrıca aşağıdaki (ğ), (i) ve (j) bentlerinde gösterilen
kartonların fizikî olarak da tutulması gerekir.

a) İddianame kartonu,
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b) Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar kartonu,
c) Fezleke kartonu,
ç) Görevsizlik ve yetkisizlik kararı kartonu,
d) Kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin karar kartonu,
e) İdarî yaptırım kararı kartonu,
f) Değişik işler kartonu,
g) Hapis cezasının infazının ertelenmesi kararı kartonu,
ğ) Adlî tebligat ve posta gönderileri kartonu,
h) İş cetvelleri kartonu,
ı) Teftiş tavsiyeler listesi kartonu,
i) Denetleme kartonu,
j) Zimmet kartonu.
İddianame kartonu
MADDE 38 – (1) Cumhuriyet başsavcılığınca düzenlenen iddianamelerin saklandığı

kartondur.
(2) Her mahkeme için ayrı bir iddianame kartonu tutulur.
(3) Elektronik ortamda hazırlanan iddianame, Cumhuriyet savcısı tarafından güvenli

elektronik imza ile imzalanarak UYAP’ta saklanır.
Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar kartonu
MADDE 39 – (1) Cumhuriyet başsavcılığınca verilen kovuşturmaya yer olmadığına

dair kararların saklandığı kartondur.
(2) Elektronik ortamda hazırlanan karar, Cumhuriyet savcısı tarafından güvenli elek-

tronik imza ile imzalanarak UYAP’ta saklanır.
Fezleke kartonu
MADDE 40 – (1) Cumhuriyet başsavcılığınca görev nedeniyle ağır ceza mahkemesi

Cumhuriyet başsavcılığına gönderilen fezlekelerin saklandığı kartondur.
(2) Elektronik ortamda hazırlanan fezleke, Cumhuriyet savcısı tarafından güvenli elek-

tronik imza ile imzalanarak UYAP’ta saklanır.
Görevsizlik ve yetkisizlik kararı kartonu
MADDE 41 – (1) Cumhuriyet başsavcılığınca verilen görevsizlik ve yetkisizlik karar-

larının saklandığı kartondur.
(2) Elektronik ortamda hazırlanan karar, Cumhuriyet savcısı tarafından güvenli elek-

tronik imza ile imzalanarak UYAP’ta saklanır. Gerekli hallerde bu kartonlar ayrı tutulabilir.
Kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin karar kartonu
MADDE 42 – (1) Cumhuriyet başsavcılığınca verilen kamu davasının açılmasının er-

telenmesine ilişkin kararların saklandığı kartondur.
(2) Elektronik ortamda hazırlanan karar, Cumhuriyet savcısı tarafından güvenli elek-

tronik imza ile imzalanarak UYAP’ta saklanır.
İdari yaptırım kararı kartonu
MADDE 43 – (1) Cumhuriyet başsavcılığınca verilen idarî yaptırım kararlarının sak-

landığı kartondur.
(2) Elektronik ortamda hazırlanan karar, Cumhuriyet savcısı tarafından güvenli elek-

tronik imza ile imzalanarak UYAP’ta saklanır.
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Değişik işler kartonu
MADDE 44 – (1) Cumhuriyet başsavcılığınca, diğer kartonlarda saklanması gerekme-

yen işlem ve kararların saklandığı kartondur.
Hapis cezasının infazının ertelenmesi kararı kartonu
MADDE 45 – (1) Cumhuriyet başsavcılığınca, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbir-

lerinin İnfazı Hakkında Kanunun 16 ve 17 nci maddeleri uyarınca verilen hapis cezasının in-
fazının ertelenmesine dair kararların saklandığı kartondur.

(2) Elektronik ortamda hazırlanan karar, Cumhuriyet savcısı tarafından güvenli elek-
tronik imza ile imzalanarak UYAP’ta saklanır.

Adlî tebligat ve posta gönderileri kartonu
MADDE 46 – (1) Görevli tarafından imza ve mühür ile teslim alınan tebligat ve posta

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

(2) Temyiz ve istinaf kanun yoluna gönderilen dosyalar ile haricî ilâmlar hakkında ayrı
irsaliyeler düzenlenir ve bunlar ayrı kartonlarda muhafaza edilir.

İş cetvelleri kartonu
MADDE 47 – (1) Cumhuriyet başsavcılığınca, Bakanlık ve Kurula gönderilen iş cet-

vellerinin saklandığı kartondur.
Teftiş tavsiyeler listesi kartonu
MADDE 48 – (1) Teftiş sonucunda düzenlenen tavsiye listelerinin saklandığı kartondur.
Denetleme kartonu
MADDE 49 – (1) Cumhuriyet başsavcılığınca, noterlik ve icra müdürlüğü işlemlerinin

denetimi sonucunda düzenlenen raporlar ile mahkeme yazı işleri müdürleri ve parayı elinde
bulunduran diğer görevlilerin kasa hesaplarının tespit ve denetimine ilişkin tutunakların birer
örneğinin konulduğu ve saklandığı kartondur.

(2) Bu kartona konulacak rapor örneklerinde ve tutanaklarda Cumhuriyet savcısının
imzası ile Cumhuriyet başsavcılığı mührünün bulunması zorunludur.

Zimmet kartonu
MADDE 50 – (1) Cumhuriyet başsavcılığınca, UYAP üzerinden gönderilemeyen ev-

rakın teslimine ilişkin belgelerin konulduğu ve saklandığı kartondur.
(2) Elektronik ortamda tutulan kaydın çıktısı alınır, ilgili sütun imzalatıldıktan sonra

taranarak UYAP’a aktarılır ve kartonda muhafaza edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Cumhuriyet başsavcılığına gelen soruşturma ve işlerin tevzii
MADDE 51 – (1) Soruşturma ve istinabe evrakı ile diğer işler puanlama yöntemine

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

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

Gelen evrakın havalesi
MADDE 52 – (1) Cumhuriyet başsavcılığına gelen evrak, Cumhuriyet savcısı tarafın-

dan havale edildikten sonra gerekli işleme tâbi tutulur.
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(2) Cumhuriyet savcısı, uygun göreceği evrakı havale etme konusunda yazılı olarak
yazı işleri müdürü veya zabıt kâtibine yetki verebilir.

(3) Ön büro kurulan yerlerde Cumhuriyet başsavcılığına gelen evrakın havale işlemi
Cumhuriyet başsavcısının yetki vereceği yazı işleri müdürü veya zabıt kâtipleri tarafından ya-
pılır.

(4) Evrakın alındığına ve elektronik ortama aktarıldığına dair başvuru sahibine ücretsiz
olarak bir alındı belgesi verilir. Bu belge aynı zamanda havale yerine geçer.

Cumhuriyet başsavcılığı ön büro işlemleri
MADDE 53 – (1) Cumhuriyet başsavcılığı ön büro personelinin görevleri şunlardır:
a) Kapalı dosyalarda; mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören ve vekilleri ile şüpheli ve

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

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

c) Kapalı ve derdest soruşturma dosyalarında; kapak bilgisi, belge ve karar örneği talep
eden kişinin dosyadaki sıfatı hususunda tereddüt oluşması hâlinde, talep konusunda karar ver-
mek üzere Cumhuriyet savcısını bilgilendirerek talimatı doğrultusunda gereğini yapmak,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

üzere ön büroda muhafaza edilir.
Soruşturma evrakının incelenmesi ve örnek alınması
MADDE 54 – (1) Kanunun başka hüküm koyduğu hâller saklı kalmak ve savunma

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

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

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

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

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

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

(7) Soruşturma evrakı soruşturmayı geciktirmemek kaydıyla Cumhuriyet savcısının be-
lirleyeceği personel huzurunda kalemde veya ön büroda incelenir.

Süre belgesi
MADDE 55 – (1) İlâmı infaz eden Cumhuriyet başsavcılığınca, ceza infaz kurumuna

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

ÜÇÜNCÜ KISIM
Adlî Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Yazı İşleri Hizmetleri

BİRİNCİ BÖLÜM
Kayıtlar ve Tahsis Amacı

Kayıtlar
MADDE 56 – (1) Mahkemelerce, aşağıda gösterilen kayıtların UYAP’ta tutulması zo-

runludur:
a) İddianamenin değerlendirilmesi kaydı,
b) Esas kaydı,
c) Duruşma günleri kaydı,
ç) Keşif günleri kaydı,
d) Uzlaşma kaydı,
e) Önödeme kaydı,
f) Bilirkişilik kaydı,
g) Tercüman kaydı,
ğ) SEGBİS kaydı,
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h) İstinabe kaydı,
ı) Karar kaydı,
i) İstinaf kaydı,
j) Temyiz kaydı,
k) İnfaz hâkimliği kaydı,
l) Koruyucu ve destekleyici tedbir kararları kaydı,
m) Sorgu kaydı,
n) Değişik işler kaydı,
o) Muhabere kaydı,
ö) Zimmet kaydı.
İddianamenin değerlendirilmesi kaydı
MADDE 57 – (1) İddianame ve soruşturma evrakının UYAP’tan mahkemeye gönde-

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

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

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

Esas kaydı
MADDE 58 – (1) Davaların aşamalarının işlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, Cumhuriyet başsavcılığı esas numarası, mağdur, şikâyetçi,

katılan ve sanığın kimlik bilgileri, suçun türü, dosyanın geldiği tarih, tutuklama ve salıverilme
tarihi, hükmün özeti, tarihi ve numarası, tarafların yokluğunda verilen hükmün tebliğ tarihi,
itiraz işlemleri, dosyanın istinaf veya temyize gönderilme tarihi ile geldiği tarih ve neticesi,
ilâmın Cumhuriyet başsavcılığına tevdi tarihi, ceza fişinin mahallî adlî sicil birimine gönderilme
tarihi, harç tahsil müzekkeresinin tevdi tarihi, ilâmat numarası ile düşünceler sütunlarını içerir.

(3) Aşağıda belirtilen hâllerde dosya kaydedilerek esas numarası alır.
a) İddianamenin kabul edilmesi,
b) İddianame yerine geçen kararın mahkemeye gelmesi,
c) Başka mahkeme veya askerî mahkemeden görevsizlik, yetkisizlik ya da nakil kararı

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

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

(5) Kanunun 231 inci ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 23 üncü maddesi uya-
rınca verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararında belirtilen denetim süresi içe-
risinde kasten yeni bir suç işlenmesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere
aykırı davranılması ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 191 inci maddesinin ikinci veya al-
tıncı fıkrası uyarınca verilen tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri kararlarına uyulmaması ya
da bu kararlara itiraz üzerine, itiraz merciince kararın kaldırılması hâlinde dosya yeniden ele
alındığında yeni esas numarası üzerinden işlem yapılır.

(6) Kanun kapsamında mahkemelerce verilen disiplin hapsi kararları esas numarası
üzerinden Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir.
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Duruşma günleri kaydı
MADDE 59 – (1) Mahkemenin iş durumuna göre duruşma yapılacak gün ve saatlerin

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

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

Keşif günleri kaydı
MADDE 60 – (1) Mahkemenin iş durumuna göre keşif yapılacak gün ve saatlerin bir

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

türü, bilirkişi, mağdur, şikâyetçi,  katılan ve vekilleri ile sanık ve müdafiin kimlik bilgileri ile
düşünceler sütunlarını içerir.

Uzlaşma kaydı
MADDE 61 – (1) Mahkemece yapılan uzlaşma işlemlerine ilişkin safahatın işlendiği

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

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

Önödeme kaydı
MADDE 62 – (1) Mahkemece uygulanan önödemeye ilişkin işlemlerin safahatının iş-

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

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

Bilirkişilik kaydı
MADDE 63 – (1) Mahkemece atanan bilirkişilere ilişkin bilgi ve işlemlerin safahatının

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

mesleği ve görevi, atanma nedeni ve dosyanın bilirkişiye teslim tarihi ile verilen süre, raporun
sunulduğu tarih, ek rapor tanzim edilip edilmediği ve takdir edilen ücret ile düşünceler sütun-
larını içerir.

Tercüman kaydı
MADDE 64 – (1) Mahkemece atanan ya da sanık tarafından seçilen tercümana ilişkin

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

mesleği ve görevi, atandığı tarih, tercümenin yapıldığı dil, takdir edilen ücret ile düşünceler
sütunlarını içerir.

SEGBİS kaydı
MADDE 65 – (1) Mahkemece, dinlenilmesine gerek görülen kişilerin SEGBİS kulla-

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

(2) Bu kayıt; sıra numarası, mahkeme adı ve esas numarası, dinlenen kişinin sıfatı ve
kimlik bilgileri, dinleme tarihi ve saati, suçun türü, ifadenin alınacağı birim ve salon adı ile
düşünceler sütunlarını içerir.
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İstinabe kaydı
MADDE 66 – (1) Başka yer mahkemesi veya askerî mahkemede görülmekte olan dava

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

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

Karar kaydı
MADDE 67 – (1) Mahkemece verilen karara ilişkin işlemlerin safahatının işlendiği ka-

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

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

İstinaf kaydı
MADDE 68 – (1) Mahkemece verilen hüküm aleyhine yapılan istinaf kanun yolu baş-

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

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

Temyiz kaydı
MADDE 69 – (1) Mahkemece verilen hüküm aleyhine yapılan temyiz kanun yolu baş-

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

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

İnfaz hâkimliği kaydı
MADDE 70 – (1) İnfaz hâkimliğince yapılan işlemlerin safahatının işlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, ilgilinin sıfatı ve kimlik bilgileri, başvuru konusu, kararı

veren hâkim, karar numarası, tarihi ve türü ile düşünceler sütunlarını içerir.
Koruyucu ve destekleyici tedbir kararları kaydı
MADDE 71 – (1) Mahkeme veya çocuk hâkimi tarafından, 5395 sayılı Çocuk Koruma

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

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

(3) Çocuk hakkında aynı kararla birden fazla koruyucu ve destekleyici tedbire hükme-
dilmesi hâlinde bu tedbirler ayrı ayrı numaralara kaydedilir.
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Sorgu kaydı
MADDE 72 – (1) Tutuklama veya adlî kontrol kararlarına ilişkin işlemlerin safahatının

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

helinin kimlik bilgileri, müdafii ve suç bilgileri ile düşünceler sütunlarını içerir.
Değişik işler kaydı
MADDE 73 – (1) Diğer kayıtlara işlenmesi gerekmeyen; idarî yaptırım kararlarına

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

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

Muhabere kaydı
MADDE 74 – (1) Diğer kayıtlara işlenmesi gerekmeyen; Cumhuriyet başsavcılığı,

mahkeme veya diğer merciilerden gelen ya da bu merciilere gönderilen evrakın işlendiği ka-
yıttır.

(2) Bu kayıt; sıra numarası, evrakın tarih ve numarası, gönderilen veya gönderen merci,
geliş veya gönderilme tarihi, evrakın özeti ile düşünceler sütunlarını içerir.

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

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

Zimmet kaydı
MADDE 75 – (1) Mahkemece, UYAP üzerinden gönderilemeyen evrakın işlendiği ka-

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

alanın kimlik bilgileri, görevi ve imzası ile düşünceler sütunlarını içerir.
(3) Harç ve mahkeme giderleri için ayrı ayrı zimmet kaydı tutulur.

İKİNCİ BÖLÜM
Kayıtlara Ait Diğer Hükümler

Kayıtların düzeni ve sorgulanması ile yeni kayıt ve sütun ekleme
MADDE 76 – (1) Mahkemece, kayıtlar UYAP’ta; tarih, sıra numarası, hazırlayan veya

onaylayan kişiye göre sorgulanabilir bir şekilde tutulur.
(2) Bu kayıtlardaki verilerin bir veya birkaçı bir arada sorgulanıp raporlanabilir.
(3) Kayıtların düzgün ve sağlıklı bir şekilde tutulmasından ilgili zabıt kâtibi ile birlikte

yazı işleri müdürü sorumludur.
(4) Bu Yönetmelikte düzenlenen kayıtlara gerek görüldüğünde Bakanlık tarafından yeni

kayıtlar ve mevcut kayıtlara yeni sütunlar eklenebilir.
Davaların birleştirilmesi
MADDE 77 – (1) Davanın birleştirilmesine karar verildiği takdirde, hangi dosya ile

birleştirildiği hususu esas kaydının düşünceler sütununa yazılır ve birleştirilen dosya üzerinden
işlemlere devam olunur.
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Davaların ayrılması
MADDE 78 – (1) Dosyanın ayrılmasına karar verildiği takdirde, ayrılan dosyaya yeni

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

(2) Ayrılan dava dosyasına, ilk dosyadaki belgelerden ilgili olanların birer örneği akta-
rılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kartonlar ve Tahsis Amacı

Kartonlar
MADDE 79 – (1) Mahkemece, aşağıda gösterilen karar ve işlemlerin kartonunun

UYAP’ta tutulması zorunludur. Ayrıca aşağıdaki (c) ve (e) bentlerinde gösterilen kartonların
fizikî olarak da tutulması gerekir.

a) Karar kartonu,
b) Değişik işler kartonu,
c) Adlî tebligat ve posta gönderileri kartonu,
ç) İş cetvelleri kartonu,
d) Teftiş tavsiyeler listesi kartonu,
e) Zimmet kartonu.
Karar kartonu
MADDE 80 – (1) Kovuşturma evresi sonucunda verilen kararların saklandığı kartondur.
(2) Elektronik ortamda hazırlanan karar, mahkeme başkanı ve üyeler ya da hâkim ile

zabıt kâtibi tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanarak UYAP’ta saklanır.
Değişik işler kartonu
MADDE 81 – (1) Değişik işler kaydına kaydolunan işler hakkında verilen kararların

saklandığı kartondur.
(2) Elektronik ortamda hazırlanan karar, mahkeme başkanı ve üyeler ya da hâkim ile

zabıt kâtibi tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanarak UYAP’ta saklanır.
Adlî tebligat ve posta gönderileri kartonu
MADDE 82 – (1) Görevli tarafından imza ve mühür ile teslim alınan tebligat ve posta

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

(2) Temyiz ve istinaf kanun yoluna gönderilen dosyalar hakkında ayrı irsaliyeler dü-
zenlenir ve bunlar ayrı kartonlarda muhafaza edilir.

İş cetvelleri kartonu
MADDE 83 – (1) Mahkemece, Bakanlık ve Kurula gönderilen iş cetvellerinin saklan-

dığı kartondur.
Teftiş tavsiyeler listesi kartonu
MADDE 84 – (1) Teftiş sonucunda düzenlenen tavsiyeler listesinin saklandığı kartondur.
Zimmet kartonu
MADDE 85 – (1) Mahkemece, UYAP üzerinden gönderilemeyen evrakın teslimine

ilişkin belgenin konulduğu ve saklandığı kartondur.
(2) Elektronik ortamda tutulan kaydın çıktısı alınır, ilgili sütun imzalatıldıktan sonra

taranarak UYAP’a aktarılır ve kartonda muhafaza edilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Mahkemelere gelen dava ve işlerin tevzii
MADDE 86 – (1) İddianame, istinabe evrakı ve diğer işler puanlama yöntemine göre

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

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

İddianamenin tebliği ve sanığın çağrılması
MADDE 87 – (1) İddianame çağrı kâğıdı ile birlikte sanığa ve müdafiine tebliğ olunur.
(2) Tutuklu olmayan sanığa tebliğ olunacak çağrı kâğıdına mazereti olmaksızın gelme-

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

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

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

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

bulunması gerekir.
Gelen evrakın havalesi
MADDE 88 – (1) Mahkemeye gelen evrak, mahkeme başkanı veya hâkim tarafından

havale edildikten sonra gerekli işleme tâbi tutulur.
(2) Hâkim,  uygun göreceği evrakı havale etme konusunda yazı işleri müdürü veya

zabıt kâtibine yazılı olarak yetki verebilir.
(3) Ön büro kurulan yerlerde mahkemelere gelen evrakın havale işlemi adlî yargı ilk

derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığının yetki vereceği yazı işleri müdürü veya zabıt
kâtipleri tarafından yapılır.

(4) Evrakın alındığına ve elektronik ortama aktarıldığına dair başvuru sahibine ücretsiz
olarak bir alındı belgesi verilir. Bu belge aynı zamanda havale yerine geçer.

Mahkeme ön büro işlemleri
MADDE 89 – (1) Mahkeme ön büro personelinin görevleri şunlardır:
a) Kapalı dosyalarda; mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören, katılan ve vekilleri ile sanık

ve müdafiin talebi halinde kapak bilgisi, belge ve karar örneğini kimlik tespiti yaparak vermek,
b) Derdest kovuşturma dosyalarında; mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören, katılan ve

vekilleri ile sanık ve müdafiin talebi hâlinde dosya içerisindeki belgelerin örneğini kimlik tespiti
yaparak vermek,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

büroda muhafaza edilir.
Dosyanın incelenmesi ve örnek alınması
MADDE 90 – (1) Mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören ve katılanın vekilleri ile müdafi

kovuşturma evresinde dosya içeriği ile muhafaza altına alınmış delilleri fizikî ya da elektronik
ortamda yazı işleri müdürü veya görevlendireceği bir zabıt kâtibinin yanında inceleyebilir.

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

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

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

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

(6) Müdafi ve vekil, Avukat Bilgi Sistemi vasıtasıyla UYAP üzerinden dava dosyalarını
inceleyebilir ve örnek alabilir.

