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       YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GEÇİCİ GÖREV GÜCÜ BÜNYESİNDE TÜRK
SİLAHLI KUVVETLERİNİN 05.09.2015 TARİHİNDEN İTİBAREN BİR

YIL DAHA UNIFIL HAREKÂTINA İŞTİRAK ETMESİ HUSUSUNDA 
ANAYASANIN 92’NCİ MADDESİ UYARINCA HÜKÜMETE

İZİN VERİLMESİNE DAİR KARAR

Karar No. 1094                                                         Karar Tarihi: 08.07.2015

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 11.08.2006 tarihinde kabul ettiği 1701 (2006)
sayılı Karar ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 05.09.2006 tarihli ve 880 sayılı Kararıyla bir
yıl için verdiği izin çerçevesinde, Türkiye, Lübnan’da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev
Gücü (UNIFIL)’ne Silahlı Kuvvetleri unsurlarıyla katkı sağlamıştır. Söz konusu iznin süresi
son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin 02.07.2014 tarihli ve 1067 sayılı Kararıyla
05.09.2014 tarihinden itibaren bir yıl uzatılmıştır.

Türkiye UNIFIL’e yaptığı katkılarla barışı koruma harekatının etkin biçimde icrasında
önemli bir işlev üstlenmiştir. Bu çerçevede Türkiye'nin katkısı gerek Birleşmiş Milletler sistemi
içinde, gerek bölgesel ve küresel ölçekte, gerekse kapsamlı sivil-asker işbirliği faaliyetleri
vasıtasıyla Lübnan toplumunun her kesimi nezdinde görünürlüğünün artmasına, ayrıca barış
ve istikrarın korunmasına yönelik politikasının sürdürülmesine önemli katkıda bulunmuştur.

UNIFIL’in ülkemizin askeri kuvvet katkısında bulunduğu tek Birleşmiş Milletler Barış
Gücü operasyonu olması da dikkate alınarak, UNIFIL Deniz Görev Gücüne katkımızın
sürdürülmesinin önem arz ettiği değerlendirilmektedir.

UNIFIL’in görev süresi 31.08.2015 tarihinde sona erecek olup, görev süresinin bu tarihten
sonraki dönem için yenilenmesi yönünde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından
Ağustos ayı içinde bir kararın kabul edilmesi beklenmektedir.

Bu hususlar ışığında ve Lübnan’la ikili ilişkilerimiz ile bölgedeki güvenlik koşulları da
göz önünde tutularak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin UNIFIL’in görev süresinin
uzatılması yönünde karar alması durumunda; hudut, şümul ve miktarı Hükümet belirlenecek
Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, 1701 (2006) sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
Kararı ve 880 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla tespit edilen ilkeler kapsamında
05.09.2015 tarihinden itibaren bir yıl daha UNIFIL Deniz Görev Gücüne iştirak etmesi ve
bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Hükümet tarafından yapılması için Anayasa’nın 92’nci
maddesi uyarınca izin verilmesi, Genel Kurulun 08.07.2015 tarihli 5'inci Birleşiminde kabul
edilmiştir.

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

Karar Sayısı : 2015/7780

9 Ağustos 2010 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 3/12/2014 tarihli ve 6576 sayılı Ka-

nunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk

Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında Yardım ve İşbirliği Protokolü”nün

onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 14/4/2015 tarihli ve 7737138 sayılı yazısı üzerine,

31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/5/2015

tarihinde kararlaştırılmıştır. 

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                     K. İPEK                                      A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 S. ÖZTÜRK                                 C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              F. BİLGİN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2015/7781

26 Mart 2015 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile

Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamil-

leri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına İlişkin Anlaşma”nın onaylanması; Dışişleri

Bakanlığının 14/4/2015 tarihli ve 7634533 sayılı yazısı üzerine, 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı

Kanunun 18 inci maddesi ile 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre,

Bakanlar Kurulu’nca 4/5/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                     K. İPEK                                      A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 S. ÖZTÜRK                                 C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              F. BİLGİN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2015/7785

16 Mart 2015 tarihinde Punom Pen’de imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti

ile Kamboçya Krallığı Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamil-

lerinin Vizeden Muaf Tutulmasına Dair Anlaşma”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının

7/4/2015 tarihli ve 7611035 sayılı yazısı üzerine, 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Kanunun 18 inci

maddesi ile 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kuru-

lu’nca 4/5/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                     K. İPEK                                      A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 S. ÖZTÜRK                                 C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              F. BİLGİN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2015/7795

10/2/2015 tarihli ve 6621 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye

Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti’nin Demiryolu Bağlantısı Olan Limanları Arasındaki

Uluslararası Demiryolu-Feribot Hattının Organizasyonu ile İlgili Anlaşma”nın onaylanması;

Dışişleri Bakanlığının 14/4/2015 tarihli ve 7630791 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve

244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/5/2015 tarihinde

kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                     K. İPEK                                      A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 S. ÖZTÜRK                                 C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                           M. M. EKER                                                    F. BİLGİN

                                                        Sağlık Bakanı V.                       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2015/7824

26 Eylül 2014 tarihinde New York’ta imzalanan ve 20/3/2015 tarihli ve 6636 sayılı Ka-

nunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türk Dili Konuşan

Ülkeler İşbirliği Konseyi Sekretaryası Arasında Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi

Sekretaryası’na Dair Evsahibi Ülke Anlaşmasına Ek Protokol”ün onaylanması; Dışişleri

Bakanlığının 2/5/2015 tarihli ve 7778755 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı

Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/5/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                     K. İPEK                                      A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                                   T. YILDIZ                                      N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                   Dışişleri Bakanı V.                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 S. ÖZTÜRK                                 C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              F. BİLGİN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2015/7839

29 Şubat 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 10/2/2015 tarihli ve 6620 sayılı Ka-

nunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan

Hükümeti Arasında Başta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Ağır Suçlarla Mücadelede

İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 2/5/2015 tarihli ve 7790530 sayılı

yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Ku-

rulu’nca 3/6/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                     K. İPEK                                      A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 S. ÖZTÜRK                                 C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              F. BİLGİN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2015/7842

15 Mayıs 2012 tarihinde İstanbul’da imzalanan ve 20/3/2015 tarihli ve 6634 sayılı Ka-

nunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan

Krallığı Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması”nın

onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 2/5/2015 tarihli ve 7779178 sayılı yazısı üzerine,

31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/6/2015

tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                     K. İPEK                                      A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 S. ÖZTÜRK                                 C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              F. BİLGİN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2015/7851

3 Mart 2015 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile

Türkmenistan Hükümeti Arasında Çalışma, Sosyal Güvenlik ve İstihdam Alanlarında İşbirliği

Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 17/5/2015 tarihli ve 7849621 sayılı yazısı

üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar

Kurulu’nca 11/6/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                     K. İPEK                                      A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 S. ÖZTÜRK                                 C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              F. BİLGİN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2015/7853

29/8/2014 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Namibya Cumhuriyeti Hükümeti

Arasında Diplomatik, Hizmet ve Resmi Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak

Kaldırılmasına Dair Anlaşma”nın tadiline ilişkin ekli Notaların onaylanması; Dışişleri

Bakanlığının 24/4/2015 tarihli ve 7764139 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı

Kanunun 3 üncü ve 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Kanunun 18 inci maddelerine göre, Bakanlar

Kurulu’nca 11/6/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                     K. İPEK                                      A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 S. ÖZTÜRK                                 C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              F. BİLGİN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2015/7854

3/3/2015 tarihinde Lizbon’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile

Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında Mutabakat Zaptı”nın onaylanması;

Dışişleri Bakanlığının 12/5/2015 tarihli ve 7837511 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve

244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/6/2015 tari-

hinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                     K. İPEK                                      A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 S. ÖZTÜRK                                 C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              F. BİLGİN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2015/7856