(7) Mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören, katılan ve sanık elektronik imza sahibi olmak
koşuluyla Vatandaş ve Kurum Bilgi Sistemi vasıtasıyla UYAP üzerinden tarafı olduğu kovuş-
turma dosyasına ait evrakı inceleyebilir ve örnek alabilir. Elektronik imza sahibi olmayan mağ-
dur, şikâyetçi, suçtan zarar gören, katılan ve sanık ise sadece dava ve işlerin kapak bilgilerine
ulaşabilir.
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(8) Cumhuriyet başsavcısı ve Cumhuriyet savcısı ile denetimleri sırasında Bakanlık ve
Kurul müfettişi dava dosyasını her zaman inceleyebilir.

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

Duruşma listesi
MADDE 91 – (1) Duruşmalı işlerde mahkeme adı, dosya esas numarası, taraflar ile

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

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

DÖRDÜNCÜ KISIM
Ortak ve Son Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Ortak Hükümler

Dosyanın düzenlenmesi ve dizi listesi yapılması
MADDE 92 – (1) Soruşturma ve dava dosyası UYAP’ta tutulur.
(2) Soruşturma ve dava dosyasının zorunlu nedenlerle fizikî olarak diğer bir mercie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tutanak ve yazılı kâğıtlara ilişkin esaslar
MADDE 93 – (1) Tutanak ve yazılı kâğıtların üst, alt, sağ ve sol kenarından 2,5 cm

boşluk bırakılarak yazı alanı düzenlenir ve arka tarafı tamamen boş bırakılır. Tutanak ve yazı-
larda A4 (210X297mm) ve A5 (210X148 mm) boyutunda kâğıt kullanılır.

(2) Elektronik ortamda yazılan yazılarda "Times New Roman" yazı tipi ve 12 karakter
boyutunun kullanılması esastır. Rapor, form ve analiz gibi özelliği olan metinlerde farklı yazı
tipi ve karakter boyutu kullanılabilir.

(3) Yazılar bir veya birkaç satırdan ibaret olsa dahi aynı büyüklükteki kâğıtlara yazılır.
(4) Bilgisayar veya daktilo ile yazılması mümkün olmayan hâllerde tutanaklar el yazı-

sıyla yazılabilir. El yazısının okunaklı ve düzgün bir şekilde yazılması zorunludur.
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(5) Tutanaklar Cumhuriyet savcısı veya hâkimin uygun göreceği teknik araçlarla tespit
olunabilir. Bu tespite dayanılarak sonradan düzenlenecek tutanağa yapılan işlemin safahatına
uygun olduğu Cumhuriyet savcısı ya da hâkim ile tutanağı düzenleyen zabıt kâtibi tarafından
tasdik edilir.

(6) Islak imza, ad ve soyadın üzerinde bırakılan boşluğa atılır.
Dış birimlere yazıların gönderilmesi
MADDE 94 – (1) Cumhuriyet başsavcılığı veya mahkemece belli bir hususun sorulması

için yazılan yazılar zimmet kaydına işlenip görevli personel aracılığıyla veya posta ile gönde-
rilir. Cumhuriyet savcısı veya hâkimin müsaadesi olmadıkça, bu yazılar ilgilisine elden veri-
lemez.

(2)  İlgilinin isteği üzerine yazının gönderilme tarihi ve numarası kendisine bildirilir.
(3) Cumhuriyet savcısı veya hâkim tarafından elden verilmesine müsaade edilen yazı,

zimmet kaydına işlenip ilgilinin imzası alındıktan sonra kendisine verilir ve bu husus yazı ör-
neğine işaret olunur.

Geri verilmesi istenen belgeler
MADDE 95 – (1) Mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören, katılan, şüpheli ve sanığın

Cumhuriyet başsavcılığı veya mahkemeye verdiği belge, Cumhuriyet savcısı veya hâkimin
izni olmadan geri verilemez. Belgenin geri verilmesine dair izin verilirse, gerekli görülmesi
hâlinde belgenin örneği dosyasına konulur.

Kanun yollarına başvurulması hâlinde yapılacak işlemler
MADDE 96 – (1) Mahkemece verilen hükme karşı; istinaf veya temyiz kanun yoluna

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

(2) Kanun yararına bozma talebinde bulunulması hâlinde, dosya Cumhuriyet başsav-
cılığınca UYAP üzerinden Bakanlığa gönderilir.

Yönetmelik hükümlerinin uygulanması
MADDE 97 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmesini ilgisine göre Cum-

huriyet başsavcısı, Cumhuriyet başsavcıvekili, Cumhuriyet savcısı,  mahkeme başkanı ve hâkim
sağlar.

İKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 98 – (1) 1/6/2005 tarihli ve 25832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cum-

huriyet Başsavcılıkları ile Adlî Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yü-
rütülmesine Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 99 – (1) Bu Yönetmeliğin;
a)28 ve 68 inci maddeleri 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mah-

kemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun
geçici 2 nci maddesi uyarınca bölge adliye mahkemelerinin faaliyete başlama tarihinde,

b) diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 100 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanların kanserojen veya mutajen mad-

delere maruziyetinden kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunması için bu
maddelere maruziyetin önlenmesi ve sınır değerler de dâhil olmak üzere asgari gerekliliklerin
belirlenmesidir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güven-

liği Kanunu kapsamına giren ve çalışanların kanserojen ve mutajen maddelere maruz kalma
riski bulunan işlerin yapıldığı işyerlerinde uygulanır.

(2) Asbest ile çalışmalarda, 25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen
hükümlerle birlikte bu Yönetmelik hükümleri de uygulanır.

(3) Radyasyonla birlikte farklı kanserojen veya mutajen maddelere maruziyetin olduğu
işlerde, radyasyonla ilgili özel mevzuatla birlikte bu Yönetmelik hükümleri de uygulanır. Yal-
nızca radyasyona maruziyetin söz konusu olduğu işlerde bu Yönetmelik hükümleri uygulan-
maz.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;
a) 6331 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak, 
b) Avrupa Birliğinin 29/4/2004 tarihli ve 2004/37/EC sayılı Konsey Direktifine paralel

olarak,
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
b) Kanserojen madde;
1) Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kanser oluşumuna

neden olabilecek veya kanser oluşumunu hızlandırabilecek madde veya müstahzarları,
2) Ek-1’de belirtilen maddeler, işlemler ve bu işlemler sırasında ortaya çıkan madde

veya müstahzarı,
c) Mutajen madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde ka-

lıtımsal genetik hasarlara yol açabilecek veya bu etkinin oluşumunu hızlandırabilecek madde
veya müstahzarları,

ç) Sınır değer: Aksi belirtilmedikçe kanserojen veya mutajen maddenin, çalışanın so-
lunum bölgesinde bulunan havadaki, Ek-2’de belirlenen referans zaman aralığındaki, zaman
ağırlıklı ortalama konsantrasyonunu,

d) Solunum bölgesi: Merkezi, kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan
30 cm yarıçaplı kürenin, başın ön kısmında kalan yarısını,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
İşverenlerin Yükümlülükleri

Risklerin değerlendirilmesi
MADDE 5 – (1) İşveren, 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete`de yayım-

lanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği uyarınca işyerinde gerçek-
leştirilen risk değerlendirmesinde; kanserojen veya mutajen maddelere maruziyet riski bulunan
işlerde çalışanların; bu maddelere maruziyet türü, maruziyet düzeyi ve maruziyet süresini be-
lirleyerek riskleri değerlendirir ve alınması gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerini belirler.

(2) Risk değerlendirmesinde kanserojen veya mutajen maddelerin, deri yolu da dâhil
olmak üzere vücuda giriş yollarının tümü dikkate alınır.

(3) Risk değerlendirmesi gerçekleştirilirken, belirli risklerden etkilenecek çalışanların
sağlık ve güvenlikleri ile kanserojen veya mutajen maddelerle çalışmak istemeyenlerin bu is-
tekleri özel olarak dikkate alınır.

Kullanımın azaltılması
MADDE 6 – (1) İşverenler;
a) Çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla teknik olarak mümkün olduğu

hâllerde,  tehlikesiz veya daha az tehlikeli madde, müstahzar veya işlem kullanarak işyerindeki
kanserojen veya mutajen maddelerin kullanımını azaltır.

b) Kanserojen veya mutajen maddelerin değiştirilmesi konusunda yapılan araştırma so-
nuçlarını, istenmesi hâlinde Bakanlığa verir.

Maruziyetin önlenmesi ve azaltılması
MADDE 7 – (1) Kanserojen veya mutajen maddelerle yapılan çalışmalarda maruziyetin

önlenmesi ve azaltılması için;
a) İşyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonucunda çalışanların sağlık ve gü-

venliği yönünden risk bulunduğunun ortaya çıkması hâlinde çalışanların tehlikeli maddelere
maruziyeti önlenir.

b) Kanserojen veya mutajen maddelerin tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanlarıyla
değiştirilmesinin teknik olarak mümkün olmadığı hâllerde, bu maddelerin üretiminde ve kul-
lanılmasında teknik imkânlara göre kapalı sistemler kullanılır.

c) Kapalı sistemle çalışmanın teknik olarak mümkün olmadığı hâllerde, çalışanların
maruziyeti mümkün olan en az düzeye indirilir.

ç) Çalışanların kanserojen veya mutajen maddelere maruziyeti, Ek-2’de verilen sınır
değerleri aşamaz.

d) İşveren kanserojen veya mutajen maddelerin kullanıldığı işlerde; 
1) İşyerinde kullanılacak kanserojen veya mutajen madde miktarını belirler ve yapılan

iş için gereken miktardan fazla madde bulunmasını önler.
2) Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalan veya kalabilecek çalışan sayısının

mümkün olan en az sayıda olmasını sağlar.
3) Kanserojen veya mutajen maddelerin çalışma ortamına yayılmasını önlemek veya

en aza indirmek için işlem tasarımını uygun şekilde yapar ve gerekli mühendislik kontrol ön-
lemlerinin alınmasını sağlar.

4) Kanserojen veya mutajen maddelerin kaynağından lokal veya genel havalandırma
sistemi veya diğer yöntemlerle, halk sağlığı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde çalışılan or-
tamdan dışarı atılmasını sağlar.
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5) Herhangi bir kaza sonucunda veya beklenmeyen bir şekilde kanserojen veya mutajen
maddelerin ortama yayılması hâlinde, bu durumun erken tespiti için uygun ölçüm sistemleri
bulunmasını sağlar.

6) Uygun çalışma yöntemleri ve işlemlerin kullanılmasını sağlar.
7) Alınan diğer önlemlerle toplu korumanın sağlanamadığı veya maruziyetin önlene-

mediği durumlarda uygun kişisel korunma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımların kul-
lanılmasını sağlar.

8) Özellikle çalışma ortam zemini, duvarlar ve diğer yüzeylerin düzenli olarak temiz-
lenmesini ve hijyen şartlarını sağlar.

9) Çalışanları bilgilendirir.
10) Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalınan veya maruz kalma riski bulunan

yerleri uygun ikaz levhaları ve güvenlik işaretleri ile belirler. Bu yerlerde sigara kullanılmasının
ve yeme, içmenin yasak olduğunu belirten ikaz levhalarını bulundurur.

11) İlgili mevzuat gereği hazırlanacak acil durum planında, yüksek düzeyde maruziyete
neden olabilecek durumlara yönelik eylemler de planlanır. 

12) Kanserojen veya mutajen maddelerin güvenli şekilde depolanması, taşınması veya
işlem görmesi için bu maddelerin açıkça ve görünür şekilde etiketlenmiş, sızdırmaz kapalı kap-
larda bulundurulmasını sağlar. Bu maddelerin kullanıldığı ve depolandığı alanlara görevli ol-
mayanların giriş ve çıkışlarını kontrol altında tutar.

13) Atıkların çalışanlar tarafından güvenli bir şekilde toplanması, depolanması ve uzak-
laştırılıp zararsız hale getirilmesinde açıkça ve görünür şekilde etiketlenmiş, sızdırmaz kapalı
kaplar kullanılmasını sağlar.

(2) Kanserojen veya mutajen maddeler, 31/3/2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmî Gaze-
te`de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ve
8/9/2009 tarihli ve 2009/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tehlikeli
Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) hükümle-
rine uygun olarak taşınır.

Yetkili makama bilgi verilmesi
MADDE 8 – (1) İşyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonucunda çalışanların

sağlığı ve güvenliği yönünden risk bulunduğu saptanan işlerde, Bakanlıkça istendiğinde, işve-
ren aşağıdaki konularda yeterli bilgileri verir.

a) İşyerinde kanserojen veya mutajen maddelerin kullanıldığı işlemler ile bu maddelerin
kullanılma nedeni.

b) Kanserojen veya mutajen maddelerin işyerinde üretilen ve kullanılan miktarı.
c) Maruz kalan çalışan sayısı.
ç) Alınan koruyucu önlemler.
d) Kullanılan koruyucu araç ve gerecin türü.
e) Maruziyetin türü ve düzeyi.
f) İkame yapılıp yapılamadığı.
Öngörülemeyen maruziyet
MADDE 9 – (1) Çalışanların yüksek düzeyde maruziyetine neden olabilecek beklen-

medik bir olay veya kaza hâlinde;
a) İşveren, çalışanlara durum hakkında derhal bilgi verir.
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b) Yüksek düzeydeki maruziyet nedeni ortadan kaldırılıp, durum normale dönünceye
kadar;

1) Etkilenmiş alana, sadece onarım ve diğer zorunlu işleri yapacak çalışanların girme-
sine izin verilir.

2) Etkilenmiş alana girecek çalışanların koruyucu giysi ve solunum koruyucu ekipman
kullanmaları sağlanarak, her bir çalışan etkilenmiş alanda mümkün olduğunca kısa süreli ça-
lıştırılır ve bu durumun süreklilik arz etmesi engellenir.

3) Koruma sağlanmayanların etkilenmiş alanda çalışmasına izin verilmez.
Öngörülebilir maruziyet
MADDE 10 – (1) İşveren; çalışanların maruziyetinin önemli ölçüde artma ihtimali olan

ve çalışanların maruziyetini azaltıcı tüm teknik koruyucu önlemlerin hâlihazırda alınmış olduğu
bakım, onarım gibi işlerde;

a) Genel sorumlulukları devam etmek şartıyla, çalışanlar ve/veya temsilcilerine danış-
tıktan sonra, bu işlerde çalışanların korunmasını sağlamak ve maruziyetlerini asgari süreye in-
dirmek için gerekli önlemleri belirler ve alır.

b) Yüksek düzeyde maruziyete neden olabilecek koşulların devamı süresince, çalışan-
ların koruyucu giysi ve solunum koruyucu ekipman kullanmalarını sağlar. Bu koşullardaki ça-
lışmaların mümkün olduğunca kısa süreli olmasını sağlayarak bu koşulların süreklilik arz et-
mesini engeller.

c) Bu işlerin yapıldığı alanları belirleyerek açık bir şekilde işaretler ve yetkili olmayan
kişilerin bu alanlara girmesini önler.

Riskli alanlara giriş
MADDE 11 – (1) İşveren; işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesine göre sağlık

ve güvenlik yönünden risk bulunan alanlara, sadece işi veya görevi gereği bu alana girmesi
gereken çalışanlara izin verir, bunların dışındakilerin girmemesi için gerekli önlemleri alır.

Hijyen ve kişisel korunma
MADDE 12 – (1) İşveren kanserojen veya mutajen maddelerle kirlenme ihtimali olan

işlerde aşağıdaki önlemleri alır.
a) Bu işlerin yapıldığı yerlerde çalışanların yemeleri, içmeleri ve sigara kullanmaları

önlenir.
b) Çalışanlara, koruyucu giysi veya uygun özel giysi verilir ve bunların günlük kıya-

fetlerinden ayrı yerlerde saklanabilmesi için birbirinden ayrı elbise dolapları bulundurulur.
c) Çalışanlara uygun ve yeterli yıkanma yeri, tuvalet ve temizlik malzemesi sağlanır.
ç) Kişisel koruyucu donanımların özel yerlerde ve uygun şartlarda saklanması sağlanır

ve her kullanımdan sonra ve mümkünse kullanmadan önce kontrol edilerek temizlenir, tamir
edilir veya değiştirilir.

(2) İşveren bu maddede belirtilen tedbirlerin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.
Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi
MADDE 13 – (1) İşveren; çalışanların ve/veya temsilcilerinin, çalışanların iş sağlığı

ve güvenliği eğitimlerine ilişkin mevzuat hükümlerini de dikkate alarak yeterli ve uygun eğitim
almalarını sağlar ve özellikle aşağıdaki konularda çalışanlara gerekli bilgi ve talimatı verir.

a) İşyerinde kullanılan kanserojen veya mutajen maddelerin riskleri ve etkileri.
b) Tütün kullanımının getirebileceği ek riskler de dâhil sağlığı etkileyebilecek riskler.
c) Maruziyeti önlemek için alınan ve alınacak önlemler.
ç) Hijyen kuralları.
d) Kişisel koruyucu donanımların kullanılması.
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e) Kazaların önlenmesi ve kaza halinde kurtarma çalışmaları da dâhil yapılması gereken
işler.

f) Kanserojen veya mutajen madde içeren tesis ve kapların üzerinde bulunması gereken
anlaşılır ve okunaklı etiketler ile açıkça görülebilir uyarı ve tehlike işaretleri.

(2) Yeni bir risk ortaya çıktığında veya mevcut risklerde değişiklik olduğunda eğitim
yenilenir ve gerektiği durumlarda belirli aralıklarla tekrarlanır.

Çalışanların bilgi alma hakkı
MADDE 14 – (1) Çalışanlar ve/veya temsilcileri, bu Yönetmelik hükümlerinin işye-

rinde uygulanmasını izleme ve özellikle aşağıdaki konularda uygulamalara katılma hakkına
sahiptir.

a) İşverenin kişisel koruyucu donanımı belirleme sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla,
koruyucu donanımın seçimi ve kullanılmasının çalışanların sağlık ve güvenliğine etkilerinin
belirlenmesinde.

b) İşverenin sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, 10 uncu maddenin birinci fıkrasının
(a) bendinde belirtilen işlerde alınacak önlemlerin belirlenmesinde.

(2) 10 uncu maddede belirtilen işler de dâhil olmak üzere maruziyetin yüksek olabile-
ceği durumlar hakkında, çalışanlar ve/veya temsilcileri en kısa sürede bilgilendirilir. Olayın
nedenleri, alınması gerekli koruyucu ve önleyici tedbirler ve durumun düzeltilmesi için yapıl-
ması gereken işler hakkında bilgi verilir.

(3) İşyerinde kullanılan kanserojen veya mutajen maddelerin malzeme güvenlik bilgi
formları temin edilip, ilgili çalışan ve/veya temsilcilerinin bunlara kolayca ulaşabilmeleri sağ-
lanır.

(4) İşveren, risk değerlendirmesine göre, çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden risk-
li olan işlerde çalışanların güncellenmiş listesini ve bunların maruziyet durumlarını belirten
kayıtları tutar.

(5) Yukarıda belirtilen liste ve kayıtları; işyeri hekimi, işyerinde sağlık ve güvenlikten
sorumlu kişiler ve/veya yetkili merciler inceleme hakkına sahiptirler.

(6) Her çalışan kendisi ile ilgili listedeki kişisel bilgileri alma hakkına sahiptir.
(7) Çalışanlar ve/veya temsilcileri bilgilerin tümünü isimsiz olarak alma hakkına sa-

hiptir.
Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması
MADDE 15 – (1) İşveren, bu Yönetmelikte belirtilen konularda çalışanların ve/veya

temsilcilerinin 6331 sayılı Kanunun 18 inci maddesine uygun olarak; görüşlerini alır, teklif ge-
tirme hakkını tanır ve bu konulardaki görüşmelerde yer almalarını ve katılımlarını sağlar.

(2) Çalışanların ve/veya temsilcilerinin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması
için alınan önlemlerin yetersiz olduğu durumlarda veya teftiş sırasında, yetkili makama baş-
vurmalarından dolayı hakları kısıtlanamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Sağlık gözetimi 
MADDE 16 – (1) İşveren; kanserojen veya mutajen maddelere maruziyet sonucu olu-

şabilecek sağlık sorunlarına erken tanı konulması ve çalışanların bu maddelere maruziyetinden
kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunmaları amacıyla maruziyet öncesinde
ve daha sonra da düzenli aralıklarla;

a) Çalışanların aşağıdaki durumlarda sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.
1) 6331 sayılı Kanunun 15 inci maddesi kapsamında.
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2) İşyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gerektirmesi hâlinde.
b) İşyerinde kişisel ve mesleki hijyen önlemlerinin derhal alınabilmesi mümkün olacak

şekilde gerekli düzenlemeleri yapar.
(2) Yapılan sağlık gözetimi sonucunda, çalışanda saptanan sağlık sorununun kanserojen

veya mutajen maddelere maruziyet nedeniyle oluştuğunun tespiti halinde;
a) Çalışanların sağlık gözetimine yönelik kişisel sağlık kayıtları tutulur ve işyeri hekimi

tarafından çalışanlara yönelik alınması gereken koruyucu veya önleyici tedbirler önerilir.
b) Çalışana, maruziyet sonrasında takip edilmesi gereken sağlık gözetimi ile ilgili bilgi

ve tavsiyeler verilir.
c) İşveren;
1) İşyerinde yapılan risk değerlendirmesini gözden geçirir.
2) Riskleri önlemek veya azaltmak için alınan önlemleri gözden geçirir.
3) Riskleri önlemek veya azaltmak için gerekli görülen ve çalışanın kanserojen veya

mutajen maddelere maruz kalmayacağı başka bir işte görevlendirilmesi de dâhil benzeri ön-
lemleri uygular.