10 Şubat 2015 tarihinde Bogota’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile

Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı”nın

onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 17/5/2015 tarihli ve 7839852 sayılı yazısı üzerine,

31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kuru-

lu’nca 11/6/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                     K. İPEK                                      A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 S. ÖZTÜRK                                 C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              F. BİLGİN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2015/7894

Hükümetimiz adına 18 Aralık 2014 tarihinde imzalanan ekli İtalya, Çek Cumhuriyeti,

Fransa, Polonya, Romanya, İspanya, Hollanda, Türkiye ve NATO Yüksek Müttefik Dönüşüm

Komutanlığı Karargahı Arasında NATO Kolluk İstikrar Mükemmeliyet Merkezi ile İşlevsel

İlişki Konusunda Mutabakat Muhtırasının onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 5/6/2015 tarihli

ve 7894401 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 6 ncı mad-

delerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/6/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                     K. İPEK                                      A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 S. ÖZTÜRK                                 C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              F. BİLGİN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2015/7899

6 Aralık 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 14/10/2014 tarihli ve 6560 sayılı Ka-

nunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşma”nın

onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 30/5/2015 tarihli ve 7877127 sayılı yazısı üzerine,

31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca

22/6/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                     K. İPEK                                      A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 S. ÖZTÜRK                                 C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              F. BİLGİN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

Karar Sayısı : 2015/7788

10/2/2015 tarihli ve 6629 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Gümrük

İşbirliği Konseyi’nin Gümrük İşbirliği Konseyi’ni Kuran Sözleşme’de Değişiklik Yapılmasına

İlişkin Tavsiye Kararı”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 14/4/2015 tarihli ve 7634922

sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakan-

lar Kurulu’nca 4/5/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                     K. İPEK                                      A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 S. ÖZTÜRK                                 C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              F. BİLGİN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2015/7912

8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden

muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki

Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Ulaştırma, Denizcilik

ve Haberleşme Bakanlığının 6/7/2015 tarihli ve 133928 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun

1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/7/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                     K. İPEK                                      A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 S. ÖZTÜRK                                 C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                         M. V. GÖNÜL                                       V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              F. BİLGİN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

11 Temmuz 2015 – Sayı : 29413                            RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 217



Karar Sayısı : 2015/7913

Ekli “8/2/2002 Tarihli ve 2002/3729 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik

Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 3/7/2015 tarihli ve 6236

sayılı yazısı üzerine, 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesine göre,

Bakanlar Kurulu’nca 6/7/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                     K. İPEK                                      A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 S. ÖZTÜRK                                 C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                         M. V. GÖNÜL                                       V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              F. BİLGİN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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YÖNETMELİKLER

Adalet Bakanlığından:
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ 

MAHKEMELERİNİN İDARİ İŞLER İLE YAZI İŞLERİ HİZMETLERİNİN 
YÜRÜTÜLMESİ USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, bölge idare mahkemesi başkanlığı, başkanlar kurulu,

bölge idare mahkemesi daireleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri, bölge idare mah-
kemesi adalet komisyonunun idari işleriyle yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesi usul ve esas-
larını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, bölge idare mahkemesi başkanlığı, başkanlar kurulu,

bölge idare mahkemesi daireleri, idare mahkemeleri, vergi mahkemeleri, bölge idare mahke-
mesi adalet komisyonu ve müdürlüklerde tutulacak kayıtlar, yapılacak idarî işler ve yazı işle-
rinin tüm işlemleri ile bu işlemlerde UYAP’ın kullanılmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik,  6/1/1982 tarihli ve 2576 sayılı Bölge İdare Mahke-

meleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun
14 üncü maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Avukat Bilgi Sistemi: Avukatların internet üzerinden UYAP’a erişim yaparak elek-

tronik ortamda işlem yapabilmelerini sağlayan sistemi,
b) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,
c) Başkan: Bölge idare mahkemesi başkanlar kurulu, bölge idare mahkemesi, daireler,

bölge idare mahkemesi adalet komisyonu, idare mahkemesi ve vergi mahkemesi başkanını,
ç) Başkanlar Kurulu: Bölge idare mahkemesi başkanlar kurulunu,
d) Bilirkişi Bilgi Sistemi: Bilirkişilerin internet üzerinden UYAP’a erişim yaparak elek-

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

veri işleme, saklama ve iletmeye yönelik sistemi,
f) Bölge idare mahkemesi: İdari yargı ikinci derece mahkemelerini,
g) Daire: Bölge idare mahkemesi dairesini,
ğ) Daire başkanı: Bölge idare mahkemesi daire başkanını,
h) Dış birim: UYAP sistemine dâhil olmayan kamu kurumları ve özel kuruluşları,
ı) Dizi pusulası: Dava dosyasının fizikî olarak diğer bir mahkemeye veya birime gön-

derilmesi gerektiğinde dosya içerisindeki her türlü belgenin tarih ve sıra numarası ile niteliğini
gösteren pusulayı,

i) Dosya kapak bilgileri: Bölge idare mahkemesi, idare mahkemesi ve vergi mahkemesi
dava dosyasında esas ve karar numarasını, birim adını, tarafların sıfat ve kimlik bilgilerini,
dosya durumunu, davanın türü, tarihi ve yeri ile karar türü ve tarihini,

j) Elektronik ortam: Bilişim sistemi ve bilişim ağından oluşan toplam ortamı,
k) Erişim: Bir bilişim sistemine bağlanarak kullanım imkânı kazanılmasını,
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l) Güvenli elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda
düzenlenen güvenli elektronik imzayı,

m) Kanun: 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununu,
n) Kayıt: Fizikî veya elektronik ortamda üretilen ya da bu ortama aktarılan veya taşınan,

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

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

ö) Komisyon: Bölge idare mahkemesi adalet komisyonunu,
p) Kullanıcı: UYAP Sisteminde kendisine bir rol tanımlanarak kullanıcı adı ve parola

oluşturulmuş olan başkan, hâkim, müdür ve diğer personeli,
r) Kurul: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunu,
s) Kurum Bilgi Sistemi: Tüzel kişilerin internet üzerinden UYAP’a erişim yaparak elek-

tronik ortamda işlem yapabilmelerini sağlayan sistemi,
ş) Mahkemeler: İdare mahkemeleri ve vergi mahkemelerini,
t) Müdür: 6/1/1982 tarihli ve 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri

ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunda belirtilen müdürleri,
u) Müdürlük: 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mah-

kemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunda belirtilen müdürlükleri,
ü) Ön büro: Davanın açılmasından başlamak üzere, vezne görevi dâhil, yargılama ile

ilgili bütün işlemler, dava ve işlerin mahkemelere gönderilmesi ile mahkemelere sunulan veya
mahkemelerden talep edilen her türlü evraka ilişkin işlemlerin yapıldığı, genellikle mahkeme-
lerin giriş kısımlarında bulunan ve tüm bölge idare, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerine
hizmet veren yazı işleri birimini,

v) PTT: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini,
y) Tevzi: Birimdeki işlerin, niteliği ve kapsamı dikkate alınarak görev, yetki ve iş bö-

lümü esaslarına göre elektronik ortamda dağıtılmasını,
z) Tevzi kriteri: İstinaf, dava, talimat ve işlerin mahkemelere dağılımının ne şekilde ya-

pılacağını gösteren usul ve esasları,
aa) Tevzi puanı: İşlerin tevzi kriterlerine göre aldığı puanı,
bb) Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP): Adalet hizmetlerinin elektronik ortamda

yürütülmesi amacıyla oluşturulan yargı bilişim sistemini,
cc) Üye: Bölge idare, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinde görev yapan hâkimi,
çç) Vatandaş Bilgi Sistemi: Vatandaşların internet üzerinden UYAP’a erişim yaparak

elektronik ortamda işlem yapmalarını sağlayan sistemi,
dd) Veri: Bilgisayar tarafından üzerinde işlem yapılabilen her türlü değeri,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdarî 

İşleriyle, Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Genel Esaslar

UYAP’ın kullanılması
MADDE 5 – (1) Bölge idare mahkemelerinin tüm birimleri ile idare mahkemeleri ve

vergi mahkemelerinin iş süreçlerindeki her türlü veri, bilgi ve belge akışı ile dokümantasyon
işlemleri, bu işlemlere ilişkin her türlü kayıt, dosyalama, saklama ve arşivleme işlemleri ile
uyum ve işbirliği sağlanmış dış birimlerle yapılacak her türlü işlemler UYAP ortamında ger-
çekleştirilir.
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(2) Başkan, üye, müdür ve diğer personel iş listesini günlük olarak kontrol etmek,
yargılama ile idarî işlerin bulunduğu aşamanın gereklerini yerine getirmek, ihtiyaç duyulan
alanlarda veri ve bilgilerin derlenmesi, değerlendirilmesi ile gerekli adlî istatistiklerin üretil-
mesine esas bilgileri güvenilirlik, tutarlılık ve güncellik ilkelerine uygun olarak UYAP ortamına
tam ve eksiksiz girmekle yükümlüdür.

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

(4) Taraf ve vekilleri ile diğer ilgililer güvenli elektronik imza ile imzalamak suretiyle
UYAP vasıtasıyla dairelere veya mahkemelere elektronik ortamda bilgi ve belge gönderebilir-
ler.

(5) Gelen evraktan sorumlu personel, UYAP üzerinden mahkemelere gönderilen ve iş
listesine düşen belgeleri derhal ilgili kişiye aktarır.

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

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

(8) UYAP üzerinden hazırlanmış ve güvenli elektronik imza ile imzalanmış evrakın dış
birimlere elektronik ortamda gönderilememesi hâlinde; belge veya kararın fizikî örneği alınır,
güvenli elektronik imza ile imzalanmış aslının aynı olduğu belirtilerek altı; başkan, görevlen-
dirdiği üye veya yazı işleri müdürü tarafından imzalanmak sureti ile gönderilir.

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

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

(11) Fizikî ortamda yapılan işlemlerde süre mesai saati sonunda biter.
(12) Kullanıcı,  kendi kullanıcı adı ile yapılan tüm işlemlerden sorumlu olup kullanıcı

adı, her türlü şifre, parola ve elektronik imza cihazını başkaları ile paylaşamaz.
İdarî işler ve yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesi
MADDE 6 – (1) Mahkemelerin yazı işleri bir bütündür. Bölge idare mahkemesi baş-

kanlığında, dairelerinde, adalet komisyonunda ve mahkemelerde bir yazı işleri müdürü, yeterli
sayıda zabıt kâtibi, memur, mübaşir, hizmetli ve diğer görevliler bulunur.

(2) Bölge idare mahkemesi başkanlığında, dairelerinde ve adalet komisyonunda yeterli
sayıda idarî işler müdürlüğü ile ihtiyaç duyulan diğer müdürlükler kurulur. Bu müdürlükler
Adalet Bakanlığınca gerekli görülmesi hâlinde idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinde
de kurulabilir.

(3)  Yazı işleri hizmetleri başkanın denetimi altında, ilgili yazı işleri müdürü ve onun
yönetiminde zabıt kâtibi, memur, mübaşir, hizmetli ve diğer görevliler tarafından yürütülür.

(4) Başkanlar kurulu yazı işleri hizmetleri başkanın denetimi altında, başkanlık yazı iş-
leri müdürü ve onun yönetimindeki memur ve diğer görevliler tarafından yürütülür.

(5) İdarî işler müdürünün görevleri şunlardır:
a) İdarî işler müdürlüğü hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak ve denetlemek,
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b) Başkanlık, daire, mahkeme ve komisyonların her türlü alım, satım, hesap, maaş ve
diğer ödemeler ile ilgili işlemlerini yapmak,

c) Temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, soğutma, bakım ve onarım işlerini yaptırt-
mak,

ç) Başkanlık, daire, mahkeme ve komisyonlarda görev yapan şoför, teknisyen ve yardımcı
hizmetler sınıfına giren personelin sevk ve idaresini sağlamak,

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

tirmek.
(6) Yazı işleri müdürünün görevleri şunlardır:
a) Yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak ve denetlemek,
b) Kararın tebliğini sağlamak,
c) Harç tahsil müzekkerelerini yazmak ve kesinleştirme işlemlerini yapmak,
ç) Zabıt kâtibi, mübaşir, hizmetli ve diğer görevliler arasında iş bölümü yapmak,
d) Yetkilendirilmesi halinde dava dilekçesini ve havalesi gereken evrakı havale etmek,
e) Yönetimi altında bulunan zabıt kâtipleri ve diğer memurları yetiştirmek,
f) Hukukî başvuru veya kanun yolları incelemesi için dosyayla ilgili gerekli işlemleri

yapmak ya da yaptırmak,
g) Bilirkişilere fizikî ortamda teslimi gereken dosyalarla ilgili işlemleri yerine getir-

mek,
ğ) Harcın hesaplanması ve ön büro bulunmayan yerlerde tahsiline ilişkin işlemleri yap-

mak,
h) Dosyaya ait kıymetli evrak ve değerli eşyanın uygun yerde muhafazasını sağlamak,
ı) Yargılamanın bulunduğu aşamanın gereklerini yerine getirmek,
i) Arşivin düzenli tutulmasını sağlamak,
j) Teminatın iadesi gereken hallerde gerekli işlemleri yerine getirmek,
k) Mühür ve beratın muhafazasını sağlamak,
l) Mevzuattan kaynaklanan veya başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine ge-

tirmek.
(7) Zabıt kâtibinin görevleri şunlardır:
a) Keşiflere katılmak,
b) Ara kararların gereğini yerine getirmek, takibi ve cevabı gelmeyenlerin tekidine iliş-

kin işlemleri yapmak,
c) Karar ve tutanakları başkan veya üyenin bildirdiği şekilde yazarak imzasız bıraktır-

mamak,
ç) Yargılaması devam eden dosyaları düzenli ve eksiksiz bir şekilde muhafaza etmek,
d) Tamamlanıp kesinleşen dosyaları arşive kaldırtmak,
e) Tarafların dosyaları incelemesine nezaret etmek ve dosya inceleme tutanağını dü-

zenlemek,
f) Dizi pusulası düzenlemek,
g) Ara kararlar ve tebligatların ilgili kurum ya da kişilere ulaşmasını sağlamak üzere

posta ve zimmet işlemlerini hazırlamak,
ğ) Dosyaya gelen evrakla ilgili işlemleri yapmak,
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h) Mevzuattan kaynaklanan veya başkan ya da yazı işleri müdürünün vereceği diğer
görevleri yerine getirmek.