4) İşyeri hekiminin gerekli gördüğü durumlarda; benzer biçimde maruz kalan çalışan-
ların da düzenli bir şekilde sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

(3) Çalışanın kendisi veya işveren, sağlık gözetimi sonuçlarının yeniden değerlendiril-
mesini isteyebilir. Çalışanlar, kendilerine ait sağlık gözetimi sonuçlarına ait bilgileri alma hak-
kına sahiptir.

(4) Çalışanların sağlık gözetiminde dikkat edilmesi gereken hususlar Ek-3’te verilmiştir.
(5) İşyerinde, sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kanserojen veya

mutajen maddelere maruziyet nedeniyle oluştuğu ön tanısı konulan tüm kanser vakaları 6331
sayılı Kanunun 14 üncü maddesi uyarınca ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir.

Kayıtların saklanması
MADDE 17 – (1) 14 üncü ve 16 ncı maddelerde belirtilen kayıtlar maruziyetin sona

ermesinden sonra en az 40 yıl süre ile saklanır.
(2) İşyerinde faaliyetin sona ermesi halinde işveren bu kayıtları Sosyal Güvenlik Ku-

rumu İl Müdürlüğüne teslim eder.
Kanserojen veya mutajen maddeler ve sınır değerleri
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında; kanserojen veya mutajen madde

olarak, 26/12/2008 tarihli ve 27092 Mükerrer sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Tehlikeli
Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında
Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2`deki sınıflandırma dikkate alınır. Ayrıca Dünya Sağlık
Örgütü tarafından yayımlanmış olan listeler de dikkate alınabilir. 

(2) Kanserojen veya mutajen maddelerin sınır değerleri Ek-2`de verilmiştir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 19 – (1) 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kan-

serojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönet-
melik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yü-

rütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA İLK DEFA YAPILACAK ATAMALAR

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/3/2012 tarihli ve 28234 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük
ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmış ve (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ı) YDS : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (3)

numaralı alt bendi, (h) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (i) bendinin (2) numaralı alt bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3) YDS’den en az (D) düzeyinde veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği
bulunan sınavlardan geçerlilik süresi sona ermemiş puan aldığını bir yabancı dil seviye belge-
siyle belgelemek,”

“2) YDS’den en az (A) düzeyinde veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği
bulunan sınavlardan geçerlilik süresi sona ermemiş puan aldığını bir yabancı dil seviye belge-
siyle belgelemek,”

“2) Kimyager ve İstatistikçi kadrolarına atanabilmek için; sınavın son başvuru tarihi
itibariyle beş yıl içerisinde girmiş olduğu YDS’den en az (D) düzeyinde veya buna denk kabul
edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan geçerlilik süresi sona ermemiş puan aldığını
bir yabancı dil seviye belgesiyle belgelemek,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) Sözlü sınava katılma şartları, son başvuru tarihi, başvuru yeri, mezun

olunması gereken okullar ve bölümler ile KPSS puan türü, atama yapılacak kadro ve pozis-
yonların unvanı, sayısı, varsa sınıfı ve derecesi, atanılacak görev yerleri, sınav tarihi ve konuları,
başvuruda istenecek belgeler ile gerekli görülen diğer hususlar sınav tarihinden en az otuz gün
önce Türkiye genelinde tirajı yüksek günlük gazetelerden en az birinde yayımlanmak ve Ba-
kanlık kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.

(2) Sözlü sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro ve pozisyon sayısının
üç katına kadar aday çağrılabilir. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday
bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağrılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Asil aday sayısının yüzde yirmisini geçmeyecek kadar da yedek aday belirleyebilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre atananlardan, 7/7/2012 tarihli ve 28346 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 12
ve 13 üncü maddeleri kapsamında özür grubunda bulunanlar ile 14 üncü madde kapsamında
bulunanlar hariç, atandıkları yerde iki yıl fiilen görev yapmadan Bakanlığın başka yerdeki diğer
idarelerine atanamazlar.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/3/2012 28234

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/5/2012 28286
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Millî Savunma Bakanlığından:
SUBAY SİCİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 27/12/1998 tarihli ve 23566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Subay
Sicil Yönetmeliğinin 98 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yurt dışı sürekli görev haricinde yurt dışına gönderilenlerin kıt’a özlük dosyaları ve
ikinci sicil üstünde muhafaza edilen sicil belgeleri dosyası, yurt içindeki atamalı olduğu birlik
veya kurumlardaki sicil üstleri tarafından muhafaza edilir. Sicil belgesinin düzenlenmesi, bu
Yönetmeliğin 24 ve 102 nci maddelerine göre yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 6 – Uzman jandarma iken 3/6/2012 tarihinden önce statü değişti-

rerek astsubaylığa, müteakiben subaylığa nasbedilenlerden bu tarihte halen görevde olanların,
uzman jandarma statüsündeki son derece ve kademeleri ile öğrenim durumlarına göre 3466
sayılı Uzman Jandarma Kanununun geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtildiği şe-
kilde 926 sayılı Kanuna ekli IX Sayılı Cetvele intibakları yapılır. Personelin bu şekilde bulunan
derece ve kademeleri, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri doğrul-
tusunda ilerletilerek 3/6/2012 tarihindeki derece ve kademeleri belirlenir.

Statü değiştirerek astsubaylığa, müteakiben subaylığa geçirilen uzman jandarmaların
bu madde hükümlerine göre yapılan intibaklarla üst derecenin birinci kademesine yükseltilmesi
için terfi etmeleri beklenmez. Bu şekilde yapılan derece ilerlemesi ile üst rütbe maaşını almış
olmak, üst rütbeye terfi etmeyi gerektirmez.

Bu maddede belirtilen hususlar ile onay işlemleri kuvvet komutanlıkları, Jandarma Ge-
nel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlıkları tarafından yürütü-
lür.”

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

birlikte yürütür.
—— • ——

Millî Savunma Bakanlığından:
ASTSUBAY SİCİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 28/12/1998 tarihli ve 23567 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Astsubay
Sicil Yönetmeliğinin 66 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yurt dışı sürekli görev haricinde yurt dışına gönderilenlerin kıt’a özlük dosyaları ve
ikinci sicil üstünde muhafaza edilen sicil belgeleri dosyası, yurt içindeki atamalı olduğu birlik
veya kurumlardaki sicil üstleri tarafından muhafaza edilir. Sicil belgesinin düzenlenmesi, bu
Yönetmeliğin 21 inci ve 70 inci maddelerine göre yapılır.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 2 – Uzman jandarma iken 3/6/2012 tarihinden önce statü değişti-

rerek astsubaylığa nasbedilenlerden bu tarihte halen görevde olanların, statü değiştirmeden ön-
ceki son derece ve kademeleri ile öğrenim durumlarına göre 3466 sayılı Uzman Jandarma Ka-
nununun geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtildiği şekilde 926 sayılı Kanuna ekli
IX Sayılı Cetvele intibakları yapılır. Personelin bu şekilde bulunan derece ve kademeleri, 926
sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri doğrultusunda ilerletilerek 3/6/2012
tarihindeki derece ve kademeleri belirlenir.
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Statü değiştirerek astsubaylığa geçirilen uzman jandarmaların bu madde hükümlerine
göre yapılan intibaklarla üst derecenin birinci kademesine yükseltilmesi için terfi etmeleri bek-
lenmez. Bu şekilde yapılan derece ilerlemesi ile üst rütbe maaşını almış olmak, üst rütbeye
terfi etmeyi gerektirmez.

Bu maddede belirtilen hususlar ile onay işlemleri kuvvet komutanlıkları, Jandarma Ge-
nel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlıkları tarafından yürütü-
lür.”

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

birlikte yürütür.
—— • ——

Sağlık Bakanlığından:
SAĞLIK HİZMETİ KALİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE

DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sağlık kurum ve kuruluşlarında kaliteli hizmet

sunumunun sağlanması amacıyla, hasta güvenliği, çalışan güvenliği, hasta memnuniyeti ve ça-
lışan memnuniyetini esas alan sağlık hizmet kalite standartları ile bu standartların uygulanma-
sına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti ile koruyucu

sağlık hizmeti sunan kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarını kapsar. 
Dayanak
MADDE 3 – (1) 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun

9 uncu maddesinin (c) bendi ile 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Ku-
ruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin
birinci fıkrasının (ı) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
b) Bölüm puanı: Sağlık kurum ve kuruluşlarında yerinde yapılan değerlendirme neti-

cesinde Sağlık Hizmet Kalite Standartlarının bölüm bazında uygulanma düzeyini gösteren,
sıfır ile yüz arasında tespit edilen değeri,

c) Değerlendirme: Sağlık kurum ve kuruluşlarında Sağlık Hizmet Kalite Standartlarının
uygulanma düzeylerini belirlemek için yerinde yapılan ve standartların uygulanıp uygulanma-
dığını gösteren incelemeyi,

ç) Değerlendirici: Bakanlıkça yetkilendirilen ve değerlendirme faaliyetlerini gerçek-
leştiren kişiyi,

d) Dönem: Sağlık kurum ve kuruluşlarının 1 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasında değer-
lendirileceği zaman aralığını, 

e) Genel Müdürlük: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
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f) Hasta ve çalışan güvenliği puanı: Değerlendirme sonucunda hasta ve çalışan güven-
liğine ilişkin standartların uygulanma düzeyini gösteren, sıfır ile yüz arasında tespit edilen de-
ğeri, 

g) Kalite puanı: Sağlık kurum ve kuruluşlarında yerinde yapılan değerlendirme netice-
sinde Sağlık Hizmet Kalite Standartlarının uygulanma düzeyini gösteren, sıfır ile yüz arasında
tespit edilen değeri,

ğ) Sağlık Hizmet Kalite Standartları (SHKS): Bakanlıkça sağlık kurum ve kuruluşları
için geliştirilen kalite standartlarını, 

h) Sağlık kurumu: Kamu ve özel sektöre ait hastaneler ile tıp/dal merkezleri, ağız ve
diş sağlığı merkezleri/hastanelerini, 

ı) Sağlık kuruluşu: Birinci basamak sağlık hizmeti veren kuruluşları (aile sağlığı mer-
kezleri/birimleri, halk sağlığı laboratuvarları, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi
gibi), poliklinikleri, tıbbi laboratuvarlar ile görüntüleme, kan ve diyaliz gibi merkezleri ile il
ambulans servislerini,

ifade eder. 
İKİNCİ BÖLÜM

Standartların Uygulanması ve Değerlendirme 

Sağlık Hizmet Kalite Standartlarının uygulanması
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki sağlık kurum ve kuruluşları; ruhsat için

belirlenen asgari şartları karşılamak kaydı ile bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda uygu-
lama yapmak, gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek, kendi iç düzenlemelerini yapmak ve ted-
birleri almakla yükümlüdür. Sağlık kurum ve kuruluşları, Sağlık Hizmet Kalite Standartlarını
esas alarak uygulamalarını gerçekleştirmek zorundadır.

(2) Sağlık kurum ve kuruluşlarının uygulaması gereken Sağlık Hizmet Kalite Standart-
ları ve bunlara ilişkin rehberler Bakanlığın internet sitesinde yayımlanır.

Değerlendirme  
MADDE 6 – (1) Bakanlık, Sağlık Hizmet Kalite Standartları doğrultusunda sağlık hiz-

meti sunan kurum ve kuruluşları değerlendirir.
(2) Sağlık Hizmet Kalite Standartlarının hazırlanması, değerlendirme süreci ve değer-

lendiricilerin belirlenmesine ilişkin tüm iş ve işlemler Genel Müdürlükçe yürütülür. 
(3) Değerlendirmeler her dönem, Bakanlığın belirlediği tarihlerde ve bu Yönetmelik

hükümleri çerçevesinde yapılır. 
(4) Sağlık Hizmet Kalite Standartlarının tümü veya Genel Müdürlükçe belirlenecek

standart ve/veya bölümler üzerinden değerlendirme yapılabilir.
(5) İl ambulans servisi hizmetlerinin değerlendirmesinde Bakanlığın internet sitesinde

yayımlanan il ambulans servisine ilişkin kalite standartları uygulanır. Değerlendirmede; istas-
yon sayısı 10 ve altında olan illerdeki bütün istasyonlar değerlendirilir. İstasyon sayısı 11 ve
üzerinde olan illerde ise en az 10 istasyon değerlendirilir.

(6) Bakanlık gerekli hallerde, değerlendirme dönemini üç aya kadar uzatabilir. 
(7) Bakanlık, gerekli gördüğü hallerde belirlediği değerlendirme tarihleri dışında da

değerlendirme yapabilir veya yaptırabilir. 
(8) Sağlık kurum ve kuruluşları değerlendirme sonucunun tebliğinden itibaren somut

delillerle birlikte en geç yedi gün içinde yazılı olarak Bakanlığa itiraz edebilir. İtiraz başvuruları,
Bakanlıkça en geç otuz gün içerisinde sonuçlandırılır.
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(9) İtiraz veya gerekli görülen hallerde Genel Müdürlükçe değerlendirme yapılması ha-
linde değerlendirme puanı olarak, son yapılan değerlendirme puanı esas alınır. 

(10) Sağlık kurum ve kuruluşlarında kalite puanı, hasta ve çalışan güvenliği puanı ile
bölüm puanı aşağıdaki şekilde hesaplanır. 

a) Kalite Puanı: [SHKS’de değerlendirilen bölümlerden elde edilen puan toplamı/(SHKS’de
değerlendirilen bölümlerdeki standartların puan toplamı – SHKS’de değerlendirilen bölümler-
deki standartlardan değerlendirme dışı bırakılan puan toplamı)] x 100.

b) Hasta ve Çalışan Güvenliği Puanı: [SHKS’de değerlendirilen bölümlerden elde edi-
len hasta ve çalışan güvenliği puan toplamı / (SHKS’de değerlendirilen bölümlerdeki hasta ve
çalışan güvenliği standartları puan toplamı – SHKS’de değerlendirilen bölümlerdeki hasta ve
çalışan güvenliği standartlarından değerlendirme dışı bırakılan puan toplamı)] x 100.

c) Bölüm Puanı: [SHKS’de değerlendirilen bölümden elde edilen puan toplamı/(SHKS’de
değerlendirilen bölümdeki standartların puan toplamı – SHKS’de değerlendirilen bölümdeki
standartlardan değerlendirme dışı bırakılan puan toplamı)] x 100.

(11) İl Ambulans Servisi kalite puanı aşağıdaki şekilde hesaplanır;
a) Kalite puanı = (İstasyon Ortalama Puanı + Yönetim Hizmetleri Puanı + Kalite İndi-

katör Puanı) / 3.
b) İstasyon Puanı = İstasyon Hizmetleri Bölümünden Elde Edilen Toplam Puan / (İs-

tasyon Hizmetleri Bölümünün Toplam Puanı – Değerlendirme Dışı Puan Toplamı) x 100.
c) İstasyon Ortalama Puanı = Her Bir İstasyon İçin Elde Edilen İstasyon Puanlarının

Toplamı / İstasyon Sayısı.
ç) Yönetim Hizmetleri Puanı = Yönetim Hizmetleri Bölümünden Elde Edilen Toplam

Puan/(Yönetim Hizmetleri Bölümünün Toplam Puanı – Değerlendirme Dışı Puan Toplamı) x 100.
d) Kalite İndikatör Puanı = Kalite İndikatörleri Bölümünden Elde Edilen Toplam Puan

/ (Kalite İndikatörleri Bölümünün Toplam Puanı – Değerlendirme Dışı Puan Toplamı) x 100.
Değerlendirmeye ilişkin istisnai durumlar
MADDE 7 – (1) Sağlık hizmeti sunumuna yeni başlayan sağlık kurum ve kuruluşla-

rında ilk değerlendirme en erken, faaliyete başladıkları tarihten itibaren altı ay sonra yapılır.
(2) Sağlık kurum veya kuruluşu tarafından sunulan sağlık hizmetlerinin bir başka hizmet

binasında veya yerleşkede verilmeye başlanması veya mevcut sağlık kurum veya kuruluşunun
kapasitesinde en az yüzde elli oranında genişleme olması durumunda ilgili sağlık kurum veya
kuruluşları altı ay süresince değerlendirilmez.

(3) Yangın, sel, deprem gibi doğal afetlere maruz kalan ve hizmetlerini aksatacak dü-
zeyde hasar gören sağlık kurum ve kuruluşları, maruz kalma tarihinden itibaren altı ay süresince
değerlendirilmez. 

(4) Bakanlık bu madde kapsamında belirlenen süreleri bir defaya mahsus altı ay süre
ile uzatmaya yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 8 – (1) 6/4/2011 tarihli ve 27897 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hasta

ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük 
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/10/2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Limanlar
Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Çanakkale Liman Başkanlığı liman idari sahasındaki (1) nolu demirleme sahasına
ve Kocaeli Liman Başkanlığı idari sahasındaki tüm demirleme sahalarına demirleyecek veya
ayrılacak 1000 GT ve üzerindeki Türk Bayraklı gemi ve deniz araçları ile 500 GT ve üzerindeki
yabancı bayraklı gemi ve deniz araçları kılavuz kaptan almak zorundadır. Anılan liman idari
sahalarındaki diğer demirleme sahalarına demirleyecek ya da ayrılacak gemi ve deniz araçları
bu hükümden muaftır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Uygun kıyı tesisi olmaması ya da kıyı tesisinin yanaşmaya müsait olmaması ne-
deniyle demirde bekleyen gemi ve deniz araçlarının yolcu ve personeli, sınır giriş ve çıkış iş-
lemleri yaptırılması, ilgili diğer mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesi, seyir, can, mal, çevre
güvenliği ve emniyetine ilişkin tedbirlerin alınması ve tüm sorumluluğun gemi kaptanına ait
olması kaydıyla; Türk Bayraklı yolcu motoru veya gezinti (tenezzüh) gemisi ile İdarenin izni
ve liman başkanlığının bilgisi dâhilinde kıyı tesislerine çıkabilir ve aynı şartlar gözetilerek ge-
miye geri dönüşleri sağlanabilir. Ancak ilgili liman başkanlığı idari sahası içerisinde yolcu tah-
mil/tahliyesinde kullanılabilecek, seyir, can, mal, çevre güvenliği ve emniyeti yönünden yeterli
nitelik ve sayıda deniz aracının bulunmaması halinde; tahmil/tahliye esnasında yolcuların gü-
venliğine ilişkin her türlü sorumluluğun gemi kaptanına ait olduğuna ilişkin İdareye yazılı ta-
ahhütte bulunulması, geminin sigortasının bu tahmil ve tahliyeyi kapsadığına ilişkin belgenin
İdareye sunulması ve gemi ilgililerince tüm önlemlerin alınması kaydıyla, ilgili liman başkan-
lığının denetiminde, yolcuların ve gemi personelinin tahmil/tahliyesinin, geminin botları ile
yapılmasına İdarece izin verilebilir.”

“(4) Yolcu gemileri hariç deniz turizmi araçları üçüncü fıkra hükmünden muaftır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değişti-

rilmiştir.
“Kocaeli Liman Başkanlığına özel hükümler”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ek-1’inde yer alan;
a) İstanbul Liman Başkanlığı başlıklı 1 inci maddesinin (B) bölümüne aşağıdaki (f)

bendi eklenmiş,
b) İzmit (Kocaeli) Liman Başkanlığı başlıklı 2 nci maddesinin başlığı ile (A) bölümünde

yer alan “İzmit (Kocaeli) Liman Başkanlığı” ifadeleri “Kocaeli Liman Başkanlığı” olarak de-
ğiştirilmiş,

c) Tekirdağ Liman Başkanlığı başlıklı 7 nci maddesinin (A) bölümü aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, (B) bölümüne aşağıdaki (e) bendi eklenmiş,

ç) Mersin Liman Başkanlığı başlıklı 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,
d) Ceyhan Liman Başkanlığı başlıklı 16 ncı maddesinin başlığı ile (A) bölümünde yer

alan “Ceyhan Liman Başkanlığı” ifadeleri “Botaş Liman Başkanlığı” olarak değiştirilmiş,
e) Çanakkale Liman Başkanlığı başlıklı 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,
f) Bandırma Liman Başkanlığı başlıklı 22 nci maddesinin (A) bölümü aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş,
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g) Gelibolu Liman Başkanlığı başlıklı 26 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmış,
ğ) Marmara Adası Liman Başkanlığı başlıklı 30 uncu maddesinin (A) bölümü aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş,
h) İzmir Liman Başkanlığı başlıklı 32 nci maddesinin (B) bölümü aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiş,
ı) Antalya Liman Başkanlığı başlıklı 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,
i) Rize Liman Başkanlığı başlıklı 65 inci maddesinin (B) bölümünün (a) bendi ile (C)

bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
1) İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI
B) Demirleme sahaları
“f) Yakıt ve su parçları için 7 nolu bekleme/demirleme sahası: A ve B bölgeleri demir-

leme sahaları içerisinde ve aşağıdaki koordinatların oluşturduğu 7 nolu deniz alanı, yakıt ve
su barçları için tahsis edilmiş bekleme ve demir alanıdır.