(8) Mübaşirin görevleri şunlardır:
a) Zabıt kâtibi tarafından hazırlanan ve duruşması yapılacak dosyaları incelenmek üzere

duruşma gününden önce başkan veya üyeye götürmek,
b) Duruşma listesini görülebilecek bir yere asmak,
c) Duruşma sırası gelenleri duruşma salonuna davet etmek,
ç) Duruşmaya alınanların salondaki yerlerini göstermek ve buna uyulmasını sağlamak,
d) Duruşma ve keşif esnasında izlenmesi gereken davranış kurallarını taraflara ve ilgi-

lilere açıklamak,
e) Duruşmanın gizli yapılması kararı alındığında salonu boşaltmak,
f) Başkan veya üyenin uygun bulduğu kişilerin dosyadan fotokopi almasına yardımcı

olmak,
g) Arşive gitmesi gereken dosyalar ile arşivden çıkarılması gereken dosyalara ilişkin

işlemleri yapmak ve arşivi düzenli tutmak,
ğ) Fizikî ortamda sunulan evrakı en kısa sürede dosyasına düzenli bir şekilde takmak,
h) Ara kararlar ve tebligatların ilgili kurum veya kişilere ulaşmasını sağlamak üzere

posta ve zimmet işlemlerini yerine getirmek,
ı) Mevzuattan kaynaklanan veya başkan, üye ya da yazı işleri müdürünün vereceği diğer

görevleri yerine getirmek.
(9)  Hizmetlinin görevleri şunlardır:
a) Mahkemeye ait alanları tertipli, düzenli ve temiz halde tutmak,
b) Mübaşirin olmadığı veya yetersiz kaldığı zamanlarda ona ait işleri yapmak ve yardımcı

olmak,
c) Mevzuattan kaynaklanan veya başkan, üye ya da yazı işleri müdürünün vereceği di-

ğer görevleri yerine getirmek.
(10) Yazı işleri ve idarî işler müdürü, yerine getirmekle yükümlü olduğu görevleri mü-

dürlükte görevli personele devredemez.
İş bölümü
MADDE 7 – (1) Müdür, başkanın onayını alarak, zabıt kâtibi, memur, mübaşir ve diğer

görevliler arasında adil bir iş bölümü yapar.
(2)  Müdür, hizmetlerin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla zabıt kâ-

tipleri, memur, mübaşir ve diğer görevlilere işlerin öğretilmesi de dâhil olmak üzere her türlü
tedbiri alır. Bir zabıt kâtibine çok iş gelmesi halinde diğer zabıt kâtipleri ona yardım ederler.
Müdür ve asıl görevli personel işin birikmesi veya gecikmesinden birlikte sorumludur.

Avukat stajyerleri ile idari yargı hâkim adaylarının yazı işleri hizmetlerinde ça-
lıştırılması

MADDE 8 – (1) Avukat stajyerleri, başkan veya görevlendirdiği üyenin uygun görmesi
ile uygulama bilgilerini geliştirmek amacıyla yazı işleri hizmetlerinde çalıştırılabilir. Ancak
bir defa yapmakla öğrenilebilecek işler devamlı yaptırılamaz.

(2) İdari yargı hâkim adayları, 1/6/2004 tarihli ve 25479 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hâkim Adaylarının Staj Dönemi
ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yazı işleri hizmetlerinde çalıştı-
rılabilir.
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İKİNCİ KISIM
Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı ve Başkanlar Kurulu Yazı İşleri 

Müdürlüğü Hizmetleri

BİRİNCİ BÖLÜM
Başkanlıkta Tutulacak Kayıtlar, Tahsis Amacı ve Kullanılış Şekli

Başkanlıkta tutulacak kayıtlar
MADDE 9  – (1) Başkanlıkta aşağıda gösterilen kayıtların UYAP’ta tutulması zorun-

ludur.
a) Uyuşmazlığın giderilmesi başvuru kaydı,
b) Başkanlık karar kaydı.
Uyuşmazlığın giderilmesi başvuru kaydı
MADDE 10 – (1) Başkan tarafından, dairelerin benzer olaylarda kesin olarak verdikleri

kararlar arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi için başkanlar kuruluna başvurulurken tutulan
kayıttır.

(2) Bu kayıt; uyuşmazlığı giderme talebinin tarihi, sıra sayısı, belge tarih ve sayısı,
uyuşmazlığa konu belge tarih ve numarası, talep konusu, başkanın görüşü ve düşünceler sü-
tunlarından oluşur.

Başkanlık karar kaydı
MADDE 11 – (1) Başkanlığın bütün kararlarının tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, talep eden, talep tarihi ve numarası, talebin konusu, verilen

karar, karar tarihi ve düşünceler sütunlarından oluşur.

İKİNCİ BÖLÜM
Başkanlar Kurulunda Tutulacak Kayıtlar, Tahsis Amacı ve Kullanılış Şekli

Başkanlar kurulunda tutulacak kayıtlar
MADDE 12  – (1) Başkanlar kurulunda aşağıda gösterilen kayıtların UYAP’ta tutulması

zorunludur.
a) Uyuşmazlığın giderilmesi başvuru kaydı,
b) Başkanlar kurulu karar kaydı.
Uyuşmazlığın giderilmesi başvuru kaydı
MADDE 13 – (1) Başkanlar kurulu tarafından, benzer olaylarda, bölge idare mahke-

mesi dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında veya farklı bölge idare mahkemeleri
dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında aykırılık ya da uyuşmazlık bulunması
hâlinde; re’sen veya ilgili bölge idare mahkemesi dairelerinin ya da istinaf yoluna başvurma
hakkı bulunanların bu aykırılığın veya uyuşmazlığın giderilmesini gerekçeli olarak istemeleri
üzerine, istemin uygun görülmesi hâlinde kendi görüşlerini de ekleyerek Danıştay Başkanlığına
gönderilirken tutulan kayıttır.

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

Başkanlar kurulu karar kaydı
MADDE 14 – (1)  Başkanlar kurulunun bütün kararlarının tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, talep eden, talep tarihi ve numarası, talebin konusu, verilen

karar, oy durumu, karar tarihi ve düşünceler sütunlarından oluşur.
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ÜÇÜNCÜ KISIM
Bölge İdare Mahkemesi Adalet Komisyonu

BİRİNCİ BÖLÜM
Bölge İdare Mahkemesi Adalet Komisyonunun Oluşumu, Toplanması, 

Çalışma ve Karar Verme Usulleri
Komisyonun oluşumu
MADDE 15 – (1) Komisyon, bölge idare mahkemesi başkanının başkanlığında, Hâkimler

ve Savcılar Yüksek Kurulunca daire başkanları arasından belirlenen iki asıl üyeden oluşur. Ku-
rul ayrıca daire başkan veya üyeleri arasından iki yedek üye belirler. Başkanın yokluğunda asıl
üye olan kıdemli daire başkanı, asıl üyelerin yokluğunda ise kıdemine göre yedek üyeler ko-
misyona katılır.

(2) Komisyonun yazışma işlemleri başkanın gözetim ve denetiminde yürütülür.
Komisyon gündeminin oluşturulması
MADDE 16 – (1) Gündem, başkan tarafından işin önemine, ivedi veya süreli oluşuna

göre belirlenir.
(2) Gündem, toplantının yapılacağı gün ve saati, görüşülecek işleri ve sırasını gösterir.
(3) Toplantı gündemi, toplantıdan en az bir gün önce üyelere dağıtılır.
(4) Gündemde olup tamamlanmayan işler, bir sonraki gündemin kendi bölümünde ilk

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

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

Komisyonun toplanması
MADDE 17 – (1) Komisyon eksiksiz olarak en az 15 günde bir defa başkan tarafından

belirlenecek gün ve saatte toplanır. Ancak ihtiyaç duyulduğunda, başkan veya üyelerin öneri-
siyle ve başkanın çağrısı üzerine her zaman toplanabilir.

Görüşme usulü
MADDE 18 – (1) Komisyon toplantısında işler, gündemdeki sıraya göre incelenir ve

karara bağlanır.
(2) Söz almak isteyenlere istem sırasına göre söz verilir.
Oylama ve karar
MADDE 19 – (1) Konular üzerinde görüşmeler tamamlandıktan sonra oylamaya baş-

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

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

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

kaydına işlenir.
Kararlarda bulunacak hususlar
MADDE 20 – (1) Kararlarda;
a) Karar tarihi ve karar numarası,
b) Karara katılanların, varsa karşı oy kullananların, adı, soyadı ve sicil numaraları,
c) İlgililerin ad ve soyadları ile sicil numaraları ve görevleri,
ç) Konunun, varsa iddia ve savunmanın özeti,
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d) Kararın ve karşı oyun gerekçesi ile sonucu,
e) Karara karşı başvuru yolu, süresi ve mercii,
yer alır.
(2) Kararlar en geç yedi gün içinde yazılır ve ilgilisine tebliğe çıkarılır.

İKİNCİ BÖLÜM
Kayıtlar, Tahsis Amacı ve Kullanılış Şekli

Tutulacak kayıtlar
MADDE 21 – (1) Komisyonda aşağıda gösterilen kayıtların UYAP’ta tutulması zorun-

ludur.
a) Özlük kaydı,
b) Karar kaydı,
c) Personel nöbet kaydı,
ç) Genelge ve görüş kaydı,
d) Duyuru kaydı,
e) Fazla ve esnek çalışma kaydı,
f) Hâkim bilgi kaydı,
g) Hâkim adayları kaydı,
ğ) Avukat stajyerleri kaydı,
h) Sınav kaydı,
ı) Dava işleri kaydı,
i) Komisyon gündem kaydı.
Özlük kaydı
MADDE 22 – (1) Ataması komisyonca yapılan personelin bilgilerinin tutulduğu ka-

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

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

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

Karar kaydı
MADDE 23 – (1) Komisyonca verilen kararların tarih sırasına göre tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, evrak numarası, gönderildiği yer, alındığı tarih, ilgilinin

adı ve soyadı sütunlarından oluşur.
Personel nöbet kaydı
MADDE 24 – (1) Ataması komisyonca yapılan ya da komisyon emrinde görevlendiri-

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

manı ile nöbet değişiklikleri sütunlarından oluşur.
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Genelge ve görüş kaydı
MADDE 25 – (1) Bakanlık ve Kurul tarafından çıkarılan genelge ve görüşlerin tutul-

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

tunlarından oluşur.
Duyuru kaydı
MADDE 26 – (1) Bakanlıklar, Kurul ya da diğer kamu kurum veya kuruluşları tara-

fından çıkarılıp, idari yargı teşkilâtına duyurulmasına gerek görülen duyuruların tutulduğu ka-
yıttır.

(2) Bu kayıt; duyurunun tarihi ve konusuyla gönderen birim sütunlarından oluşur.
Fazla ve esnek çalışma kaydı
MADDE 27 – (1) Ataması komisyon tarafından yapılan ya da komisyon emrinde gö-

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

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

Hâkim bilgi kaydı
MADDE 28 – (1) Bölge idare mahkemesi daireleri ve yargı çevresine dâhil idare mah-

kemeleri ve vergi mahkemelerinde görev yapan hâkimlerin göreve ilişkin gizli olmayan kişisel
bilgilerinin tutulduğu kayıttır.

(2) Bu kayıt; bölge idare mahkemesi daireleri ve yargı çevresine dâhil idare mahkeme-
leri ve vergi mahkemelerinde görev yapan hâkimlerin adı ve soyadı, iletişim bilgileri, nüfus,
aile bilgileri ile izin, rapor, hizmet içi eğitim, müstemir yetki ve geçici görevlendirme sütunla-
rından oluşur.

Hâkim adayları kaydı
MADDE 29 – (1) Hâkim adaylarının bilgilerinin tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; hâkim adaylarının kimlik ve iletişim bilgileri, sicil numarası, staj yeri,

başlama ve bitirme tarihi, devam durumu ile düşünceler sütunlarından oluşur.
Avukat stajyerleri kaydı
MADDE 30 – (1) Avukat stajyerlerinin bilgilerinin tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; avukat stajyerlerinin kimlik ve iletişim bilgileri, staj dosya numarası, staj

yeri, staja başlama ve bitirme tarihi, devam durumu ile düşünceler sütunlarından oluşur.
Sınav kaydı
MADDE 31 – (1) İlk defa Devlet memurluğuna atanma ile görevde yükselme ve unvan

değişikliği gibi sınavlara ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt;  ilgililerin kimlik bilgileri, merkezi sınav puanı, iletişim bilgileri, sınavın

konusu, türü, yeri, zamanı, sonucu ve sınavın niteliği sütunlarından oluşur.
Dava işleri kaydı
MADDE 32 – (1) Komisyon işlemlerine karşı açılan davalara ilişkin bilgilerin tutul-

duğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; davaya bakan mahkeme, esas numarası, davacı, davalı ve varsa vekilleri,

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

Komisyon gündem kaydı
MADDE 33 – (1) Komisyon gündemine ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; gündemin dağıtıldığı tarih ve kişiler ile konusu, görüşülme tarihi ve sonucu

sütunlarından oluşur.
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Kartonlar ve tahsis amacı
MADDE 34 – (1) Komisyonda aşağıda gösterilen karar ve işlem kartonlarının UYAP’ta

tutulması zorunludur.
a) İş cetvelleri kartonu: Bakanlık ve Kurula gönderilen iş cetvellerinin saklandığı kar-

tondur.
b) Nöbetçi hâkim isim listesi kartonu: Nöbetçi hâkimlerin isimlerinin yer aldığı liste-

lerin saklandığı kartondur.
c) Nöbetçi personel isim listesi kartonu: Nöbetçi personelin isimlerinin yer aldığı lis-

telerin saklandığı kartondur.
ç) Stajyer öğrenci kartonu: Komisyon bünyesinde staj yapan öğrencilerin sözleşmeleri

ve devam çizelgelerinin elektronik ortama aktarılarak saklandığı kartondur.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Daireler ve Mahkemeler Yazı İşleri Müdürlüğünde Tutulacak Kayıtlar, Dosyalar ile

Kartonlar, Tahsis Amacı ve Kullanılış Şekli, Yazı İşleri Hizmetleri

BİRİNCİ BÖLÜM
Tutulacak Kayıtlar, Tahsis Amacı ve Kullanılış Şekli

Tutulacak kayıtlar
MADDE 35 – (1) Daireler veya mahkemelerde ilgisine göre aşağıda gösterilen kayıt-

ların UYAP’ta tutulması zorunludur.
a) Esas kaydı,
b) Talimat kaydı,
c) Karar kaydı,
ç) Uyuşmazlığın giderilmesi başvuru kaydı,
d) Dava nakil istekleri kaydı,
e) Yürütmeyi durdurma itiraz kaydı,
f) İstinaf kaydı,
g) Temyiz kaydı,
ğ) Kamu görevlileri itiraz kaydı,
h) Kamu görevlileri karar kaydı,
ı) Nakdi tazminat komisyonu itiraz kaydı,
i) Nakdi tazminat komisyonu karar kaydı,
j) Keşif ve duruşma günleri kaydı,
k) Kasa kaydı,
l) Harç tahsil müzekkeresi zimmet kaydı,
m) Kıymetli evrak kaydı,
n) Posta mutemet kaydı,
o) Kitaplık kaydı.
Esas kaydı
MADDE 36 – (1) Daireler ve mahkemelerde davaların aşamalarının işlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, dava dilekçesinin kayıt tarihi, varsa gönderen mahkeme,

esas ve karar numarası ile karar tarihi, dosyanın geliş tarihi, tarafları, varsa kanunî temsilcileri
ile vekillerinin kimlik bilgileri, varsa ticaret sicil numarası veya merkezî tüzel kişi kimlik
numarası, davanın konusu, davanın aşaması, karar numarası, tarihi ve sonucu, kanun yolu iş-
lemleri, bozma veya yenileme halinde dosyanın yeni esas numarası ile düşünceler sütunlarından
oluşur.

(3) Davanın aşaması sütunu; davanın ilk inceleme, savunma ve cevap dilekçeleri, ara
karar, karar aşamaları sütunlarından oluşur.