1) 40º 59' 13" K – 028º 55' 27" D
2) 40º 59' 02" K – 028º 55' 27" D
3) 40º 59' 33" K – 028º 57' 12" D
4) 40º 59' 25" K – 028º 57' 29" D
5) 40º 59' 43" K – 028º 57' 29" D”
7) TEKİRDAĞ LİMAN BAŞKANLIĞI
“A) Liman idari saha sınırı
Tekirdağ Liman Başkanlığının liman idari sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu

hattın içinde kalan deniz ve kıyı alanıdır.
a) 41º 01´ 57" K – 028º 00´ 33" D (Tekirdağ-İstanbul İl Sınırı)
b) 40º 43´ 30" K – 028º 00´ 33" D
c) 40º 42´ 00" K – 027º 37´ 24" D
d) 40º 38´ 40" K – 027º 27´ 00" D
e) 40º 38´ 06" K – 027º 27´ 00" D
f) 40º 28´ 48" K – 026º 58´ 12" D
g) 40º 33´ 00" K – 026º 58´ 12" D”
B) Demirleme sahaları
“e) 6 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler, nükleer güçle çalışan as-

keri gemiler ve karantina altına alınacak gemiler ile gazdan arındırma işlemi yapacak gemilerin
demirleme sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 40º 37´ 33" K – 027º 10´ 00" D
2) 40º 36´ 27" K – 027º 10´ 00" D
3) 40º 32´ 39" K – 027º 00´ 00" D
4) 40º 33´ 24" K – 026º 59´ 48" D”
“15) MERSİN LİMAN BAŞKANLIĞI
A) Liman idari saha sınırı
Mersin Liman Başkanlığının liman idari sahası, aşağıdaki (a) koordinatından hakiki

Güney (180°) istikametine çizilen hat ile (b) koordinatından hakiki Güney (180°) istikametine
çizilen hat arasında kalan ve bitişik Türk Karasuları ile sınırlanan deniz ve kıyı alanıdır.

a) 36º 26' 18" K – 034º 07' 06" D (Akyar Burnu)
b) 36º 41' 30" K – 035º 03' 00" D
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B) Demirleme sahaları
a) 1 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin de-

mirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.
1) 36º 46' 42" K – 034º 38' 00" D
2) 36º 46' 18" K – 034º 37' 15" D
3) 36º 41' 00" K – 034º 35' 10" D
4) 36º 41' 00" K – 034º 40' 00" D
5) 36º 45' 20" K – 034º 40' 00" D
b) 2 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler, nükleer güçle çalışan as-

keri gemiler ve karantina altına alınacak gemiler ile gazdan arındırma işlemi yapacak gemilerin
demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 36º 45' 00" K – 034º 41' 00" D
2) 36º 41' 00" K – 034º 41' 00" D
3) 36º 41' 00" K – 034º 45' 00" D
4) 36º 45' 00" K – 034º 45' 00" D
c) 3 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler, askeri gemiler ve ka-

rantina demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.
1) 36º 43' 00" K – 034º 47' 00" D
2) 36º 40' 00" K – 034º 47' 00" D
3) 36º 40' 00" K – 034º 50' 00" D
4) 36º 43' 00" K – 034º 50' 00" D
C) Kılavuz kaptan alma ve bırakma yerleri
1) 36º 46' 30" K – 034º 39' 27" D
2) 36º 45'18" K – 034º 41' 00" D”
“20) ÇANAKKALE LİMAN BAŞKANLIĞI
A) Liman idari saha sınırı
Çanakkale Liman Başkanlığının liman idari sahası, (a), (b), (c) ve (d) koordinatlarını

birleştiren hat ile (e), (f), (g), (h), (ı), (j) ve (k) koordinatlarını birleştiren hattın arasında kalan
deniz ve kıyı alanıdır.

a) 40º 33´ 00" K – 026º 58´ 12" D
b) 40º 28´ 48" K – 026º 58´ 12" D
c) 40º 27´ 42" K – 026º 55´ 00" D
d) 40º 24´ 24" K – 026º 55´ 00" D
e) 39º 50´ 27" K – 026º 08´ 15" D (Kum Burnu)
f) 39º 56´ 21" K – 026º 04´ 48" D (Tavşan Adası Palamut Burnu)
g) 39º 56´ 27" K – 026º 03´ 39" D (Tavşan Adası Kuzeybatısı)
h) 40º 13´ 00" K – 026º 10´ 30" D
ı) 40º 23´ 00" K – 026º 00´ 00" D
j) 40º 34´ 42" K – 026º 40´ 00" D
k) 40º 38´ 36" K – 026º 43´ 33" D
B) Demirleme sahaları
a) 1 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin de-

mirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.
1) 40º 00',90 K – 026º 15',10 D
2) 40º 01',70 K – 026º 17',40 D
3) 40º 03',07 K – 026º 18',95 D

Sayfa : 42                               RESMÎ GAZETE                               6 Ağustos 2013 – Sayı : 28730

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 42



4) 40º 02',55 K – 026º 19',80 D
5) 40º 01',40 K – 026º 18',75 D
6) 40º 00',30 K – 026º 15',20 D
b) 2 nolu demirleme sahası: Kısa süre demirde kalacak gemiler, yakıt ikmali yapacak

gemiler ve atık verecek gemilerin demirleme sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz
alanıdır.

1) 39º 51' 30" K – 026º 08' 00" D
2) 39º 52' 24" K – 026º 08' 00" D
3) 39º 52' 24" K – 026º 07' 00" D
c) 3 nolu demirleme sahası: Çanakkale’de bulunan kıyı tesislerine gelen gemilerin de-

mirleme sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.
1) 39º 54' 18" K – 026º 08' 54" D
2) 39º 53' 12" K – 026º 09' 18" D
3) 39º 53' 12" K – 026º 08' 06" D
4) 39º 54' 18" K – 026º 08' 15" D
ç) 4 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin de-

mirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.
1) 40º 23´ 48" K – 026º 39´ 15" D
2) 40º 24´ 12" K – 026º 39´ 51" D
3) 40º 23´ 30" K – 026º 39´ 15" D
4) 40º 23´ 57" K – 026º 39´ 51" D
d) 5 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler, nükleer güçle çalışan as-

keri gemiler ve karantina altına alınacak gemiler ile gazdan arındırma işlemi yapacak gemilerin
demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 40º 23´ 48" K – 026º 38´ 39" D
2) 40º 23´ 48" K – 026º 39´ 15" D
3) 40º 23´ 30" K – 026º 38´ 39" D
4) 40º 23´ 30" K – 026º 39´ 15" D
e) 6 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin de-

mirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.
1) 40º 32´ 48" K – 026º 56´ 00" D
2) 40º 31´ 24" K – 026º 56´ 30" D
3) 40º 30´ 00" K – 026º 53´ 00" D
4) 40º 31´ 18" K – 026º 52´ 24" D
f) 7 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin de-

mirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.
1) 40º 28´ 30" K – 026º 44´ 15" D
2) 40º 27´ 21" K – 026º 46´ 00" D
3) 40º 29´ 03" K – 026º 50´ 30" D
4) 40º 30´ 15" K – 026º 49´ 51" D
g) 8 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler ile yakıt ikmali yapacak

gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.
1) 40º 26´ 42" K – 026º 52´ 42" D
2) 40º 24´ 48" K – 026º 52´ 42" D
3) 40º 24´ 42" K – 026º 51´ 18" D
4) 40º 26´ 18" K – 026º 51´ 18" D
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ğ) 9 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin de-
mirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 40º 25´ 48" K – 026º 49´ 36" D
2) 40º 24´ 36" K – 026º 49´ 36" D
3) 40º 24´ 42" K – 026º 51´ 18" D
4) 40º 26´ 18" K – 026º 51´ 18" D
C) Kılavuz kaptan alma ve bırakma yeri
8/10/1998 tarihli ve 98/11860 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk

Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü’nün 45 inci maddesinde belirtilen kılavuz kaptan alma
ve bırakma yerleri kullanılır. Bu koordinatlara ilave olarak; 40º 24' 00" K - 026º 40' 00" D nok-
tası kullanılır.”

22) BANDIRMA LİMAN BAŞKANLIĞI
“A) Liman idari saha sınırı
Bandırma Liman Başkanlığının liman idari sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu

hattın içinde kalan deniz ve kıyı alanıdır.
a) 40º 23' 48" K – 028º 30' 48" D
b) 40º 28' 00" K – 028º 27' 00" D
c) 40º 43' 30" K – 028º 27' 00" D
d) 40º 43' 30" K – 028 º 00 33" D
e) 40º 31' 36" K – 027º 46' 36" D (Turanköy Burnu)”
30) MARMARA ADASI LİMAN BAŞKANLIĞI
“A) Liman İdari Saha Sınırı
Marmara Adası Liman Başkanlığı liman idari sahası, aşağıdaki koordinatların oluştur-

duğu hattın içinde kalan deniz ve kıyı alanıdır.
a) 40º 31' 36" N – 027 º 46' 36" E (Turanköy Burnu)
b) 40º 43' 30" N – 028 º 00 33" E
c) 40º 38' 40" N – 027 º 27' 00" E
d) 40º 26' 45" N – 027 º 27' 00" E
e) 40º 24' 00" N – 027 º 39' 30" E
f) 40º 28' 12" N – 027 º 42' 00" E (Narlıköy dahil)”
32-İZMİR LİMAN BAŞKANLIĞI
“B) Demirleme sahaları
a) 1 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler için demirleme sahası,

aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.
1) 38º 25′ 49" K – 027º 05′ 43" D
2) 38º 25′ 55" K – 027º 06′ 10" D
3) 38º 25′ 08" K – 027º 05′ 32" D
4) 38º 25′ 15" K – 027º 05′ 54" D
b) 2 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin de-

mirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.
1) 38º 25′ 55" K – 027º 06′ 10" D
2) 38º 26' 07" K – 027º 06' 45" D
3) 38º 25' 12" K – 027º 07' 24" D
4) 38º 24' 19" K – 027º 05' 18" D
5) 38º 25' 08" K – 027º 05' 32" D
6) 38º 25' 15" K – 027º 05' 54" D
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c) 3 nolu demirleme sahası: Nükleer güçle çalışan askeri gemiler ve karantina altına
alınacak gemiler ile gazdan arındırma işlemi yapacak gemilerin demirleme sahası aşağıdaki
koordinatların oluşturduğu deniz alanlarıdır.

1) 38º 24' 24" K – 026º 50' 09" D
2) 38º 23' 03" K – 026º 51' 27" D
3) 38º 23' 33" K – 026º 52' 48" D
4) 38º 24' 48" K – 026º 51' 24" D
ç) 4 nolu demirleme sahası: Nükleer güçle çalışan askeri gemiler ve karantina altına

alınacak gemiler ile gazdan arındırma işlemi yapacak gemilerin demirleme sahası aşağıdaki
koordinatların oluşturduğu deniz alanlarıdır.

1) 38º 24' 18" K – 026º 48' 18" D
2) 38º 23´ 12" K – 026º 49´ 30" D
3) 38º 23´ 21" K – 026º 50´ 39" D
4) 38º 24´ 30" K – 026º 49´ 27" D”
“45) ANTALYA LİMAN BAŞKANLIĞI
A) Liman idari saha sınırı
Antalya Liman Başkanlığının liman idari sahası, aşağıdaki (a) ve (b) koordinatlarını

birleştiren hat ve devamında (b) koordinatından hakiki güney (180°) istikametine çizilen hat
ile (c) koordinatından hakiki güney (180°) istikametine çizilen hat arasında kalan ve bitişik
Türk Karasuları ile sınırlanan deniz ve kıyı alanıdır.

a) 36º 42' 36" K – 030º 34' 24" D (Azmak Burnu)
b) 36º 42' 15" K – 030º 40' 00" D
c) 36° 49' 48"K – 031° 10' 24" D (Köprüçayı)
B) Demirleme sahaları
a) 1 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin de-

mirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.
1) 36º 50' 00" K – 030º 38' 00" D
2) 36º 49' 30" K – 030º 37' 02" D
3) 36º 48' 42" K – 030º 36' 30" D
4) 36º 48' 21" K – 030º 36' 53" D
5) 36º 48' 42" K – 030º 38' 00" D
b) 2 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan ve uzun süre demirde kalacak

gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.
1) 36º 52' 42" K – 030º 41' 06" D
2) 36º 52' 42" K – 030º 42' 00" D
3) 36º 51' 48" K – 030º 42' 36" D
4) 36º 51' 48" K – 030º 41' 06" D
c) 3 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler, nükleer güçle çalışan as-

keri gemiler ve karantina altına alınacak gemiler ile gazdan arındırma işlemi yapacak gemilerin
demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 36º 47' 00" K – 030º 35' 00" D
2) 36º 47' 36" K – 030º 35' 18" D
3) 36º 47' 36" K – 030º 36' 42" D
4) 36º 47' 00" K – 030º 36' 42" D
C) Kılavuz kaptan alma ve bırakma yeri
1) 36º 50' 28" K – 030º 37' 20" D
2) 36º48' 02,5" K – 030º 36' 44" D”
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65) RİZE LİMAN BAŞKANLIĞI
B) Demirleme sahaları
“a) 1 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan 5000 GT’dan küçük gemiler

ile askeri gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.
1) 41º 02' 15" K – 040º 32' 12" D
2) 41º 02' 30" K – 040º 32' 00" D
3) 41º 02' 30" K – 040º 33' 00" D
4) 41º 02' 15" K – 040º 33' 00" D”
“C) Kılavuz kaptan alma ve bırakma yeri
41º 02' 42" K – 040º 31' 48" D
41º 05' 12" K – 040 º 41'12" D”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan ek-1’e aşağıdaki 69 uncu madde olarak

Karataş Liman Başkanlığı ve 70 inci madde olarak Manavgat Liman Başkanlığı eklenmiştir.
“69) KARATAŞ LİMAN BAŞKANLIĞI
A) Liman idari saha sınırı
Karataş Liman Başkanlığının liman idari sahası, aşağıdaki (a) koordinatından hakiki

güney (180º) istikametine çizilen hat ile (b) ve (c) koordinatlarını birleştiren ve devamında (c)
koordinatından hakiki güney (180º) istikametine çizilen hat arasında kalan ve bitişik Türk Ka-
rasuları ile sınırlanan deniz ve kıyı alanıdır.

a) 36º 41´ 30" K – 035º 03´ 00" D
b) 36º 34´ 03" K – 035º 33´ 24" D
c) 36º 25´ 15" K – 035º 35´ 57" D
B) Demirleme sahaları
a) (1) nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin

demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.
1) 36° 32' 30" K – 035° 26' 00" D
2) 36° 30' 51" K – 035° 26' 00" D
3) 36° 30' 51" K – 035° 27' 30" D
4) 36° 32' 00" K – 035° 27' 30" D
b) (2) nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler, nükleer güçle çalışan

askeri gemiler ve karantina altına alınacak gemiler ile gazdan arındırma işlemi yapacak gemi-
lerin demirleme sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 36° 30' 51" K – 035° 27' 30" D
2) 36° 32' 00" K – 035° 27' 30" D
3) 36° 32' 00" K – 035° 29' 00" D
4) 36° 30' 51" K – 035° 29' 00" D
C) Kılavuz kaptan alma ve bırakma yeri
1) 36º 32' 30" K – 035º 26' 00" D”
“70) MANAVGAT LİMAN BAŞKANLIĞI
A) Liman idari saha sınırı
Manavgat Liman Başkanlığının liman idari sahası, aşağıdaki (a) koordinatından hakiki

güney (180º) istikametine çizilen hat ile (b) koordinatından hakiki güney (180º) istikametine
çizilen hat arasında kalan ve bitişik Türk Karasuları ile sınırlanan deniz ve kıyı alanıdır.

a) 36º 49' 48" K – 031º 10' 24" D (Köprüçayı)
b) 36º 40' 00" K – 031º 38' 42" D (Alara Çayı)
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B) Demirleme sahaları
a) (1) nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin

demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.
1) 36º 44' 51" K – 031º 24' 50" D
2) 36º 44' 06" K – 031º 27' 50" D
3) 36º 43' 06" K – 031º 27' 30" D
4) 36º 43' 45" K – 031º 24' 30" D
b) (2) nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler, nükleer güçle çalışan

askeri gemiler ve karantina altına alınacak gemilerin demirleme sahası aşağıdaki koordinatların
oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 36º 48' 13" K – 031º 16' 00" D
2) 36º 47' 14" K – 031º 20' 00" D
3) 36º 45' 00" K – 031º 19' 00" D
4) 36º 45' 30" K – 031º 15' 15" D
C) Kılavuz kaptan alma ve bırakma yeri
1) 36º 41' 30" K – 031º 29' 30" D”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin ek-2’sinde yer alan Antalya Liman Başkanlığı haritası,

Bandırma Liman Başkanlığı haritası, Çanakkale Liman Başkanlığı haritası, İstanbul Liman
Başkanlığı haritası, İzmir Liman Başkanlığı haritası, Marmara Adası Liman Başkanlığı haritası,
Mersin Liman Başkanlığı haritası, Rize Liman Başkanlığı haritası, Tekirdağ Liman Başkanlığı
haritası ekteki şekilde değiştirilmiş; Ceyhan Liman Başkanlığı ile İzmit (Kocaeli) Liman Baş-
kanlığı haritaları, Botaş Liman Başkanlığı haritası ve Kocaeli Liman Başkanlığı haritası olarak
ekteki şekilde değiştirilmiş; aynı ek’e ekteki Karataş Liman Başkanlığı haritası ile Manavgat
Liman Başkanlığı haritası eklenmiş; Gelibolu Liman Başkanlığı haritası yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin ek-3’ünde yer alan “İzmir Körfezi Trafik Ayırım Dü-
zeni” başlıklı 3 üncü maddesinin (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki
(d) bendi eklenmiştir.

“ç) Kılavuz alma/bırakma noktaları;
İzmir körfezi mecburi kılavuz alma mevkii aşağıda belirtilen noktadır.
(44) 38° 26´ 16" K – 027° 06´ 51" D
İzmir körfezi ihtiyari kılavuz alma sahası, aşağıda belirtilen nokta merkez olmak üzere

yarım deniz mili çapında deniz alanıdır.
(45) 38° 24´ 30" K – 026° 57´ 06" D (WGS 84)”
“d) Trafik şeridi ayırım hattı olmayan (27) ve (38) noktaları arasında kalan alanda çift

yönlü rotasyona (Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü Kural - 9) uyulur.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin ek-4’ünde yer alan “İzmir Körfezi Trafik Ayırım Dü-

zeni ve Pilot Mevkileri” haritası ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-

kanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

31/10/2012 28453

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 27/2/2013 28572
2- 28/4/2013 28631
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/8/2007 tarihli ve 26627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Ser-
vis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin 2 nci maddesi  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı
Karayolları Trafik Kanununun 75 inci maddesine dayanılarak çıkarılmış olup; kamu kurum ve
kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce öğrenci taşımak için kullanılacak okul servis araçlarını,
taşımacıları ve bu taşıma işlerinde çalışanları kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç), (e) ve
(ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,”
“ç) Okul Servis Aracı: Genel olarak okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim öğ-

rencileri ile rehber personelin taşınmalarında kullanılan ve bu Yönetmelikle belirlenen şartları
haiz ticari tescilli yolcu taşımaya mahsus taşıtı,”

“e) Özel İzin Belgesi: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 10/7/2004 tarihli ve 5216
sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu,
18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik
Yönetmeliği ve bu Yönetmelik ile İl-ilçe trafik komisyonu kararlarına uygunluğu anlaşılan
okul servis araçlarına büyükşehirlerde ilgili büyükşehir belediyeleri, diğer yerlerde ise ilgili
belediyeler tarafından verilen ve okul servis aracının ilgili büyükşehir belediyesi/belediye sı-
nırları içinde izleyeceği güzergah ile işletenini, şoförünü, rehber personelini, taşıtın plakasını,
cinsini, taşıma sınırını belirten belgeyi,”

“ğ) Taşıma: Bir ücret karşılığında okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim öğren-
cilerinin kamuya açık karayolunda otobüs cinsi taşıtlarla evden okula, okuldan eve getirilip
götürülmesini,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki ikinci ve üçüncü fıkralar eklenmiştir.

“c) Taşımanın tamamının veya bir kısmının bir büyükşehir belediyesi/belediye sınırları
içerisinde gerçekleşmesi halinde; şehir içinde izlenecek güzergah için ilgili büyükşehir bele-
diyesinden/belediyeden Ek-4 Özel İzin Belgesi almakla,”

“d) 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun
62 nci maddesi çerçevesinde belirlenen fiyat tarifesine uymakla,”

“(2) Belediye sınırları dışına/dışından yapılan okul servis hizmetleri için; taşımacının
ayrıca Bakanlıkça düzenlenen ve yapılacak taşımanın şehirler arası veya il içi olmasına bağlı
olarak B2, D2 veya D4 yetki belgelerinden birine sahip olması zorunludur.”