(4) Kanun yolu işlemleri sütunu; kanun yoluna başvuru tarihi, dosyanın itiraz, istinaf
veya temyize gönderilme tarihi, kanun yolu karar numarası ve tarihi ile sonucu sütunlarından
oluşur.
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Talimat kaydı
MADDE 37 – (1) Daireler ve mahkemelerde başka yer daireler ve mahkemelerinden

gönderilen taleplerin işlendiği kayıttır. Bu kayda geçirilen istemler üzerine yazılacak yazılara
talimat numarası verilir ve bütün yazışmalar bu kayda işlenir. Bu tür yazılar ayrıca muhabere
kaydına işlenmez.

(2) Bu kayıt; sıra numarası ve tevdi tarihi, dosyadaki taraflar, varsa kanunî temsilcileri
ile vekillerinin ad ve soyadları, talebin türü, gönderen mahkemenin adı ve dosya esas numarası,
işlem sonucu, iade tarihi ve düşünceler sütunlarından oluşur.

Karar kaydı
MADDE 38 – (1) Daireler ve mahkemelerden verilen kararların işlendiği kayıttır.
(2)  Bu kayıt; sıra numarası, karar tarihi, dosya esas numarası, karar veren hâkim veya

hâkimlerin adı ve soyadı ile sicil numaraları, tarafların, varsa kanunî temsilcileri ile vekillerinin
ad ve soyadları, kararın sonucu ve davanın konusu sütunlarından oluşur.

Uyuşmazlığın giderilmesi başvuru kaydı
MADDE 39 – (1) Dairelerin benzer olaylarda kesin olarak verdikleri kararlar arasındaki

uyuşmazlığın giderilmesi için başkanlar kuruluna ve ilk derece mahkemeleri arasındaki görev
ve yetki uyuşmazlıklarının giderilmesi için bölge idare mahkemesi dairelerine yapılan başvuru
bilgilerinin işlendiği kayıttır.

(2) Bu kayıt; sıra numarası, uyuşmazlığa konu kararların verildiği dairelerin ve mah-
kemelerin adı, numarası, kararların verilme ve kesinleşme tarihleri, esas ve karar numaraları
ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Dava nakil istekleri kaydı
MADDE 40 – (1) Dairelerin yargı çevresi içinde bulunan yetkili ilk derece mahkeme-

sinin bir davaya bakmasına fiili veya hukukî bir engel çıkması hâlinde, o davanın bölge idare
mahkemesi yargı çevresi içinde bulunan başka bir mahkemeye nakline dair bilgilerin işlendiği
kayıttır.

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

Yürütmeyi durdurma itiraz kaydı
MADDE 41 – (1) Mahkemelerce verilen yürütmeyi durdurma istemleri hakkında ve-

rilen kararlar aleyhine yapılan itiraz başvurularının işlendiği kayıttır.
(2) Mahkemelerdeki bu kayıt; sıra numarası, dosya esas numarası, yürütmeyi durdurma

karar ve tebliğ tarihi, itiraz yoluna başvuran ve aleyhine itiraz yoluna başvurulan tarafın sıfatı,
adı ve soyadı, varsa kanunî temsilcileri ile vekillerinin ad ve soyadları, itiraz dilekçe tarihi, da-
vanın türü, dosyanın bölge idare mahkemesinin hangi dairesine gönderildiği, gönderilme tarihi,
daire itiraz numarası, karar tarihi, dosyanın itiraz incelemesinden döndüğü tarih ve sonucu,
aleyhine itiraz yoluna başvurulana tebliğ tarihi ile düşünceler sütunlarından oluşur.

(3) Dairelerdeki bu kayıt; sıra numarası, dosyanın geliş tarihi, mahkeme ve dosya esas
numarası, yürütmeyi durdurma karar ve tebliğ tarihi, itiraz yoluna başvuran ve aleyhine itiraz
yoluna başvurulan tarafın sıfatı, adı ve soyadı,varsa kanunî temsilcileri ile vekillerinin ad ve
soyadları, itiraz dilekçe tarihi, davanın türü, karar tarihi ve sonucu, karar veren hâkimlerin adı
ve soyadı ile sicil numaraları, iade tarihi ile düşünceler sütunlarından oluşur.

İstinaf kaydı
MADDE 42 – (1) Mahkemelerce verilen hükümler aleyhine yapılan istinaf başvurula-

rının işlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, dosya esas ile karar numarası ve karar tarihi, istinaf yoluna

başvuran ve aleyhine istinaf yoluna başvurulan tarafın sıfatı, adı ve soyadı, varsa kanunî tem-
silcisi ile vekilinin ad ve soyadı, istinaf dilekçe veya layiha kayıt tarihi ile tebliğ tarihleri, da-
vanın türü, dosyanın bölge idare mahkemesinin hangi dairesine gönderildiği, gönderilme tarihi,
karar tarihi, numarası ve tebliğ tarihi, dosyanın istinaf incelemesinden döndüğü tarih, istinaf
şartlarının yerine getirilip getirilmediği ve sonucu ile düşünceler sütunlarından oluşur.
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Temyiz kaydı
MADDE 43 – (1) Daireler veya mahkemelerce verilen hükümler aleyhine yapılan tem-

yiz başvurularının işlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, dosya esas ile karar numarası ve karar tarihi, temyiz yoluna

başvuran ve aleyhine temyiz yoluna başvurulan tarafın sıfatı, adı ve soyadı, varsa kanunî tem-
silcisi ile vekilinin ad ve soyadı, temyiz dilekçe veya layiha kayıt tarihi ile tebliğ tarihleri, da-
vanın türü, dosyanın Danıştayın hangi dairesine gönderildiği, gönderilme tarihi, karar tarihi,
numarası ve tebliğ tarihi, dosyanın temyiz incelemesinden döndüğü tarih, temyiz şartlarının
yerine getirilip getirilmediği ve sonucu ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Kamu görevlileri itiraz kaydı
MADDE 44 – (1) Dairelerde 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu

Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun gereği soruşturma izni verilmesi veya verilme-
mesi kararları aleyhine yapılan itiraz başvurularının işlendiği kayıttır.

(2) Bu kayıt; sıra numarası, itiraz dilekçesinin kayıt tarihi, kurum karar tarihi ve numarası
ile kararın tebliğ tarihi, tarafların, varsa kanunî temsilcileri ile vekillerinin ad ve soyadları,
varsa ticaret sicil numarası veya merkezi tüzel kişi kimlik numarası, itiraz konusu, karar numarası,
tarihi ve sonucu ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Kamu görevlileri karar kaydı
MADDE 45 – (1) Dairelerde 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yar-

gılanması Hakkında Kanun gereği soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi kararları aley-
hine yapılan itiraz başvurusu sonuçlarının işlendiği kayıttır.

(2)  Bu kayıt; sıra numarası, itirazın konusu, kamu görevlileri itiraz numarası, karar ve-
ren hâkimlerin adı ve soyadı ile sicil numaraları, tarafların, varsa kanunî temsilcileri ile vekil-
lerinin ad ve soyadları, varsa ticaret sicil numarası veya merkezî tüzel kişi kimlik numarası,
karar tarihi ve sonucu ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Nakdi tazminat komisyonu itiraz kaydı
MADDE 46 – (1) 19/1/2013 tarihli ve 6384 sayılı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine

Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun  gereği İnsan
Hakları Tazminat Komisyonunca verilen kararlar aleyhine yapılan itiraz başvurularının işlendiği
kayıttır.

(2) Bu kayıt; sıra numarası, itiraz dilekçesinin kayıt tarihi, komisyon karar tarihi ve
numarası ile kararın tebliğ tarihi, itiraz edenin, varsa kanunî temsilcileri ile vekillerinin ad ve
soyadları, varsa ticaret sicil numarası veya merkezî tüzel kişi kimlik numarası, üyeye havale
tarihi, karar numarası, tarihi ve sonucu ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Nakdi tazminat komisyonu karar kaydı
MADDE 47 – (1) 6384 sayılı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Baş-

vuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun gereği İnsan Hakları Tazminat
Komisyonunca verilen kararlar aleyhine yapılan itiraz başvurusu sonuçlarının işlendiği ka-
yıttır.