“(3) Birinci fıkranın (d) ve (e) bentleri, öğrencilerin ücretsiz taşındığı özel eğitim veya
taşımalı eğitim kapsamında verilen okul servis hizmetleri için uygulanmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “beşte bi-
rinden” ibaresi “üçte birinden” şeklinde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasına  aşağıdaki cümle ek-
lenmiştir.
“Bu hakkın kullanılması halinde; ilgililerine/yararlananlara kamu hizmetinin sunulmasında ve
okul alanının kullandırılmasında farklı muamelede bulunulamaz.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

28/8/2007 26627

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 11/10/2008 27021
2- 17/9/2009 27352
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Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’den:

BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. MAL VE HİZMET ALIMI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/3/2013 tarihli ve 28594 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Boru Hat-

ları ile Petrol Taşıma A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin birinci fık-

rasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Her yıl Kamu İhale Kurumunca duyurulan, parasal limitleri tablosunda, parasal be-

deli, Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendindeki doğrudan te-

min alım limitini geçmeyen mal ve hizmet alımları,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Çerçeve anlaşmalar birden fazla firma ile de yapılabilir. Bu tür alımlar için ihtiyacın

teknik ayrıntıları ve şartlarını gösteren teknik şartnameler hazırlanarak ihale dokümanına dahil

edilir. Birim fiyatlar üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri geçerli kabul edilen

isteklilerden en avantajlı birinci teklif sahibi ile en avantajlı ikinci ve üçüncü teklif sahipleri

ile anlaşma yapılabilir. İşin durumuna göre daha fazla firma ile de anlaşma yapılabilir. Kaç fir-

ma ile çerçeve anlaşma yapılacağı idari şartnamede belirtilir. Çerçeve anlaşmaları yapıldıktan

sonra, ihtiyacın ortaya çıkması durumunda, en avantajlı birinci teklif sahibi firmaya bildirimde

bulunulur. Bildirimler anlaşmada belirtilen süreler içinde posta, faks veya elektronik posta ile

yapılır. Bildirim yapıldığı halde, mal ve hizmeti temin edemeyeceğini beyan eden firmadan,

gerekçesi yazılı olarak alınır. Mücbir sebep halleri hariç mal ve hizmet alımını yerine getirme-

yen firma hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu

İhale Sözleşmeleri Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. Birinci en avantajlı firmanın mal ve

hizmeti sağlayamaması durumunda önce ikinci en avantajlı firmaya dönülür, bu firmanın da

mücbir sebep halleri hariç mal ve hizmet alımını yerine getirmemesi durumunda firma hakkında

4734 ve 4735 sayılı kanunların ilgili hükümleri uygulanarak üçüncü en avantajlı firmadan alım

yapılabilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel

Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

21/3/2013 28594
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Türkiye Bankalar Birliğinden:

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/4/2012 tarihli ve 28260 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Bankalar Birliği Risk Merkezi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Risk Merkezi: Kanunun ek 1 inci maddesinde öngörülen; kredi kuruluşları ile Ku-

rulca uygun görülecek finansal kuruluşların müşterilerinin risk bilgilerini toplamak ve söz ko-

nusu bilgileri bu kuruluşlar ile gerçek veya tüzel kişilerin kendileriyle ya da onay vermeleri

koşuluyla gerçek veya tüzel kişiler ile de paylaşılmasını sağlamak üzere Türkiye Bankalar Bir-

liği nezdinde kurulan, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmayan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merke-

zini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (n) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Gerçek ya da tüzel kişilerin gerekçesini belirterek risk bilgilerinin kendilerine ve-

rilmesi için yazılı talepte bulunmaları ya da kredi kuruluşları ile Kurulca uygun görülecek fi-

nansal kuruluşlar dışındaki bir gerçek veya tüzel kişiye bu nitelikteki bilgilerin verilmesi için

onay verdiklerinin ispat edilmesi halinde bahse konu bilgileri talepte bulunan tarafça karşıla-

nacak belli bir ücret karşılığında vermek,”

“n) Risk merkezi raporunun, 10/4/2012 tarihli ve 28260 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Üyelerinin Müşterilerinin Risk Merkezi Nezdin-

deki Bilgilerinin Kendilerine ya da Onay Vermeleri Koşuluyla Belirledikleri Gerçek veya Tüzel

Kişilere Verilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte belirtilen teslim yöntem-

lerine ilave olarak üyeler aracılığıyla teslimi dahil, diğer teslim yöntemlerine ilişkin esas ve

usulleri belirlemek,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Gerçek veya tüzel kişilerin kendilerine ait bilgilerin kendilerine ya da onay ver-

meleri koşuluyla belirledikleri gerçek veya tüzel kişilere verilmesini teminen başvuru ve onay

verme sürecine ilişkin esas ve usuller ayrı bir yönetmelik ile düzenlenir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Bankalar Birliği yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/4/2012 28260

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/12/2012 28502
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Türkiye Bankalar Birliğinden:

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN

MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN

KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA

BELİRLEDİKLERİ TÜZEL KİŞİLERE VERİLMESİNE

İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR

YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/4/2012 tarihli ve 28260 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Bankalar Birliği Risk Merkezi Üyelerinin Müşterilerinin Risk Merkezi Nezdindeki Bilgilerinin

Kendilerine ya da Onay Vermeleri Koşuluyla Belirledikleri Tüzel Kişilere Verilmesine İlişkin

Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in adı “Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Üyele-

rinin Müşterilerinin Risk Merkezi Nezdindeki Bilgilerinin Kendilerine ya da Onay Vermeleri

Koşuluyla Belirledikleri Gerçek veya Tüzel Kişilere verilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hak-

kında Yönetmelik” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi üyelerinin müş-

terilerinin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdindeki bilgilerinin, kendilerine ya da

onay vermeleri koşuluyla belirledikleri gerçek veya tüzel kişilere verilmesini teminen başvuru

ve onay verme sürecine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Risk Merkezi: Kanunun ek 1 inci maddesinde öngörülen; kredi kuruluşları ile Ku-

rulca uygun görülecek finansal kuruluşların müşterilerinin risk bilgilerini toplamak ve söz ko-

nusu bilgileri bu kuruluşlar ile gerçek veya tüzel kişilerin kendileriyle ya da onay vermeleri

koşuluyla gerçek veya tüzel kişiler ile de paylaşılmasını sağlamak üzere Türkiye Bankalar Bir-

liği nezdinde kurulan, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmayan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merke-

zini,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin başlığı “Müşterilerin onay vermesi

koşuluyla Risk Merkezi nezdindeki bilgilerinin belirledikleri gerçek kişilere veya özel hukuk

tüzel kişilerine verilmesi” şeklinde ve birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Gerçek veya tüzel kişi müşterinin, Risk Merkezi raporunu gerçek kişi veya özel

hukuk tüzel kişisine verilmesini talep etmesi durumunda Risk Merkezinin internet sitesinde

örneği verilen Risk Merkezi raporunun üçüncü kişilere verilmesine ilişkin başvurusu ve onay

belgesinin düzenlenmesi gerekmektedir.
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(2) Gerçek veya tüzel kişi müşterinin Risk Merkezi raporunun gerçek kişi veya özel

hukuk tüzel kişisine verilmesine ilişkin başvuru, bu Yönetmeliğin başvuruya ilişkin maddeleri

hükümlerine tabidir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Raporun başvuru sahibine veya muvafakat verdiği gerçek veya tüzel kişiye teslimi,

bu Yönetmelikte belirtilen teslim yöntemleri ve Risk Merkezi Yönetimi tarafından belirlenen,

üyeler aracılığıyla teslim yöntemi dahil diğer teslim yöntemleri kullanılmak suretiyle gerçek-

leştirilir. Başvuru sahibi başvurusunda Yönetmelikte belirtilen veya Risk Merkezi Yönetimi

tarafından belirlenen yöntemlerden birini seçmek zorundadır. Başvuru sahibi bu yöntemler dı-

şında bir yöntemle Risk Merkezi raporunun teslim edilmesini isteyemez.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Başvuru sahibi, Risk Merkezi raporunun yazılı metin halinde kendisine veya mu-

vafakat verdiği gerçek veya tüzel kişiye elden teslim edilmesini talep etmiş ise; Risk Merkezi

raporu, mücbir sebepler hariç, başvurunun Risk Merkezine ulaştığı tarihi takip eden en geç

otuz gün içinde hazırlanır ve teslim edilir.

(2) Teslim sırasında başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisinin, tüzel kişi ise yetkililerinin,

rapor muvafakata istinaden gerçek kişiye teslim edilecek ise gerçek kişinin, tüzel kişiye teslim

edilecek ise bu tüzel kişinin yetkililerinin, kimlik tespiti yapılır. Beyan edilen kimlik bilgilerinin

doğruluğu; aslını ibraz ettiği/ettikleri; Türk uyruklular için T.C. nüfus cüzdanı, T.C. sürücü bel-

gesi veya pasaporttan herhangi biri ile, Türk uyruklu olmayanlar için pasaport ile teyit edilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Başvuru sahibi, Risk Merkezi raporunun yazılı metin halinde ve başvuru formunda

belirtmiş olduğu kendisinin veya muvafakat verdiği gerçek veya tüzel kişinin açık adresine

posta yoluyla gönderilmesini talep etmiş ise; Risk Merkezi raporu, mücbir sebepler hariç, baş-

vurunun Risk Merkezine ulaştığı tarihi takip eden en geç otuz gün içinde hazırlanır ve Risk

Merkezince postaya verilir.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Bankalar Birliği yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/4/2012 28260

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/12/2012 28502
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TEMMUZ GÜNSÜZLERİ   CAYMAZ 
1100-1200 

T.C. 
Resmî Gazete 

İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

6 Ağustos 2013 
SALI Sayı : 28730 

İLÂN BÖLÜMÜ 
YARGI İLÂNLARI 

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 
Esas No : 2009/250  
Banka veya kredi kurumlarınca tahsis edilmemiş gereken krediyi sağlamak amacıyla 

dolandırıcılık, Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle 
dolandırıcılık suçundan mahkememizin 21/03/2013 tarih 2009/250 esas 2013/132 karar sayılı 
dava dosyasında sanık ABDURRAHMAN HUSSIEN tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar 
tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE. 

Hüküm M.fıkrasını ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar 
verilmiş olup, İlan olunur. 6475 

—— •• —— 
İstanbul 41. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2009/468 
Karar No : 2012/779 
Mahkememizin 14/11/2012 tarih 2009/468 Esas 2012/779 Karar sayılı kararı ile Sahte 

para bulundurma suçundan 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 197/2,62,52,51,51/3, maddesi 
uyarınca 10 Ay hapis ve 80.-TL adli para cezasının Teciline ve 2 Yıl denetim süresine tabi 
tutulmasına  5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun  191/1, 62, 191/6,191/2, 191/4,191/3 maddesi  
uyarınca 10 Ay Hapis cezası ve 1 Yıl süre ile tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri 
uygulanmasına, tedavi süresince devam eden denetimli serbestlik tedbirine tedavinin sona erdiği 
tarihten itibaren 1 Yıl süre ile devam olunmasına,  rehberlik edecek ve rapor düzenleyip 
Mahkemeye sunacak uzman görevlendirilmesine dair karar verilen  Pavle ve Mariam kızı 1961  
doğ.lu Gürcistan uyruklu olan  MAIA KUTALEDZE’nin bildirdiği adresinin yetersiz olması 
nedeniyle bulunamadığı gibi tüm aramalara rağmen de ulaşılamadığı anlaşılmakla; 

7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMİ 
GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE, 

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilana ait gazetenin 
mahkememize gönderilmesine, 

İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra Sanıktan tahsiline, 
İlan olunur. 6683 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
MAKAS MOTORU DENETİM MODÜLÜ (3 MAKAS İÇİN) TEMİNİ İŞİ  

AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2013/104295 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : Gar Binası 3. Kat Komisyon Bürosu 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: TCDD 1. Bölge Müdürlüğü mıntıkası, YHT projesi 

kapsamında, Köseköy- Arifiye arasında yapılan deplase çalışmaları nedeni ile , H.Paşa- Arifiye 
hattı Büyükderbent ve Sapanca İstasyonları için, 4 adet makas motoru denetim modülü (3 makas 
için) temini işi. 

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge 
Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 27/08/2013 T. Saat: 14.00’da 
yapılacaktır. 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat 
Haydarpaşa İSTANBUL’a 27/08/2013 T. 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 100,00.TL bedelle 
temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 6668/1-1 
—— • —— 

PATİNAJ KUMU SATIN ALINACAKTIR 
TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2013/102247 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD 4.Bölge Müdürlüğü Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı 

İstasyon Caddesi No : 1 - SİVAS 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 2217000 0 346 2237677 
c) Elektronik Posta Adresi : 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : Lokomotiflerde kullanılmak üzere 700 ton (25 

Kg.lik torbalarda) patinaj kumu satın alınacaktır. 
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu 
Bürosuna (Giriş kat 12 nolu oda) 27/08/2013 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1.Kat 34 nolu 
oda) 

5 - İhale dökümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale 
Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın 
almaları zorunlu olup TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 50,00 TL. 
bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 6615/1-1 
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REDÜKTÖR ŞAFT TAKIMLARININ TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUN  
OLARAK TEMİNİ İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 
 TAVŞANLI – KÜTAHYA 
EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olan, 3.,4. ve 5. Ünite 

Soğutma Kulelerinde kullanılacak olan Redüktör Şaft Takımlarının Teknik Şartnameye uygun 
olarak temini işidir. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/106730 
1 - İdarenin 
a) Adresi : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Tavşanlı - Kütahya 
b) Telefon ve faks numarası : 0274 638 30 53 – 0274 638 31 05 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : - 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü ihtiyacı olan, 3., 4. ve 5. Ünite Soğutma 
Kulelerinde kullanılacak olan Redüktör Şaft 
Takımlarının Teknik Şartnameye uygun olarak 
temini işi - Mal alımı 

b) Teslim yeri : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 
Müdürlüğü 

c) Teslim süresi : 50 takvim gününü geçmeyecek şekilde firmalar 
tarafından belirtilecektir. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü 
b) Tarihi ve saati : 21.08.2013, saat 15.00 
4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
5 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı-

Kütahya adresinde görülebilir ve 20,00,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 21.08.2013 tarihi, saat 14:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı 
İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk 
istekliye aittir. 

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

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz. 
9 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler 

aynen geçerlidir. 
10 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda 
yapılacaktır. 

NOT: İhalelerimiz www.euas.gov.tr ve www.tutes.gov.tr adreslerinden takip edilebilir. 
 6782/1-1 
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ÇELİK KORTLU KONVEYÖR BANT SATIN ALINACAKTIR 
EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 
2.000 metre (8 m x 250 m) çelik kortlu konveyör bant ve ücretsiz verilecek olan 24 set 

eklem malzemesinin imali ve işletmemiz ambarına teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İKN : 2013/104941 
1. İdarenin 
a) Adresi : P.K. 9  17400-ÇAN/ÇANAKKALE 
b) Telefon ve faks numarası : 0 286 4353370 – 286 4353375 
c) Elektronik posta adresi : euascan1@ttmail.com 
2. İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Teknik şartname esasları dahilinde; 2.000 metre (8 m x 

250 m) çelik kortlu konveyör bant ve ücretsiz verilecek 
olan 24 set eklem malzemesinin imali ve işletmemiz 
ambarına teslimi işi. 

b) Teslim yeri : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 
Ambarı ÇAN/ÇANAKKALE 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 120 takvim 
gününde teslim edilecektir.  

3. İhalenin 
a) Yapılacağı yer : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Komisyon Toplantı Salonu. 
b) Tarihi ve saati : 28/08/2013 - 14.00 
4. İhale dokümanı, EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çan/ 

ÇANAKKALE adresinde ve www.euas.gov.tr veya www.euas.gov.tr/can web adreslerinde 
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 50,00 TL bedel karşılığı satın 
almaları zorunludur. İhale dokümanı idaremizden satın alınabileceği gibi aynı zamanda İşletme 
Müdürlüğümüzün Halk Bankası Çan Şubesi nezdindeki IBAN NO: TR83 0001 2009 6410 0013 
0000 04 hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekontun, talebinizi belirten üst 
yazı ekinde 0 286 435 33 75 no’lu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilmek kaydıyla kargo yolu ile 
ödemeli bir şekilde gönderilebilir. 

5. Teklifler 28/08/2013 Çarşamba günü, saat 14.00’e kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik 
Santralı İşletme Müdürlüğü Çan-ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6. İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar 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 düzenlenecektir. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
7. Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın Alma ve İhale 

Yönetmeliği’nin Usul ve Esasları doğrultusunda yapılacaktır. 6734/1-1 
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TEŞEKKÜLÜMÜZ PARKINDA HİZMET VEREN YÜK VAGONLARINDA 
KULLANILMAK ÜZERE 2 KALEM KOMPOZİT  

FREN PABUCU SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/107503 

1 – İdarenin : 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/4419–4149 0312 311 53 05 

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

2 - İhale konusu  

   malın adı ve miktarı : 2 KALEM KOMPOZİT FREN PABUCU 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 
Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 03/09/2013 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer 
Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 150,-TL 
bedelle temin edilebilir. 

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

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 
tabi değildir. 6805/1-1 

—— • —— 
ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. (ADÜAŞ)’DEN 

YATIRIMCILARA DUYURU 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

Genel Müdürlüğümüzce, TCDD Genel Müdürlüğüne ait İstanbul ili, Maltepe ilçesi, 
Feyzullah mahallesi 273 ada 1 parselde yer alan taşınmazın “Satış” yöntemiyle özelleştirilmesini 
teminen; 12.07.2013 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla ihaleye çıkılmış ve son teklif verme 
tarihi 14.08.2013 olarak belirlenmiştir. 

Söz konusu taşınmaza ilişkin İlan Metninin 4. Maddesi ve İhale Şartnamesinin ilgili 
hükümlerine istinaden bahse konu taşınmazın ihalesi iptal edilmiştir. 

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Çukurambar Mah. 1424. Cad. No: 6 Çankaya/ANKARA/TÜRKİYE 

Tel: 312 / 286 62 46 / Faks: 312 / 286 62 48 

www.aduas.gov.tr 

 6808/1-1 
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KİRALAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
Ataşehir Belediye Başkanlığından: 
MÜDÜRLÜK/BİRİM : Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 
İLGİLİ ADRE : Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No: 4/A 
İLGİLİ TELEFON : (216)570 50 00/1442 
İHALENİN YAPILACAĞI YER : Ataşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu 
İHALE TÜRÜ : KİRALAMA 
İHALE USULÜ : 2886 sayılı Kanunun 35/a Maddesi gereğince kapalı 

teklif 
HİZMETİN YAPILACAĞI YER : Muhtelif bölgelerde kurulacak Reklam Panoları 
HİZMETİN NİTELİĞİ : 240 adet Billboard, (ışıksız) 10 adet megalight, 10 

adet totem, ve 30 adet raketten oluşan Billboard 
Reklam Panoları 

İHALE KAYIT NO : 2013/770 
1 - İHALE BİLGİLERİ 
a) İl/İlçe : İSTANBUL/ ATAŞEHİR 
b) Mahallesi : MUHTELİF YERLER 
c) Cinsi : BİLBOARD REKLAM PANOLARI 
2 - Aylık Muhammen 
Kira Bedeli : 50.000,00.TL + KDV (Elibin + KDV ) 
3 - Süresi : 3 YIL 
4 - Geçici Teminat : 54.000,00-.TL 
5 - Dosya(Şartname Bedeli) : 300,00-.TL 
6 - İhale Tarihi ve Saati : 22/08/2013 Saat – 11.00 
İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler 
Gerçek Kişiler 
1) Dilekçe 
2) Nüfus Cüzdanı Sureti 
3) Kanuni İkametgâh Belgesi 
4) Geçici Teminat makbuzu 
5) İhale dosyası alındı makbuzu 
6) Vergi Dairesinden borcu olmadığına dair belge. 
7) Şirketin Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri. 
Tüzel Kişilerden 
1) Dilekçe 
2) Şirket yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve Noter tasdikli imza sirküleri 
3) Ticaret veya Sanayi Odasından 2013 yılı içerisinde alınmış Ticaret sicil kaydı ve ihale 

ilan süresinde alınmış faaliyet belgesi 
4) Geçici Teminat Belgesi 
5) İhale dosyası alındı makbuzu 
6) Vergi Dairesinden ve SGK’dan borcu olmadığına dair belge 
7) Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri 
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Bu ihaleye ait dosyayı İhale gününden bir gün öncesine kadar yukarıda belirtilen bedel 
karşılığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir. 

İsteklilerin ihale saatinde yazılı teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra 
zarfın üzerine isteklinin Adı, Soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın 
yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı 
veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte i ikinci bir zarfa konularak 
kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu 
yazılır. 

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve 
eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile 
açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde 
kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır. 

Teklifler ihale saatinden bir saat önce Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim edilerek 
ilgililerinin Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gereklidir. 

İlan olunur. 6676/1-1 

—— • —— 
FİLİZ ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
 RİZE 
1 - Teşekkülümüz 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü ihtiyacı 500 Gr.lık 

15.000.000 Adet Filiz Çay Poşeti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale 
Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adreslerden 100,00TL bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir. 

a)  Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı-Rize 
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 21.08.2013 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden 
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de 
açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV.hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9 - İhale kısmı teklife kapalıdır. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 6659/1-1 
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NİĞKAD - BİR ENTEGRE KATI ATIK DEĞERLENDİRME VE BERTARAF 
TESİSLERİNİN, TRANSFER İSTASYONLARININ KURULMASI İLE TESİSLERİN 

İŞLETME VE İRTİFAK HAKKI VERİLMEK SURETİYLE İŞLETTİRİLMESİ 
İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Niğde Düzenli Katı Atık Depo İşletme Birliği Başkanlığından: 
1) Niğde Düzenli Katı Atık Depo İşletme Birliği (NİĞKAD-BİR) Katı Atık 

Değerlendirme ve Bertaraf Tesislerinin İşletme ve İrtifak Hakkı Verilmek Suretiyle Kurulması ve 
İşletilmesi İşi 4721 sayılı “Türk Medeni Kanunu hükümleri ile 5355 sayılı Mahalli İdare birlikleri 
kanunu, Birlik tüzüğü, 5393 sayılı Belediye kanunu, hükümleri ile 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 35 inci Maddesinin (a) Bendi uyarınca Kapalı Teklif Usulüyle ihalesi yapılacaktır. 

Hıdırlık Mevkiinde kullanımı 29 yıllığına "Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf 
Tesisi'nin" bütün masrafları İşletme ve İrtifak Hakkı Sahibince karşılanmak suretiyle yapımı ile 
gerekli makine, teçhizat ve ekipmanlarının temini ve montajını; tesislerin sözleşme süresi içinde 
gerekli her türlü bakım, onarım, tevsii ve yenilenmelerinin yapılmasını, ihale konusu iş ile ilgili 
mevzuat değişikliği yâda yeni teknolojik yöntemlerin uygulanmasının zorunlu olması halinde 
buna uygun gerekli değişiklik ve yatırımların yapılmasını, Tesisin, Sözleşme süresince, bütün kâr 
ve zararı İşletme ve İrtifak Hakkı Sahibine ait olmak üzere işletilmesini; Sözleşme süresinin 
bitiminde tesislerin tamamının her türlü borçtan arî, bakımlı, kullanılabilir ve çalışır durumda, 
bedelsiz olarak İdareye devrini kapsar. Proje, işletmeye alındıktan sonra bölgenin 29 yıllık 
ihtiyacını karşılayacak şekilde planlanacaktır. 

2) Teklif sahipleri, ulusal veya uluslararası ile ortak girişimler olabilir. 
3) Bu işin Geçici Teminatı tahmin edilen bedelinin 1.740.000,00 TL  (birmilyon yediyüz 

kırkbin Türk Lirası) % 3’ü (yüzde üçü) olup, 52.200,00 TL (Elliikibinikiyüz Türk Lirası ) dır. 
4) İhale 23.08.2013 Cuma günü saat: 10.00 ’da Niğde Belediyesi Binası Meclis Toplantı 

Salonunda Birlik Encümeni huzurunda yapılacaktır. 
5) İstekliler, İhale Şartnamesi ve diğer evrakları, Niğde Düzenli Katı Atık Depo İşletme 

Birliği Başkanlığında mesai saatleri içerisinde, ücretsiz olarak görebileceklerdir. İhaleye teklif 
vereceklerin ihale dosyasını satın almaları zorunludur. İhale Dosyası Bedeli 1.000,00 TL. dır. 

İsteklilerin aşağıda sıralanan şartları taşıması ve istenen belgeleri ibraz etmesi şarttır: 
1. Kanuni ikametgâh sahibi olması, 
2. Türkiye'de tebligat için adres göstermesi, 
3. Geçici teminatı yatırması ve bu Şartnamede istenen diğer belgeleri eksiksiz vermesi, 
4. Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belgeyi (ihalenin ilgili yılına ait) 

vermesi; 
a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 
b) Tüzel kişi olması halinde; Ticaret ve/veya Sanayi Odasından yahut İdare Merkezinin 

bulunduğu yer Mahkemesinden ya da benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, 
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel 
kişiliğin belgelerinin, Türk Dışişleri Bakanlığınca veya bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki 
Türk Konsolosluğunca onaylanmış olması gerekir.) 

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler, 

5. İmza sirküleri vermesi; 
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, 
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de 

şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, Türk Dışişleri Bakanlığınca veya bu tüzel 
kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca onaylanmış olması gerekir.) 
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c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her 
birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler, 

6. İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak 
kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi, 
(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin vekâletnamelerinin, Türk Dışişleri 
Bakanlığınca veya bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca onaylanmış 
olması gerekir.) 

7. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun Ortak Girişim 
Beyannamesi ile ortaklarca imzalı Ortaklık Sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı 
takdirde, noter tasdikli Ortaklık Sözleşmesi verilir ve ayrıca grubun bütün ortakları idare ile 
yapacakları İrtifak sözleşmesini şahsen veya vekilleri/temsilcileri vasıtasıyla imzalarlar.) 

8. Teklif mektubunu şartname ekindeki örneğe uygun olarak hazırlayıp vermesi, 
9. Ayrıca aşağıda sayılan belgeleri vermesi, 
a) Bu Şartnamenin 1 nci maddesinde tanımlanan ve ayrıntıları ekli Teknik Şartnamede yer 

alan işin yatırım ve işletme dönemlerini kapsayan, ayrıntıları  teknik  teklif  kısmında  yer  alacak  
ekonomik ve mali yaklaşım ön raporu,  

b) İhalenin bir gerçek kişi üzerinde kalması halinde, sözleşme yapma süresi içerisinde 
toplam sermayesinin en az % 51 hissesi kendisine ait olmak şartıyla veya bir ortak girişim 
üzerinde kalması halinde de yine aynı süre içerisinde ortak girişim beyannamelerinde gösterilen 
hisse oranlarına ve şartlarına uygun olarak Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bir sermaye 
şirketi kurmaları ve Şirket Ana Sözleşmesinin onaylı bir örneği ile Ticaret Sicili kayıtlarını 
İdareye vermeleri zorunludur. Sözleşme gerçek kişiler veya ortak girişimlerle değil, bunların 
kuracakları Şirketle akdedilecektir. Sözleşmeyi müteakip; İrtifak hakkı sahibi firmanın; adres ve 
firma yönetiminde yapacakları değişiklikleri 7 (yedi) gün içinde Niğde Düzenli Katı Atık Depo 
İşletme Birliği Başkanlığına Bildirmek zorundadırlar. Firma yönetiminin değişmiş olması Niğde 
Düzenli Katı Atık Depo İşletme Birliğine karşı iş bu şartname karşısındaki mükellefiyetleri 
ortadan kaldırmaz. 

c) İhaleye katılacak isteklinin; Bünyesinde işin devamı süresinde,  tesisin  ve  teknolojik  
çalışmaların  özelliğine  göre  teknik  elemanlar  bulundurmak  zorunluluğu vardır.  

d) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 
e) Banka teminat mektubunun aslı(limitleri genel müdürlük onaylı) 
7) Başvuru dosyası idareye verildikten sonra (son müracaat tarihinden önce olsa bile) 

dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya evrak tamamlanması yönünde 
yapılacak müracaatlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.  

8) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında NİĞKAD-
BİR Başkanlığı’na verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış 
zarfın üzerine NİĞKAD-BİR Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı 
veya ticaret unvanı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen 
saate kadar NİĞKAD-BİR Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. NİĞKAD-BİR Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat 
ayarlarında TRT saat ayarı esas alınacaktır. 

9) İhaleye tüm yerli ve yabancı istekliler katılabilir. 
10) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 6767/1-1 
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MEYDAN, BULVAR, CADDE, SOKAK, KÜME EV LEVHA VE DIŞ KAPI LEVHALARI 
ÜRETİMİ VE MONTAJI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından: 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Adres ve Numaralama Şube Müdürlüğü’ne MEYDAN, 

BULVAR, CADDE, SOKAK, KÜME EV LEVHA VE DIŞ KAPI LEVHALARI ÜRETİMİ VE 
MONTAJI HİZMETİ alımı ihale edilecektir. 

1 - İDARENİN  
A) ADRESİ : CUMHURİYET BULVARI NO: 1 Kat: 4 KONAK/ 

İZMİR 
B) TELEFON NUMARASI : 0232 293 1530  
FAKS NUMARASI : 0232 2933639 
2 - İHALE KONUSU HİZMETİN  
A) NİTELİĞİ, TÜRÜ VE 
MİKTARI : 3 (ÜÇ) KISIM TOPLAM 23 (YİRMİÜÇ) İŞ KALEMİ 
B) İŞİN YAPILACAĞI YER : 1. KISIM: KEMALPAŞA, MENDERES, TORBALI 

İLÇELERİ DIŞ KAPI LEVHA ÜRETİM VE 
MONTAJ KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLER 

  2. KISIM: MENEMEN, SEFERİHİSAR, URLA 
İLÇELERİ DIŞ KAPI LEVHA ÜRETİM VE 
MONTAJ KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLER 

  3. KISIM: AFET SONRASI ÇADIRKENT VE İLK 
TOPLANMA YERLERİNE AİT ÇİĞLİ, GAZİEMİR, 
KONAK, BALÇOVA, BORNOVA, BUCA, 
GÜZELBAHÇE, KARABAĞLAR, KARŞIYAKA, 
MENDERES, BAYRAKLI, MENEMEN, 
NARLIDERE DİREKLİ LEVHALARIN ÜRETİM 
VE MONTAJI İLE İ.B.B. SINIRLARI İÇERİSİNDE 
KALAN 21 İLÇE VE BAĞLI KÖYLERİNDEKİ 
SIKLAŞTIRMA AMACI İLE YAPILACAK TÜM 
MEYDAN/BULVAR/CADDE VE SOKAKLARDA 
UYGULANAN LEVHALAMA ÇALIŞMALARINA 
EK OLARAK İSİM DEĞİŞİKLİĞİ, EKSİK 
TAMAMLAMA (SÖKÜLEN-ÇALINAN LEVHA) 
AMACI İLE LEVHA ÜRETİMİ VE MONTAJI 
KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLER  

C) İŞİN SÜRESİ : İşin süresi, 
  1.KISIM: İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN 

İTİBAREN 80 (SEKSEN) TAKVİM GÜNÜDÜR. 
  2.KISIM: İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN 

İTİBAREN 90 (DOKSAN) TAKVİM GÜNÜDÜR. 
  3.KISIM: İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN 

İTİBAREN 90 (DOKSAN) TAKVİM GÜNÜDÜR. 
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3 - İHALENİN  
A) YAPILACAĞI YER : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK 

HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHALE 
ODASI KAT: 4 (Cumhuriyet Bulvarı No:1 Kat: 4 Oda 
No: 429 Konak/İZMİR) 

B) TARIHİ – SAATİ : 21.08.2013 ÇARŞAMBA Saat: 14:00  
C) İHALE USULÜ : 19/10/2006 tarih ve 26324 sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanan “Nüfus Hizmetleri Kanununun Geçici 
2’inci maddesi kapsamında yapılacak mal ve hizmet 
alımlarında uygulanacak usul ve esaslar hakkında 
karar’ın 17. maddesine göre Açık İhale Usulü ile. 

4 - İHALEYE KATILABILME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE 
YETERLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER: 

4.1. İHALEYE KATILMA ŞARTLARI VE İSTENİLEN 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 imza beyannamesi veya imza 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. 
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, 

4.3. 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 % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 
iş deneyimini gösteren belgeler, 
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4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler: 
İstekliler, adres bilgi levhası imalat veya montajı işlerini yaptıkları bilgisini içeren ISO 

9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 
Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen 

belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma 
Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme 
kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası 
Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon 
kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen 
belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit 
edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. 
Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme 
kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve 
sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale 
tarihinde geçerli olması yeterlidir.  

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir. 
4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak; daha önce kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş 

tek bir sözleşmeye bağlı olarak sokak veya dış kapı levhalarının üretimi, montajı veya numarataj 
verilerinin, adres ve numaralama yönetmeliği esasları doğrultusunda toplanarak veri biçimine 
göre bilgisayar ortamına girilmesi ve haritalarla ilişkilendirilmesi ile birlikte yol ve yol donanım 
verilerinin sahadan toplanarak haritalara işlenmesi ve yol ve bina bilgilerinin sayısal kameralar ile 
fotoğraflarının çekilmesi ve tüm sözel geometrik verilerin veri tabanına aktarılarak CABS ile 
bütünleştirilmesi işleri ayrı ayrı veya bir arada kabul edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması 
7.1. İhale dokümanı İdarenin adresinde görülebilir ve 100-TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı 

aynı adresten satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri 

Dairesi Başkanlığı İhale Bürosu (Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Kat: 4 Konak/İZMİR) adresine elden 
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 (yüzde üç) ünden az olmamak üzere kendi 
belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 6747/1-1 
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1 ADET KONİK IŞINLI 3-BOYUTLU VOLUMETRİK DENTAL TOMOGRAFİ 
(CT) RÖNTGEN CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri 
Koordinatörlüğünden:         

1 adet Konik Işınlı 3-Boyutlu Volumetrik Dental Tomografi (CT)  Röntgen Cihazı alımı 
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine 
dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi 
(f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/104071 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve 

Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 
İncivez/ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : 0 372 257 40 10 /1478 Faks: 0 372 257 4579 
c) Elektronik posta adresi  : - 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi (varsa) : http://w3.beun.edu.tr/ 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet Konik Işınlı 3-Boyutlu Volumetrik Dental 

Tomografi (CT) Röntgen Cihazı alımı. 
b) Teslim yeri : B.E.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve 

Çene Radyolojisi Bölümü Başkanlığı 
Kozlu/ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 90 (Doksan) 
takvim günü 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Bülent Ecevit Üniversitesi Merkez Kampüs 

Memur Yemekhanesi Kozlu/ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati : 21/08/2013 Çarşamba günü saat:14.00’da 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

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

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
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. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık yada 
Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İdari Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı 
İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 
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4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart 
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde, 
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından İdari şartnamenin 7.1 maddesinin (a) ve (b) 

bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı 
tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla 
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 
ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.4.1. Teklif veren firmalar Teslim edilecek cihazın ISO 9001 belgesine haiz bir firma 

tarafından üretilmiş olduğunu kanıtlayıcı belgesi, ayrıca CE sertifikası veya TİTUBB belgesi 
olacaktır. 

4.4.1.2. Satıcı firma tamir, bakım-onarım ve yedek parça temini açısından teklif edilen 
cihazın Türkiye yetkili satıcısı olduğunu belgeleyecektir. 

4.4.2. Ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı doküman katalog, fotoğraf veya benzeri 
materyaller ile teknik şartnameye cevaplarını ve açıklamalarını içeren doküman; 

4.4.2.1. Teklif edilen ürüne ait tanıtıcı broşür, katalog, kullanım kılavuzu vb. belgeler 
orijinalleri ve Türkçe tercümesi ile birlikte eksiksiz olarak sunulacaktır. (Tercümelerin Yeminli 
Tercüman tarafından yapılması ve noter onaylı olması gerekmektedir.) 

4.4.2.2. Teknik Şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 
altında teknik şartnameye cevaplar verilecektir. 

4.4.2.3. Cihazın Yüklenici firma teslimi tarihinden itibaren 2 (iki) yıl parça dâhil, imalat - 
montaj ve işçilik hatalarına karşılık ücretsiz tam bakım ve onarım garantisi olacaktır. Yüklenici 
firma, garanti süresi bitiminden itibaren geçerli olmak üzere, ücreti karşılığı 10 (On) yıl süre ile 
servis ve yedek parça sağlamayı kabul etmelidir. Yukarıda sayılan belgeler ihale dosyasında 
sunulacaktır. 

4.5. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.-TL (Elli Türk Lirası)  

karşılığı Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Birimi 
İncivez/ZONGULDAK adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. 

8. Teklifler, 21/08/2013 Çarşamba günü ve 14.00’a kadar Bülent Ecevit Üniversitesi 
Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Birimi İncivez/ZONGULDAK adresine 
elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

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. 
13. Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
 6774/1-1 
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TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR 
Çukurova İlçe Belediye Başkanlığından: 
1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen arsa 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanununun 35/a maddesine göre (kapalı teklif usulü) satılacaktır. 
 

Mahalle Ada Parsel Alan (m2) 

Muhammen Bedel 

(TL) 

Geçici 

Teminat (TL) İmarı 

İhale  

Tarih/Saat 

Şambayadı 5300 16 76.754,00 23.026.200,00 690.786,00 1.20 Yoğunluklu 

Mesken 

28.08.2013 

14:00 

 
2 - İhale Çukurova İlçe Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır. 
3 - Söz konusu arsanın ihalesine ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Emlak 

ve İstimlak Müdürlüğümüzde görülebilir ve temin edilebilir. 
4 - Geçici teminat muhammen bedelin %3’ü kadardır. 
5 - İsteklilerden istenen belgeler; 
a) Teklif mektubu (Şartname ekinde örneği mevcut), 
b) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu 
c) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti 
d) Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (ikametgah Belgesi) 
e) Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin 

adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair ihale tarihi itibariyle son bir yıl için düzenlenmiş noter 
tasdikli vekâletname, 

f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış 
olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve 
kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge 
ve imza sirküleri 

g) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları 
taşımak ve Türkiye'de tebligat adresi beyan etmek. 

h) Ortak katılım halinde Ortaklık Beyannamesi. 
6 - Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir. Posta ile gönderilen teklifler 

ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelen 
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

7 - İhale kararının onayı; karar tarihinden itibaren 15 gün içerisinde üst yönetici tarafından 
onaylanacak ya da iptal edilecektir. 

8 - İhale kararının onayı ve ihaleyi alana tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ihaleyi 
alan ihale bedelini Belediyemiz veznesine peşin olarak yatıracaktır. Ancak ihaleyi alanın talebi 
doğrultusunda ve İdarenin onayı olduğu takdirde ihaleyi alan ihale bedelinin 1/4 ünü peşin, geri 
kalan bakiyesini 4 ay içerisinde 4 eşit taksitte ödeyebilir. Taksite bağlanan kısmın toplamı için 
ÜFE oranında faiz alınır. 

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, tapu harçları, alım satım giderleri gibi 
ödenmesi gereken her türlü gider alıcıya ait olup; alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir. 
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10 - Satışı yapılan arsanın Tapu tescil işlemleri ihalenin kesinleşmesine müteakip ihale 
bedelinin tamamını Belediyemiz veznesine yatırdıktan sonra tapu tescil işlemi gerçekleşecektir. 

11 - Belediyemizce satışı yapılacak gayrimenkul 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanunu'nun 17. maddesinin 4. fıkrasının (r) bendine göre KDV istisnasına tabii olduğundan, bu 
satışlardan KDV tahsilatı yapılmayacaktır. 

12 - Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde arsa bedeli peşin veya peşinatı ödemediği 
takdirde ihale iptal edilerek geçici teminat irat kaydedilir. 

13 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve 
tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.  

14 - Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri 
uygulanır. İhtilaf halinde Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

15 - Taşınmazların ihalesine teklif vereceklerin; şartnamede belirtilen maddelere uygun 
olarak hazırlayacakları ihale zarfını 28/08/2013 günü ihale saatine kadar Yazı İşler ve Kararlar 
Müdürlüğü'ne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur. 

16 - İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  
17 - Döküman bedeli .100 TL ( yüz Türk Lirası) dir. 6834/1-1 

—— • —— 
TCDD 5. BÖLGE YOL MÜDÜRLÜĞÜNÜN BURAJ MAKİNALARININ FLEŞ DEVER 

TAKSİMAT SİSTEMLERİNİN MODERNİZE EDİLMESİ VE YERİNE  
MONTAJI İŞİ, AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğünden:  
İhale Kayıt No : 2013/104105 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğü MALATYA 
b) Telefon Numarası  : 0 422 2124800/4118 
c) Faks Numarası : 0 422 2124816 
d) Elektronik Posta Adresi  : 5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr  
2 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: Aşağıda Muhteviyatı yazılı olan:  
3 Adet Buraj Makinasının Fleş Dever Taksimat Sistemlerinin Modernize edilmesi ve 

yerine montajı işi (Teknik Şartnamesine göre) 
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

4 - Tekliflerin; TCDD. 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyon Şefliği 
Bürosuna; 19/08/2013 Tarih, saat :14.00’a kadar verilmiş olması şarttır.  

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi 5. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil: 150,00.-TL 
bedelle temin edilebilir.  