(2)  Bu kayıt; sıra numarası, nakdi tazminat komisyonu itiraz numarası, karar veren hâ-
kimlerin adı ve soyadı ile sicil numaraları, tarafların, varsa kanunî temsilcileri ile vekillerinin
ad ve soyadları, varsa ticaret sicil numarası veya merkezî tüzel kişi kimlik numarası, karar
tarihi ve sonucu ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Duruşma ve keşif günleri kaydı
MADDE 48 – (1) Daireler ve mahkemelerde duruşma ve keşif yapılacak gün ve saat-

lerin bir sıra dâhilinde işlendiği kayıttır.
(2) Duruşma günleri kaydı; sıra numarası, esas numarası, talimat numarası, duruşma

gün ve saati, tarafların ad ve soyadları ile varsa kanunî temsilcileri veya vekilleri, davanın türü
ve düşünceler sütunlarını içerir.

Sayfa : 230                             RESMÎ GAZETE                            11 Temmuz 2015 – Sayı : 29413



(3) Keşif kaydı; sıra numarası, esas numarası, talimat numarası, keşif mahal, gün ve
saati, davanın türü, bilirkişi, tarafların ad ve soyadları ile varsa kanunî temsilcileri veya vekilleri
ile düşünceler sütunlarını içerir.

(4) Belirlenen duruşma tarihi ve saatini gösteren çağrı kâğıdı, taraflara duruşma tari-
hinden en az 30 gün önce gönderilir.

Kasa kaydı
MADDE 49 – (1) Daireler ve mahkemelerde tahsilât ve reddiyat makbuzları karşılı-

ğında kasaya giren ve çıkan meblağların günü gününe işlendiği kayıttır.
(2) Kasaya giren ve kasadan çıkan paraların, mutlaka tahsilât veya reddiyat makbuzuna

dayanması gerekir.
(3) Keşif harçları da, diğer paralar gibi kasa kaydına işlenir. Dosyaların itiraz, istinaf

ve temyize gönderilmesi için ilgilileri tarafından yatırılan paralar da tahsilât makbuzu karşılı-
ğında kasaya alınır. Dosyanın gönderilmesi sırasında alınan bu paranın sarf edilen kısmı red-
diyat makbuzunda ve kayıttaki reddiyatı gösteren kısımda belirtilir; artan para varsa, bu para
ilgilisinin müracaatı üzerine reddiyat makbuzu karşılığında elden geri verilir veya hesap
numarası bildirilmiş ise iade elektronik ortamda hesaba aktarılmak suretiyle yapılır. Hesap
numarası bildirilmemiş ise masrafı kalan paradan karşılanmak suretiyle PTT merkez ve işyerleri
vasıtasıyla adreste ödemeli olarak gönderilir. Elden ödeme yapılması halinde ilgili evrakın altı,
parayı alanlara imzalattırılır.

(4) Her gün mesai saati sonunda kasa kaydındaki günlük tahsilât ve reddiyat toplamla-
rının, tahsilât ve reddiyat makbuzları ile karşılaştırılması, mevcudun kontrol edilmesi, sayfa
sonunda genel toplama o sayfadaki günlük tahsilât ve reddiyat tutarlarının ilave edilmesi ve
sonuç olarak genel toplamla günlük tahsilât ve reddiyatın sayfa sonunda toptan gösterilmesi,
diğer sayfadaki “toplam nakli” kelimesinin karşısına bir önceki sayfadaki tahsilât veya reddi-
yata ait genel toplamın aynen ilgili sayfalara aktarılması ve takvim yılı sonuna kadar bu şekilde
işlem yapılması, yıl sonunda bir önceki yılın devri de dâhil olmak üzere, yıllık tahsilât topla-
mından, yıllık reddiyatın çıkarılması ve 3/12/2014 tarihli ve 2014/7052 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümleri uyarınca, yılı
içinde reddedilmeyen ve ertesi yıla kalan paranın yeni  yıl kasa kaydına ayrıntılı olarak yeni
tahsil edilmiş bir para gibi eski tahsilât makbuzu tarih ve numaraları da gösterilmek suretiyle
geçirilmesi, bir önceki yıla ait kasa kaydına da bu paranın devir işlemine tâbi tutulduğunun be-
lirtilmesi ve bu arada hak edenler tarafından on yıl geçmiş olmasına rağmen başvurulup alın-
mayan paranın hazineye intikal ettirilip ilgili kayıtların hizasına açıklama yapılması, yeni yıl
başında bankaya yatırılan paranın faizinin çekilip, hazineye intikal ettirilmesi ve bu konuda
alınan makbuzun ayrı bir kartonda saklanmasıyla beraber yıl sonu cetvelinde bu hususun be-
lirtilmesi gerekir.

Harç tahsil müzekkeresi zimmet kaydı
MADDE 50 – (1) Daireler ve mahkemelerden gönderilen harç tahsil müzekkerelerinin

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

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

ayrı bir kartonda saklanır.
Kıymetli evrak ve eşya kaydı
MADDE 51 – (1) Daireler ve mahkemelerce alınan döviz cinsinden para ile diğer kıy-

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

kıymetli evrak ve eşya sahibinin adı ve soyadı, kıymetli evrak ve eşyanın cinsi, adeti, numarası,
takdir edilen kıymeti, satılmış ve paraya çevrilmişse bedeli, aynen iade olmuşsa iade tarihi,
iade alanın adı, soyadı ve imzası, nerede saklandığı ve düşünceler sütunlarından oluşur.

(3) Alındı belgesi ilgilisine verilerek, kıymetli evrak kasada saklanır.

11 Temmuz 2015 – Sayı : 29413                            RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 231



Posta mutemet kaydı
MADDE 52 – (1) Daireler ve mahkemelere postayla gelen havale veya kıymetli koli-

lerin işlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; havalenin çıkış yeri, numarası, tarihi, cinsi, miktarı, gönderenin, varsa ka-

nunî temsilcisi veya vekilinin ad ve soyadı, dosya numarası, posta görevlisinin adı ve soyadı,
imza ve mührü, kasa kayıt tarihi ve numarası ile tahsilât makbuzunun tarihi ve numarası sü-
tunlarından oluşur.

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

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

(5) Banka havaleleri hakkında da yukarıdaki fıkralarda geçen hükümler kıyasen uygu-
lanır.

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

Kitaplık kaydı
MADDE 53 – (1) Daireler ve mahkemelere gönderilen kanun, tüzük, yönetmelik ile

diğer kitap ve dergilerin ilgili mevzuat hükümlerine göre işlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, gönderen kurum, geliş tarihi, taşınır kodu, yayın ismi, ya-

zarın veya çevirenin adı, yayının basıldığı yer ve tarih, adet, sayfa sayısı, cilt sayısı, ödünç ve-
rildiği personelin adı ve soyadı, teslim ve iade tarihi ile düşünceler sütunlarından oluşur.

İKİNCİ BÖLÜM
Tutulacak Dosya ve Kartonlar, Tahsis Amacı ve Kullanılış Şekli

Tutulması zorunlu dosyalar ve kartonlar
MADDE 54 – (1) Daireler ve mahkemelerde aşağıda gösterilen dosya ve kartonların

UYAP’ta tutulması zorunludur.
a) Dava dosyası,
b) Karar kartonu,
c) Yürütmeyi durdurma karar kartonu,
ç) Talimat karar kartonu,
d) Harç ve para cezası tahsil müzekkeresi kartonu,
e) Gizli evrak kartonu.
Dava dosyası
MADDE 55 – (1) Açılacak her dava için UYAP’ta ayrı bir dosya düzenlenir. İdari ve

vergi dava dosyaları ikinci fıkrada yazılı olduğu şekilde UYAP’a kaydedilir. Ayrıca ihtiyaç du-
yulan alanlarda veri ve bilgilerin derlenmesi, değerlendirilmesi ile gerekli adlî istatistiklerin
üretilmesi amacıyla davanın tarafları, türü, konusu, varsa değeri gibi bilgiler UYAP ortamına
tam ve eksiksiz olarak işlenir.