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

tabi değildir. 6826/1-1 
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154 kV GAZİANTEP 1 – GAZİANTEP IV (YENİLEME) EİH VE 154 kV  
SİVEREK – KARAKEÇİ EİH KAMULAŞTIRMA PLANLARININ  

HAZIRLANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: 
154 kV Gaziantep 1 – Gaziantep IV (yenileme) EİH ve 154 kV Siverek – Karakeçi EİH 

Kamulaştırma Planlarının Hazırlanması İşi TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g 
maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair 
Yönetmeliği 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı 
bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/105922 
1 - İdarenin 
a) Adresi : B. Nakıpoğlu Bulvarı Yavuzeli Cad. Asri Mezarlık 

Karşısı Fevzi Çakmak PK:18 27001 Ş.Kamil/ 
GAZİANTEP  

b) Telefon ve Faks numarası : 0 342 329 28 28 - 0342 329 08 73 
c) Elektronik posta adresi : 12grup.satinalma@teias.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
    internet adresi (varsa) : 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı 
 

S. No 
154 kV GAZİANTEP1-GAZİANTEP4 EİH 

YAPILACAK İŞLER 
Bağlı olduğu 

İşletme 

Hattın 
Uzunluğu 

(km) 

1 
Arazi 

çalışmaları 
Direk merkez koordinatlarının 
ölçülmesi ve aplikasyonu 

GAZİANTEP 11,36 

2 
Arazi 

Çalışmaları 
Parsellerin sayısallaştırılması ve 
temini 

GAZİANTEP 11,36 

3 
Büro 

çalışmaları 

Kamulaştırma haritası güzrgahının 
hesaplanması Kamulaştırma 
Projesinin oluşturulması 

GAZİANTEP 11,36 

4 
Büro 

çalışmaları 
Tescil Değişiklik Beyannamelerinin 
hazırlanması 

GAZİANTEP 11,36 

5 
Büro 

çalışmaları 
Adres tespitlerinin yapılması GAZİANTEP 11,36 

 

S. No 
154 kV SİVEREK-KARAKEÇİ EİH YAPILACAK 

İŞLER 
Bağlı Olduğu 

İşletme 

Hattın 
Uzunluğu 

(km) 

1 
Arazi 

çalışmaları 
Direk merkez koordinatlarının 
ölçülmesi ve aplikasyonu 

ŞANLIURFA 35,92 

2 
Arazi 

Çalışmaları 
Parsellerin sayısallaştırılması ve 
temini 

ŞANLIURFA 35,92 
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S. No 
154 kV SİVEREK-KARAKEÇİ EİH  

YAPILACAK İŞLER 
Bağlı Olduğu 

İşletme 

Hattın 
Uzunluğu 

(km) 

3 
Büro 

çalışmaları 

Kamulaştırma haritası güzergahının 
hesaplanması Kamulaştırma 
Projesinin oluşturulması 

ŞANLIURFA 35,92 

4 
Büro 

çalışmaları 
Tescil Değişiklik Beyannamelerinin 
hazırlanması 

ŞANLIURFA 35,92 

5 
Büro 

çalışmaları 
Adres tespitlerinin yapılması 

ŞANLIURFA 35,92 

 
b) Yapılacağı yer : Gaziantep Merkez ve Şanlıurfa - Siverek 
c) İşin süresi : 90 (Doksan) takvim günü 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü 
b) Tarihi ve saati : 15/08/2013 - 10:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1 a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

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

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

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

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

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

c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine 
yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

d) İdari Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734 
Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında 
Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
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f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan 
isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi, 

ğ) 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, 

h) Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, 
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş 
deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 
ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.3.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: İsteklinin teklif ettiği toplam bedelin % 
10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya 
da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması 
zorunludur. 

Banka referans mektubunun ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. 
Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans 

mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 
Banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden 

idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur. 
İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 

bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. Konsorsiyumda ise bu belgelerin her bir ortak 
tarafından, kendi kısmı için belirlenen yeterlik kriterini sağlayacak şekilde sunulması gerekir. 

4.3.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu ve bilançonun 
gerekli görülen bölümleri veya bu belgelere eşdeğer belgeler. İsteklinin bu belgelerden birini 
sunması yeterlidir. Bu durumda; 

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir 
yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa 
vadeli borçlar) en az 0,50 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri 
dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir.) 

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının 
(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat 
maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir. 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75'den küçük olması, gerekir. 
Sunulan bilânçolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi 
zorunludur. 
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Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini 
sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 
kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş 
ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış 
olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun gerekli görülen 
bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci 
tarafından onaylanmış olması gereklidir. 

Yayımlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyenler, 
yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 
müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler. Yabancı ülkede düzenlenen ve yayımlanması 
zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda 
belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci 
tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı 
sunması ve ikinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur. 

4.3.3.a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,  
b) Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

mal satışlarının parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 
faturalar, 

İsteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir. 
Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal 

satışlarının parasal tutarını tevsik etmek üzere; mal satışlarıyla ilgili fatura örnekleri ya da bu 
örneklerin noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi 
dairesince onaylı suretleri sunulur. 

Toplam cironun teklif edilen bedelin %15'inden, taahhüt altında devam eden mal 
satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarının ise teklif 
edilen bedelin % 12'sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve 
sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. 
Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin 

sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir 

tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik 
kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu 
durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 
kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi 
dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke 
mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış 
olması gereklidir. 

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak 
tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur. 
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4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.4.1. İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan 
ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen tutarın % 25 oranından 
az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.5. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler. 
4.5.1. Bu ihalede benzer iş olarak, Kamu veya özel sektörde yapılmış olan Şeritvari 

Kamulaştırma Haritası Hazırlanması veya Etüt Plan ve Proje İşleri benzer iş olarak kabul 
edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. 
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 (Yüz) Türk Lirası karşılığı 

satın alınabilir. “Doküman satış bedelinin önceden İdarenin T. Vakıflar Bankası Gaziantep 
Şubesindeki TR40000 1500 15800 728 599 8052 nolu hesabına havale edilmesi kaydıyla, ihale 
dokümanı posta veya kargo yoluyla satın alınabilir. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın 
alınmasına ilişkin talep yazısı, doküman bedeli olan 110,00 TL’nin İdarenin hesabına yatırıldığına 
ilişkin dekont ile birlikte ihale tarihinden en az beş gün önce İdareye faks veya posta yoluyla 
bildirilir. İdare, talebin alındığı tarihi izleyen iki iş günü içinde dokümanı, doküman satın 
alındığına ilişkin İdare yetkilisince imzalı formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese 
gönderir. Bu durumda dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma 
tarihi olarak kabul edilir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik 
olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar B. Nakıpoğlu Bulvarı Yavuzeli Cad. Asri 

Mezarlık Karşısı Fevzi Çakmak PK:18 27001 Ş.Kamil/GAZİANTEP adresine elden teslim 
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
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 geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60(Altmış) takvim 
günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez 
13 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 
13.1. Bu ihalede Gaziantep ilindeki E.İ. Hattı bir kısım ve Şanlıurfa İlindeki E.İ.Hattı bir 

kısım olarak kabul edilecek olup, bu iki kısma ayrı ayrı teklif verilebilinecektir. 
 6838/1-1 
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33 ADET S49 BASİT MAKAS (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) 
SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2013/105404 
İdarenin 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya 

Mah.Gar/AFYONKARAHİSAR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43 
c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr. 

(tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com)  
1 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Eskişehir–Alayunt–Kütahya–Balıkesir hat kesimi 

sinyalizasyon ve telekomünikasyon yapım işi kapsamında 33 adet S49 basit makas alım işi. 
2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığı-Afyonkarahisar adresine ihale tarihi olan 19.08.2013 günü saat 14:30’a kadar verilmiş 
veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 
satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV 
dahil 250,00 TL bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 6776/1-1 
—— • —— 

DC-DC KONVERTÖR SATIN ALINACAKTIR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2013/105264 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72 
2 - İhale konusu işin niteliği, 
     türü ve miktarı : 40 Adet DC-DC Konvertör, teknik bilgiye göre imal 

ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 19/08/2013 - Saat 14:00 
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 TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 
19/08/2013 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında 
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 
adresten 100,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 6746/1-1 
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FABRİKAMIZ KİREÇ OCAKLARININ 2013-2014 KAMPANYASI TAHMİL TAHLİYE 
İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR 

Burdur Şeker Fabrikasından: 
İhale kayıt numarası : 2013/107350 
1 - İdarenin 
a) Adı ve adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker Evleri Mah. Yunus 

Emre Cad. Kapı No: 2  15220 BURDUR 
b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35(4 Hat) – 0 248 233 12 67 
c) Elektronik posta adresi (varsa) :  
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızın üç adet kireç ocağında günlük yaklaşık 

230 ton kireçtaşı ve 18 ton kok kömürünün tahmil 
tahliyesi. Her vardiyada en az 9 kişi çalıştırılacaktır. 

b) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası 
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren yaklaşık 100 takvim 

günüdür. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 20/08/2013 Salı  günü saat 14.30 
4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL 

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

5 - Teklifler 20/08/2013 Salı günü  saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme 
Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 
olmalıdır. 

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı 
kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 6820/1-1 
—— • —— 

DÜZELTME İLANI 
Trabzon Belediye Başkanlığından: 
5 Ağustos 2013 tarihli ve 28729 sayılı Resmi Gazete’nin 67. Sayfasında yayımlanan 

Taşınmaz Mal Satış İlanında “ihale şartnamesi bedeli” 500,00 TL olması gerekirken 50,00 TL. 
olarak yayımlanmıştır. 

Düzeltilerek ilgililere duyurulur. 6474/1-1 
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4458 SAYILI KANUN UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 
EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne 
Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:   

1 - Satışa esas bedeli en az 400,00 TL ile en çok 271.580,38 TL arasında değişen; 
14/08/2013 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az  40,00 TL., en 
çok  27.159,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen rulo karton, viskon kumaş, ayakkabı, 
muhtelif oto aksam ve parçaları, muhtelif oto ve tır lastiği, elektronik sigara şar aleti, makaron, 
cilalı mermer, otomobil beyni v.b. cinsi 44 grup eşya açık artırma suretiyle, Arslanlı Dinlenme 
Tesisleri Kapıkule Yolu Üzeri 8. Km. EDİRNE adresindeki ihale salonunda 15/08/2013 tarihinde 
saat 10.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı 
bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (284) 
(2152178) 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 (KDV dahil) 10,00 TL. 
bedel karşılığı Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 6816/1-1 
—— • —— 

GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 
ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 
Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:   

1 - Satışa esas bedeli en az 993,73 TL ile en çok 43.186,53 TL arasında değişen; 
12/08/2013 günü saat: 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 99,37 TL, en çok 
4.318,65 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto, arazi taşıtı, motorsuz iki tekerli 
römork vb cinsi 20 (yirmi) adet araç; açık artırma suretiyle, Liman Mah. Liman Cd. No: 28/1 
Büyükliman/Antalya adresindeki ihale salonunda 13/08/2013 tarihinde saat: 09.30'da satışa 
sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 
www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (242) (259 03 80) 
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. (KDV Dahil) 
bedel karşılığı Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bölge 
Müdürlüklerinden alınabilir. 

İlan olunur. 6821/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük 
hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Güzel Sanatlar Fakültesi, 
İletişim Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda 13 öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan 
kadrolar tam zamanlıdır.  

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 
dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 
yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların 
doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri 
gerekmektedir. 

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 
dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 
yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların 
doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri 
gerekmektedir.  

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü 
belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler 
(onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve 
çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.  

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. 
Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 
Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden 
başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili 
birimlerden öğrenilecektir. 

Duyurulur. 
 

Fakülte Bölüm Öğr. Üye. Alanı Ek Açıklamalar 
Güzel Sanatlar 

Fakültesi  İletişim ve Tasarım 1 İletişim Tasarım Prof.Dr., Doç.Dr.  

Güzel Sanatlar 
Fakültesi  Sinema - TV 1 Sinema - TV Prof.Dr., Doç.Dr.  

İletişim Fakültesi TV Haberciliği ve 
Programcılığı 1 Tv Programcılığı / 

Reklamcılık Prof.Dr., Doç.Dr.  

Mühendislik 
Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık 1 İç Mimarlık / 

Mimarlık Prof.Dr., Doç.Dr.  

Fen Edebiyat 
Fakültesi Psikoloji 2 Psikoloji Prof.Dr.,Doç.Dr., 

Yrd.Doç.Dr. 
Fen Edebiyat 

Fakültesi Sosyoloji 1 Sosyoloji Prof.Dr., Doç.Dr.  

İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 

Uluslararası 
İlişkiler 2 Uluslararası 

İlişkiler Prof.Dr., Doç.Dr.  

İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Girişimcilik  3 Girişimcilik / 

İşletme 
Prof.Dr.,Doç.Dr., 

Yrd.Doç.Dr. 
İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi İşletme ( İngilizce ) 1 Yönetim 
Organizasyon Prof.Dr. 

 6837/1-1 
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Plato Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: 
Meslek Yüksekokulumuz Radyo ve Televizyon Programcılığı (İngilizce) Programı ile 

Mimari Restorasyon Programı’na, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 
Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. 

İlanımıza Meslek Yüksekokulumuzun web sayfasının (www.plato.edu.tr) duyurular 
kısmından ulaşılabilir. 

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 
İlan olunur. 
MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR: 
DOÇENT: 
1 - 2547 Sayılı Yasanın 25. Maddesinde belirtilen şartları taşımak,  
2 - Doçent kadrosuna başvuracak adaylar; başvurdukları programı belirten dilekçelerine 

bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan dört takım dosya, özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, 
(erkek adaylar için) askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora), doçentlik 
başarı belgesi, iki adet fotoğraf, yayın listesi ile ekleyerek teslim edeceklerdir. 

YARDIMCI DOÇENT: 
1 - 2547 Sayılı Yasanın 23. Maddesinde belirtilen şartları taşımak,  
2 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar; başvurdukları programı belirten 

dilekçelerine bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan dört takım dosya ile özgeçmiş, nüfus 
cüzdanı fotokopisi, (erkek adaylar için) askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, 
doktora), iki adet fotoğraf ve yayın listesini ekleyerek teslim edeceklerdir. 

3 - Yardımcı Doçent kadrosuna atanabilmek için son başvuru tarihinden itibaren 15 gün 
içerisinde İngilizce alanında yabancı dil sınavı yapılacaktır. Adayların, tarihi daha sonra 
duyurulacak olan yabancı dil sınavından başarılı olmaları gerekmektedir. Yabancı dil sınavının 
yapılacağı yer ve tarih daha sonra web sitemizde duyurulacaktır. 

NOT : 
1 - Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmış olması gerekmektedir. 
2 - 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları 

değerlendirmeye alınmayacaktır.  
İlan şartlarımızı taşıyan adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün 

içerisinde Plato Meslek Yüksekokulu İnsan Kaynakları Birimi’ne bizzat başvurmaları 
gerekmektedir. 

 
Birimi Unvanı Adet Özel Koşullar 

Radyo ve Televizyon 
Programcılığı (İngilizce) 

Doçent 1 Sinema Bilim Alanı’ndan Doçentlik 
ünvanını almış olmak,  

Doktora tezinde sinema ve toplumsal 
hafıza üzerine çalışmış olmak,  

İngilizce dil alanında ÜDS 85 ve üstü 
puan almış olmak 

Mimari Restorasyon Yrd. Doç. 1 Lisansını Mimarlık, yüksek lisans ve 
doktorasını Restorasyon programında 

tamamlamış olmak, hakemli dergilerde en 
az iki yayını bulunmak 

 6842/1-1 



Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 6 Ağustos 2013 – Sayı : 28730 

 

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:  
Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. 
Adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları 
gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin 
onaylanmış olması şarttır.) 

1 - Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden 
tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora 
çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile başvurmaları 
gerekmektedir. 

2 - Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden 
tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım 
dosya ile başvurmaları gerekmektedir. 

MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ: Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel 
Daire Başkanlığına, ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir. 

Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır. 
 

BİRİM BÖLÜM ANABİLİM 
DALI 

ÜNVANI DRC ADET AÇIKLAMA 

Eğitim Fakültesi 
Eğitim 

Bilimleri 

Eğitim 
Programları ve 

Öğretim 
Profesör 1 1 

Eğitimin Tarihi ve 
Sosyal Temelleri 

alanında çalışmaları 
olmak. 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik 
Bilimler 

Periodontoloji Profesör 1 1  

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 
Bilimleri 

Kardiyoloji Doçent 1 1 

Üç boyutlu 
ekokardiyografi 

konusunda çalışmaları 
olmak. 

İktisadi ve İdari 
Bilimler 
Fakültesi 

Sosyal 
Hizmet 

 Doçent 1 1 

Kamu Yönetimi, 
Yoksulluk ve Sivil 
Toplum Kuruluşları 

konusunda çalışmaları 
olmak. 

 6844/1-1 
—— • —— 

Pursaklar Belediye Başkanlığından: 
- Pursaklar Belediye Meclisinin 09/05/2013 gün ve 102 sayılı kararı ile uygun görülen ve 

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.07.2013 gün ve 1236 sayılı kararı ile onaylanan 
“Pursaklar İlçesi Sirkeli Mahallesi 732 adanın kuzeyinde bulunan park alanı ile 740 adanın 
güneyinde bulunan park alanı içerisinde 2 adet trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 Ölçekli 
Uyguluma İmar Planı Değişikliği”, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereği, Belediyemiz 
İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkarılmıştır. 

İlanen ilgililere duyurulur. 6839/1-1 
—— • —— 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 
Belediye Meclisimizin 07/06/2013 tarih ve 311 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/07/2013 Tarih ve 1361 sayılı Kararı ile onanan “Etimesgut 
İlçesi, 30 Ağustos Mahallesi, imarın 45587 ada 21 sayılı parsellerine ilişkin 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi” 06/08/2013 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna 
asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 6804/1-1 
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Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen Birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. ve 25. 

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

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 

Anabilim Dalı 
Kadro 
Unvanı 

Adet Aranan Şartlar 

Kadın 
Hastalıkları ve 

Doğum 
Profesör 2 

1. Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Yan Dal Uzmanlığı yapmış 
olmak 
- Robotik Cerrahi Sertifikası almış olmak 
- En az 3 yıl öğretim üyeliği yapmış ve ders vermiş olmak 
2. Perinatoloji Yan Dal Uzmanlığı yapmış olmak 
- Robotik Cerrahi Sertifikası almış olmak 
- En az 3 yıl öğretim üyeliği yapmış ve ders vermiş olmak. 

Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları 

Profesör 1 - Genetik Alanında Uzman Olmak. 

Anatomi Profesör 1 
- Kas-İskelet sistemi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak, 
- Ortopedi alanında yayın yapmış olmak. 

Tıbbi 
Biyokimya 

Doçent 1 

- Bilişim Teknolojileri, Laboratuvar İstatistikleri, Laboratuvar 
Kalite kontrol,kalite değerlendirme ayrıca metod validayonu 
konusunda uzman,, Kütle spektrometreleri ve klinik 
uygulamaları çalışmalar yapmış olmak , Tıp ve Tıbbi 
Biyokimya uzmanlık eğitimi konusunda deneyimli olmak. 
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SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 
Kadro Unvanı Adet Aranan Şartlar 

Profesör 1 

- Çocuk Kardiyoloji yan dal uzmanlığı ile birlikte 
Çocuk Yoğun Bakım yan dal uzmanlığını 
tamamlamış olmak,  
- Perinatoloji ve girişimsel fetal kardiyoloji 
konusunda deneyim sahibi olmak, 
- Çocuk Kardiyoloji alanında ve Kalp Damar Cerrahi 
Yoğun Bakım alanında deneyim sahibi olmak. 

Profesör 

1 

- Obezite ve QT-P disperisyonu, Kronik böbrek 
yetmezlikli hastalarda miyokardial blush, hipertansif 
hastalarda sağ ventrikülün sistolik ve diyastolik 
fonksiyonlarının doku doppler ekokardiografi 
incelemesi alanında deneyim sahibi olmak ve yayın 
yapmış olmak. 

1 

- Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Perinatoloji Uzmanı 
olmak, 
- Fetal Ekokardiyografi konusunda yurt dışında en az  
9 ay eğitim almış olmak, 
- Intrauterin Fetal girişimsel konularda deneyimli 
olmak (en az 30 intrauterin transfüzyon, 300 MFPR, 
300 CVS gibi) 

Profesör 

1 
- Tibia Plato Kırıkları, Tendon Tamir Teknikleri, 
Omuz Cerrahisi, Artroskopik Cerrahi ve External 
fiksatör cerrahisi konularında yayın yapmış olmak. 

1 

- Spor Cerrahisi, Diz omuz ve ayak bileği artrokopisi, 
Travmatoloji, artroplasti konularında deneyim sahibi 
olmak. 
- Menisküs ve ön çapraz bağ konularında yayın 
yapmış olmak. 

Doçent 1 

- Tıp Fakültesi mezunu olmak, 
- İç Hastalıkları alanında uzmanlığını tamamlamış 
olmak, 
- Endokrinoloji ve Metabolizma alanında yandal 
uzmanı olmak, 
- Tiroid Kanserleri, invazyon gösterge konusunda 
uluslararası yayın yapmış olmak, 
- Hipofiz adenomlarının invazyon göstergeleri 
konusunda uluslararası yayın yapmış olmak. 

 
BAŞVURU ADRESİ:  
REKTÖRLÜK 
Gülsuyu Mah. Fevzi Çakmak Cad. 
Divan Sokak No: 1  34848 
Maltepe-İSTANBUL 
Tel: 0216 458 08 08 6740/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/171448 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Uşak İl Özel İdaresi  İl/İlçe Uşak/Merkez 

Adresi 
Ünalan Mahallesi Atatürk Bulvarı 
No: 102 Uşak 

Tel-Faks 276 223 12 70 – 223 80 14 

Posta Kodu 64100 E-Mail bilgi@usakozelidare.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
Gezer Mühendislik İnşaat Taahhüt 
ve Ticaret Limited Şirketi 

Bülent Gezer 

Adresi 
İsmetpaşa Caddesi Tiritoğlu İşhanı 
Kat:4 Daire: 401 Merkez/Uşak 

SSK Evleri A/7 Blok D: 6 Uşak 

T.C. Kimlik No.  488 329 112 86 

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

395 050 78 25  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 5491  

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. 

 6847/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/3360 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Adalet Bakanlığı Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri 
İşyurtları Kurumu 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Eskişehir Açık Ceza İnfaz Kurumu 
İşyurdu Müdürlüğü 

İl/İlçe Eskişehir/Tepebaşı 

Adresi 
Gazipaşa Mahallesi Güvenir Sokak 
No: 3 

Tel-Faks 
0 222 322 20 19 Tel:  
0 222 323 98 99 Faks 

Posta Kodu 26230 E-Mail eskisehir.acik@adalet.gov.tr 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Hasan Hüseyin Yamaç  

Adresi 
Posta Caddesi Ege Han No: 28/9 
Ulus/Ankara 

 

T.C. Kimlik No. 65098179724  
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

934 006 9630  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Ankara Tabela Grafik Ressamları 
Reklam İşleri ve Benzeri 
Sanatkarlar Odası 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 859  

6. Yasaklama 
Süresi 

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

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

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

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6827/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/41130 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
5’İNCİ ZIRHLI TUGAY 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL 

Adresi 
ZEYTİNLİ MAH. SANI 

KONUKOĞLU BULVARI 
Tel-Faks 342 321 27 10 – 342 322 59 26 

Posta Kodu 27150 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 

KİPTAŞ TAŞIMACILIK 

TEMZ.HİZ.ORMANCILIK İNŞ. 

SPOR HİZ.HAYV.MED.PET. 

ÜRÜNL. İLETİŞİM SAN. VE 

TİC.LTD.Ş 

MERYEM GÜR 

Adresi 

İSMETPAŞA MAH. 12.SOK. ADIM 

İŞ HANI KAT.:2 NU..8 

MERKEZ/K.MARAŞ 

İSMETPAŞA MAH. 12.SOK. ADIM 

İŞ HANI KAT.:2 NU..8 

MERKEZ/K.MARAŞ 

T.C. Kimlik No. - 48838002834 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
563 062 3723  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

KAHRAMANMARAŞ TİC. VE 

SAN. OD. 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 10726/MERKEZ  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 6830/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/144671 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
4’ÜNCÜ MEKANİZE PİYADE 

TUGAY KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe EDİRNE / KEŞAN 

Adresi 
ISPAT CAMİİ MAH. 

KURTULUŞ CAD. 
Tel-Faks 284 714 25 00 – 284 714 47 71  

Posta Kodu 22800 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı İSA RAMAZAN ALBAYRAK  

Adresi 

KEPEZ MAH. PROFESÖR 

MUAMMER AKSOY CAD. NU.30 

KDZ.EREĞLİ/ZONGULDAK 

 

T.C. Kimlik No. 14096934804  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0490264680  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

KARADENİZ EREĞLİ TİC. VE 

SAN. OD. 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 7273  

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 (  ) 

 6830/2/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/61852 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
ADANA TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe ADANA /SEYHAN 

Adresi 
REŞAT BEY MAH. ORDU 

CAD.ADLİYE ARKASI 
Tel-Faks 3223525301-3223597885 

Posta Kodu 01330 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 

DOĞA TÜKETIM İNŞ.TEMZ. 

İLAÇLAMA GIDA TARIM 

TAŞIMACILIK 

PAZL.TIC.SAN.LTD.Ş 

RESUL SİNAN ATMALI 

Adresi 

YEŞİOBA MAH. ATİKOP 

TOPTANCILAR SİT. 4 BLOK 

NU.:129 SEYHAN/ADANA 

YEŞİOBA MAH. ATİKOP 

TOPTANCILAR SİT. 4 BLOK 

NU.:129 SEYHAN/ADANA 

T.C. Kimlik No.  13628174800 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
302 048 7872  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ADANA TİC. OD.  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 56574  

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 (  ) 

 6830/3/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/157077 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
5'İNCİ HUDUT ALAY 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe IĞDIR 

Adresi  Tel-Faks 476 227 16 60 - 476 227 16 62 

Posta Kodu 76100 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 

BAHAR TEKSTİL HALI GIDA 

METAL VE PETROL 

ÜRÜNL.SAN. VE TİC.LTD.Ş  

MAHMUT BAHAR 

Adresi 
ATATÜRK CAD NU.:4/1 MERKEZ / 

IĞDIR 

ATATÜRK CAD NU.:4/1 

MERKEZ / IĞDIR 

T.C. Kimlik No. - 57256606388 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
131 009 8046  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
IĞDIR TİC. VE SAN. OD.  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 3209  

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 (  ) 

 6830/4/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/31434 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İZMİR TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞININ 
İl/İlçe 

İZMİR TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 

Adresi 
GAZİLER CAD./1420 SOKAK 

1/3 
Tel-Faks 2324330076-2324332709 

Posta Kodu 35128 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
ARMADA GIDA TİC.SAN.AŞ 

- 

Adresi 

TOROSLAR MAH. ATATÜRK 

BULVARI NO:17 YENİ 

TAŞKENT MEVKİİ 

AKDENİZ/MERSİN 

- 

T.C. Kimlik No. - - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0790357968 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

MERSİN TİCARET VE 

SANAYİ ODASI 
- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 13099 - 

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 (  ) 

 6830/5/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/34476 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

İKMAL MALİYE OKULU VE 

EĞİTİM MERKEZİ 

KOMUTANLIĞI 

İl/İlçe İSTANBUL/MALTEPE 

Adresi - Tel-Faks 2164175780-2164177380 

Posta Kodu 34855 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 

GALERİ MAKİNA YEDEK 

PARÇA İTHALAT VE 

PAZARLAMA LTD.Ş 

AHMET YAZGAN 

Adresi 
İMÇ 2.BLOK NO:2306 PK:34470 

UNKAPANI/FATİH/İSTANBUL 

İMÇ 2.BLOK NO:2306 PK:34470 

UNKAPANI/FATİH/İSTANBUL 

T.C. Kimlik No. - 64294150674 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3880077231 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İSTANBUL TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 325368 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (..) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 6830/6/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/65154 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İZMİR TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe İZMİR/KONAK 

Adresi GAZİLER CD./1420 SOK. 1/3  Tel-Faks 2324330076-2324332709 

Posta Kodu 35128 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 
BEDİR YÜKCÜ 

- 

Adresi 
1202/2 SOK. NO:31 K:2 D:206 

YENİŞEHİR/İZMİR 
- 

T.C. Kimlik No. 32693034628 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
9920031538 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İZMİR TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 1     134090 - 

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 (  ) 

 6830/7/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/31766 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İSTANBUL TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe İSTANBUL/FATİH 

Adresi 

HOCA PAŞA MAH. / 

DEMİRKAPI GÜLHANE PARKI 

YANI 

Tel-Faks 2125140010-2125140020 

Posta Kodu 34112 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 
CEMAL EKER 

- 

Adresi 

HÜRRİYET MAH. İ.İNÖNÜ BUL. 

BEYZA KONUTLARI ZEMİN 

KAT NO:51 YENİŞEHİR/MERSİN 

- 

T.C. Kimlik No. 12062326080 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
12062326080 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

MERSİN İLİ ESNAF VE 

SANATKÂR SİCİLİ 

MÜDÜRLÜĞÜ 

- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 33/135381 - 

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 (  ) 

 6830/8/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/38666 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
11’İNCİ ANA İKMAL MERKEZİ 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe ANKARA/SİNCAN 

Adresi - Tel-Faks 3122773455-3122775568 

Posta Kodu 06930 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 

GÖNEN HIRDAVAT DEMİR VE 

ÇELİK OTO.MAK.İNŞ. VE 

İNŞ.MALZ. VE 

TEKS.KONF.PETROL 

ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC.LTD.Ş 

SADIK KARAGÖNEN 

Adresi 

KARAMAN MAH. 

TUĞGENERAL HALİT ÇAKIR 

CAD. KARAMAN İŞ MRKZ. N:9 

K:3 / 38 MERKEZ 

/AFYONKARAHİSAR 

KARAMAN MAH. TUĞGENERAL 

HALİT ÇAKIR CAD. KARAMAN 

İŞ MRKZ. N:9 K:3/38 

MERKEZ/AFYONKARAHİSAR 

T.C. Kimlik No. - 15541407096 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4080283343 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

AFYONKARAHİSAR TİCARET 

VE SANAYİ ODASI 
- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 9629 - 

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 (  ) 

 6830/9/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/5962 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İSTANBUL TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe İSTANBUL/FATİH 

Adresi 
HOCAPAŞA MAH. DEMİRKAPI 

GÜLHANE PARKI YANI 
Tel-Faks 0 212 514 00 10-0 212 514 00 20 

Posta Kodu 34112 E-Mail ist_tedarikplan@msb.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 

UYAR-NAK NAKLİYAT 

TAHMİL TAHLİYE GIDA 

İNŞ.TURZ.SAN. VE TİC.LTD.Ş  

BURHAN UYAR 

Adresi 
SİNANPAŞA MAH. İLHAN SOK. 

NU.:16/2 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL 

SİNANPAŞA MAH. İLHAN SOK. 

NU.:16/2 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL 

T.C. Kimlik No. - 38312082186 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
8980486185  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İSTANBUL TİC. OD.  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 511131  

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 (  ) 

 6830/10/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/51444 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

11’İNCİ MOTORLU PİYADE 

TUGAY KOMUTAN 

YARDIMCILIĞI 

İl/İlçe AYDIN/SÖKE 

Adresi  Tel-Faks  

Posta Kodu  E-Mail - 

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

Adı/Unvanı MUHAMMET ÖZ  

Adresi 
ALBAYRAK CAD. NU.:77/5 

SÖKE/AYDIN 
 

T.C. Kimlik No. 24187311636  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
662 018 7640  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
SÖKE TİC. OD.  

Ticaret/Esnaf Sicil No. SÖKE/5366  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın Dayanağı 

ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 6830/11/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/51711 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

11’İNCİ MOTORLU PİYADE 

TUGAY KOMUTAN 

YARDIMCILIĞI 

İl/İlçe AYDIN/SÖKE 

Adresi  Tel-Faks  

Posta Kodu  E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 

ÜLKERLER GIDA MADDELERİ 

EMLAK MADENCİLİK İNŞ.SAN. 

VE TİC.LTD.Ş 

 

Adresi 
EFELER MAH. ATATÜRK BULV. 

NU.:10/A DİDİM/AYDIN 
 

T.C. Kimlik No. -  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
906 036 9817  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
DİDİM TİC. OD.  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 001702  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın Dayanağı 

ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) 
Kurum 

İhalelerinden 
(  ) 

 6830/12/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/75464 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İZMİR TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe İZMİR/KONAK 

Adresi 
GAZİLER CAD.1420 SOK. 

NO:1/3 
Tel-Faks 232 433 00 76 - 232 433 27 09 

Posta Kodu 35128 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 
TUĞCAN TEKSTİL SAN. VE 

TİC.LTD.Ş 
 

Adresi 
MİMAR KEMALETTİN CAD. 

NU.:90 İZMİR 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
860 002 6024  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İZMİR TİC. OD.  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 1   72094  

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 (  ) 

 6830/13/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/56961 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
20’NCİ ZIRHLI TUGAY 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe ŞANLIURFA 

Adresi  Tel-Faks 414 3151265 – 414 3143392 

Posta Kodu  E-Mail  

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

Adı/Unvanı 
REŞİOĞLU İNŞ.TAAH.SAN. VE 

TİC.LTD.Ş 
 

Adresi 

ATATÜRK MAH.ŞEHİT NUSRET 

CAD. NU.:15/A 63100 

ŞANLIURFA 

 

T.C. Kimlik No. -  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
734 064 8092  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ŞANLIURFA TİC. VE SAN. OD.  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 11345  

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 (  ) 

 6830/14/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/57530 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İSTANBUL TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe İSTANBUL/FATİH 

Adresi 
HOCAPAŞA MAH. DEMİRKAPI 

GÜLHANE PARKI YANI 
Tel-Faks 0 212 514 00 10-0 212 514 00 20 

Posta Kodu 34112 E-Mail ist_tedarikplan@msb.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
TOP FORM ORMAN 

ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC.AŞ 
UFUK TOP 

Adresi 

İKİTELLİ ORG.SAN.BÖL. 

TURGUT ÖZAL CAD. GİYİM 

SAN.SİT. 2.ADA A BLOK NU.:5 

BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL 

İKİTELLİ ORG.SAN.BÖL. TURGUT 

ÖZAL CAD. GİYİM SAN.SİT. 

2.ADA A BLOK NU.:5 

BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL 

T.C. Kimlik No. - 10205523402 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
8510153224  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İSTANBUL TİC. OD.  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 414246  

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 (  ) 

 6830/15/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/4392 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İZMİR TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe İZMİR/KONAK 

Adresi GAZİLER CAD./1420 SOK. 1/3 Tel-Faks 2324330076-2324332709 

Posta Kodu 35128 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 
CÜNEYT KAVAK 

- 

Adresi 
1202 SK. NO:128 

YENİŞEHİR/İZMİR 
- 

T.C. Kimlik No. 25202383768 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
25202383768 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

GÜLTEPE ESNAF VE 

SANATKARLAR ODA 

BAŞKANLIĞI 

- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 35/394326 - 

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 (  ) 

 6830/16/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/171141 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
1’İNCİ ANA BAKIM MERKEZİ 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe SAKARYA/ARİFİYE 

Adresi - Tel-Faks 2642751620-2642768679 

Posta Kodu 54580 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 
HÖYÜK İÇ VE DIŞ TİC.LTD.Ş 

AYHAN CAFEROĞLU 

Adresi 
40 SOK. NO:129 OSTİM 

/YENİMAHALLE/ANKARA 

40 SOK. NO:129 OSTİM 

/YENİMAHALLE/ANKARA 

T.C. Kimlik No. - 32140304298 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4640078273 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 118993 - 

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 (  ) 

 6830/17/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/40365 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
GÖLCÜK DENİZ İKMAL 

MERKEZİ KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe KOCAELİ/GÖLCÜK 

Adresi - Tel-Faks 0 262 414 11 29-0 262 414 79 43 

Posta Kodu 41650 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 

BALDEN ÇİKOLATA 

ŞEKERLEME GIDA SAN. VE 

TİC.LTD.Ş 

MEMET ÇEKEN 

Adresi 
KARTAL CAD. NU.:31 YAKACIK 

KARTAL/İSTANBUL 

KARTAL CAD. NU.:31 YAKACIK 

KARTAL/İSTANBUL 

T.C. Kimlik No. - 48463254882 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
137 004 5582  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İSTANBUL TİC. OD.  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 353600  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 6830/18/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/31545 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İZMİR TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe İZMİR/KONAK 

Adresi GAZİLER CD./ 1420 SOK. 1/3 Tel-Faks 2324330076-2324332709 

Posta Kodu 35128 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
İBRAHİM AKBEL 

 
- 

Adresi 

KOCATEPE MAH. 12. SOK. 

MEGA CENTER C-48 BLOK 

NO:462 

- 

T.C. Kimlik No. 47437899258 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
47437899258 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İSTANBUL TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 539708 - 

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 (  ) 

 6830/19/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/139876 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
1'İNCİ ANA BAKIM MERKEZİ 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe SAKARYA/ARİFİYE 

Adresi  Tel-Faks 0 264 275 16 20-0 264 276 86 79 

Posta Kodu 54580 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı RADSAN ELEKTRİK SAN.AŞ  

Adresi 

BALKANLAR OKÇUMUSA 

CAD. 19/2 GÜNYÜZ HAN 

KARAKÖY/İSTANBUL 

 

T.C. Kimlik No. -  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
734 001 8784  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İSTANBUL TİC. OD.  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 85930  

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 (  ) 

 6830/20/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/257 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
ANKARA TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe ANKARA-KEÇİÖREN 

Adresi ESKİ GARAJ YANI-ETLİK Tel-Faks 0 312 384 32 50-0 312 384 32 61 

Posta Kodu 06010 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı YAKUP BÜLBÜL  

Adresi 
YEŞİLYURT MAH. 4417 

SOK.NU.01/01 BOR NİĞDE 
 

T.C. Kimlik No. 51547009988  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
BOR TİC. VE SAN. OD.  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 2686  

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 (  ) 

 6830/21/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/33451 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İZMİR TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe İZMİR/KONAK 

Adresi GAZİLER CAD./ 1420 SOK. 1/3 Tel-Faks 232433076-2324332709 

Posta Kodu 35128 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 
MAKSEL DIŞ TİCARET LTD.Ş 

ARMAĞAN NADİROĞLU 

Adresi 

İSTANBUL DERİ ORGANİZE 

SANAYİ BÖLGESİ 2.YOL I-5 

PARSEL 34956 

TUZLA/İSTANBUL 

İSTANBUL DERİ ORGANİZE 

SANAYİ BÖLGESİ 2.YOL I-5 

PARSEL 34956 TUZLA/İSTANBUL 

T.C. Kimlik No. - 64006247920 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6110358736 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İSTANBUL TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 508659 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (..) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 6830/22/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/33451 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İZMİR TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe İZMİR/KONAK 

Adresi GAZİLER CD./ 1420 SOK. 1/3 Tel-Faks 2324330076-2324332709 

Posta Kodu 35128 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 
ALİ AYTEMİZ 

- 

Adresi 

İSTANBUL DERİ ORGANİZE 

SANAYİ BÖLGESİ 2.YOL I-5 

PARSEL 34956 

TUZLA/İSTANBUL 

- 

T.C. Kimlik No. 56017031452 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
- - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
- - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. - - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (..) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 6830/23/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/57029 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
2’NCİ KOLORDU 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe GELİBOLU/ÇANAKKALE 

Adresi 
HOCA HAMZA MAH. 

TUGSAVUL CAD. 
Tel-Faks 286 566 11 37 – 286 566 68 98 

Posta Kodu 15700 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 
ÖGE ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM 

HİZMETLERİ LTD.Ş 
ALİ CAN DAYLAN 

Adresi 

GMK BULVARI FEVZİ ÇAKMAK 1 

SOK. NU.:22/4 KIZILAY/ANKARA 

GMK BULVARI FEVZİ 

ÇAKMAK 1 SOK. NU.:22/4 

KIZILAY/ANKARA 

T.C. Kimlik No. - 33355991402 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
651 044 3674  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TİC. OD.  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 196919  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın Dayanağı 

ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 6830/24/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/57029 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
2’NCİ KOLORDU 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe GELİBOLU/ÇANAKKALE 

Adresi 
HOCA HAMZA MAH. 

TUGSAVUL CAD. 
Tel-Faks 286 566 11 37 – 286 566 68 98 

Posta Kodu 15700 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı ÖMER DİLEKMEN  

Adresi 
GMK BULVARI FEVZİ ÇAKMAK 1 

SOK. NU.:22/4 KIZILAY/ANKARA 
 

T.C. Kimlik No. 36589555310  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın Dayanağı 

ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 6830/25/1-1 



Sayfa : 122 RESMÎ GAZETE 6 Ağustos 2013 – Sayı : 28730 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/62383 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 2’İNCİ HUDUT ALAY K.LIĞI İl/İlçe HATAY/HATAY MERKEZ 

Adresi 
KIŞLASARAY MAHALLESİ 

HARBİYE CAD. 
Tel-Faks 3262160558-3262121905 

Posta Kodu 31100 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 
REFİK ZİROĞLU 

- 

Adresi 
HARAPARASI MAH. 103. CAD. 

6.SOK. 2.ZİROĞLU İŞ MERKEZİ 
- 

T.C. Kimlik No. 24169904498 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
24169904498 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

ANTAKYA TİCARET VE 

SANAYİ ODASI 
- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 11758 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (..) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 6830/26/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/16029 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin 2013/16029 

Adı 
1'İNCİ HAVA İKMAL BAKIM 

MERKEZİ KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe ESKİŞEHİR/TEPEBAŞI 

Adresi 
GÜNDOĞDU MAH. ANKARA 

ASFALTI KARTAL KAVŞAĞI 
Tel-Faks 222 237 59 40 - 222 237 59 39 

Posta Kodu 26320 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı AYHAN ERSOY  

Adresi 
AKÇAKALE 2 SOKAK NU.:103/4 

SİTELER/ANKARA 
 

T.C. Kimlik No. 70483011756  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3690057620  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

ANKARA MOBİLYACILAR VE 

LAKECİLER ESNAF VE 

SANATKARLAR OD. 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 11845  

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 (  ) 

. 6830/27/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/34428 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
3’ÜNCÜ KOMANDO TUGAY 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe SİİRT/SİİRT MERKEZ 

Adresi KURTALAN YOLU Tel-Faks 4842232613-4842236542 

Posta Kodu 56100 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 
SAADET YILDIZ 

- 

Adresi 
FATİH MH. CUMHURİYET CD. 

NO:64 ERUH/SİİRT 
- 

T.C. Kimlik No. 21752609822 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
- - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

SİİRT TİCARET VE SANAYİ 

ODASI 
- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 119 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 

2 AYRI 

SÖZLEŞ

MEDEN 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (..) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 6830/28/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/27942 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
1’İNCİ KOMANDO TUGAY 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe KAYSERİ/TALAS 

Adresi - Tel-Faks 3524242990-3524243082 

Posta Kodu 38310 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 
CENGİZ ALTAY 

- 

Adresi 

SERÇEÖNÜ MAH. SARAY 

CADDESİ KOCASİNAN ÇARŞISI 

NO:16/D KOCASİNAN/KAYSERİ 

- 

T.C. Kimlik No. 31297973562 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0600004382 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
KAYSERİ TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 8469 - 

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 (  ) 

 6830/29/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   50 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI
2013/5080 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Hükümlerine Göre Basit Usulde

Vergilendirilen Mükelleflerle İlgili 12/1/1995 Tarihli ve 95/6430
Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’a, Başbakan Yardımcısı Bülent

ARINÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adlî Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Yazı

İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik
— Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik

Önlemleri Hakkında Yönetmelik 
— Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Subay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Astsubay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
— Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair

Yönetmelik
— Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
— Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
— Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Üyelerinin Müşterilerinin Risk Merkezi

Nezdindeki Bilgilerinin Kendilerine Ya Da Onay Vermeleri Koşuluyla
Belirledikleri Tüzel Kişilere Verilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

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

Senetlerinin Günlük Değerleri
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