(2) Dava dilekçesi, cevap dilekçesi, davacının karşılık dilekçesi ile bunun cevapları, iş-
lem dosyası, vekâletnameler, davetiyeler, delil olarak verilen belgeler, yazılara ve talimatlara
gelen cevaplar, keşif tutanakları, raporlar, krokiler, tutanak ve karar, itiraz, istinaf ve temyiz
dilekçeleri ile cevapları ve bunların tebliğ alındıları, hüküm onandığı takdirde buna ilişkin ilâm
ile diğer evrak, mahkemeye geliş tarihine göre dava dosyasına taranarak sıra ile derhal UYAP’a
kaydedilir.
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(3) Hüküm bozulduğu takdirde yukarıda yazılı sıra ve düzen gözetilerek gelen evrak
dava dosyasına taranarak derhal UYAP’a kaydedilir ve yeni evrak eskilerle karıştırılmaz.

Karar kartonu
MADDE 56 – (1) Daireler ve mahkemelerde görülen davalarda verilen hükümlerin ta-

rih ve sıra numarasına göre konulduğu ve saklandığı kartondur.
(2) Elektronik ortamda hazırlanan hüküm, hükme katılan başkan ve üyeler tarafından

güvenli elektronik imza ile imzalanarak UYAP veri tabanında saklanır. Ayrıca hükmün çıktısı
hükme katılan başkan ve üyeler tarafından imzalanıp mahkeme mührüyle mühürlenerek karar
kartonunda muhafaza edilir.

Yürütmeyi durdurma kararları kartonu
MADDE 57 – (1) Yürütmeyi durdurma kararlarının tarih sırasına göre konulduğu ve

izlendiği kartondur.
(2) 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 27 nci maddesinin sekizinci fıkra-

sında yürütmenin durdurulmasına karar verilen dava dosyalarının öncelikle incelenip karara
bağlanması gerektiğinden, yürütmeyi durdurma kararları, bu kartondan devamlı takip edilir.

Talimat karar kartonu
MADDE 58 – (1) Talimat kaydına işlenen istemler sonucu verilen kararların tarih ve

sıra numarası ile konulduğu kartondur. Bu kartona konulacak karar örneklerinde hâkim imza-
sının ve mahkeme mührünün bulunması zorunludur.

Harç ve para cezası tahsil müzekkeresi kartonu
MADDE 59 – (1)  2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 28 ve 130 uncu

maddeleri uyarınca düzenlenen müzekkerelerin saklandığı kartondur.
Gizli evrak kartonu
MADDE 60 – (1)  İlgili kanunlar gereği gizli kalması gereken belgeler ve niteliği itibari

ile gizli tutulması gereken evrakın saklandığı kartondur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Daireler ve Mahkemeler Yazı İşleri Hizmetleri

Ön büro işlemleri
MADDE 61 – (1) Daireler ve mahkemeler ön büro personelinin görevleri şunlardır:
a) Dosyalarda; taraf ve vekillerinin talebi hâlinde dosya kapak bilgisi, belge ve karar

örneğini kimlik tespiti yaparak vermek,
b) Dosyalarda; dosya kapak bilgisi, belge ve karar örneğini talep eden kişinin dosyadaki

sıfatı hususunda tereddüt oluşması hâlinde, talep konusunda karar vermek üzere başkanı veya
görevlendirdiği üyeyi bilgilendirerek talimatı doğrultusunda gereğini yapmak,

c) Dosyalara ibraz edilen dilekçe, belge ya da diğer evrakı, kimlik tespiti yaparak teslim
alıp, ikinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen işlemleri yapmak, ayrıca yürütmeyi
durdurma talepli dosyalarda derhâl ilgili daire veya mahkemeyi bilgilendirmek,

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

d) Daire ve mahkemelere gelen evrakı teslim alarak ikinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç)
bentlerinde belirtilen işlemleri yapmak,

e) Talimat taleplerinin tevzii ile birlikte ikinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde
belirtilen işlemleri yapmak,

f) SMS aracılığıyla hakkındaki dava işlemlerinden bilgi almak isteyenleri UYAP SMS
abonesi yapmak,

g) Dava dilekçesinin esas kaydına işlenmesi sırasında davanın tarafları, türü, konusu
ve varsa değeri gibi bilgileri eksiksiz olarak kaydetmek.
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(2) Dosyalara dilekçe, belge ya da diğer evrakı ibraz etmek isteyen kişinin UYAP’ta
yapılan sorgulamada taraf veya vekili olduğunun anlaşılması hâlinde sırasıyla aşağıdaki işlem-
ler 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 daire veya mahkemenin iş listesi ekranına gönderilir.
ç) Fizikî evrak ilgili personelce zimmet karşılığında aynı gün teslim alınmak üzere ön

büroda muhafaza edilir.
Dava dilekçesinin esas kaydına işlenmesi
MADDE 62 – (1) Dava dilekçesi, ön büro veya tevzi işiyle görevlendirilen yazı işleri

personeline teslim edilir.
(2) Dava dilekçesi, dava harca tabi ise harç ve posta ücreti, harca tabi değilse posta üc-

reti tahsil edildikten sonra tevzi edilir ve tevzi formunun bir örneği başvuru sahibine verilir.
(3) Tevzi işlemi tamamlandığında, dosya hangi mahkemeye gönderilmiş ise o mahke-

menin esas kaydından numara alır ve sistem tarafından aynı anda tevzi formu düzenlenir. Tevzi
formu, dava veya işlerin hangi mahkemeye ya da daireye gönderildiğini gösteren ve başvuru
sahibine verilen alındı belgesidir. Tevzi formu, dağıtım yapılan mahkemenin adını, dosyanın
esas numarası ile esas numarasının verildiği tarih ve saati, dosya türünü, tarafların ad ve so-
yadlarını, davanın konusunu ve varsa ilişkili dosya numarasını içerir.

(4) Başka yer bürosundan açılan davalarda da dava harca tabi ise harç ve posta ücreti,
harca tabi değilse posta ücreti tahsil edildikten sonra teslim alınan evrak elektronik ortama ak-
tarılır, fizikî evrak da gecikmeksizin ilgili mahkemeye gönderilir. Posta ve havale masrafı dü-
şüldükten sonra, harç ve posta ücretinden kalan miktar ilgili mahkemenin hesabına aktarılır.

(5) Dava, dava dilekçesinin harç ve posta ücreti yatırılarak UYAP’a kaydedildiği tarihte
açılmış sayılır.

(6) Herhangi bir nedenle harcı veya posta ücreti verilmeden veya eksik harç veya posta
ücreti ile dava açılmış olması halinde, otuz gün içinde harcın ve posta ücretinin verilmesi ve
tamamlanması hususu başkan veya görevlendireceği hâkim tarafından ilgiliye tebliğ olunur.
Tebligata rağmen gereği yerine getirilmediği takdirde bildirim aynı şekilde bir daha tekrar-
lanır.

(7) Elektronik ortamda işlem yapılamaması halinde durum bir tutanakla tespit edilir ve
işlem fizikî ortamda yapılır. Elektronik sistem açıldığında fizikî ortamda yapılan işlemler ge-
cikmeksizin elektronik ortama aktarılır. Bu durumda dava, söz konusu tutanağın düzenlendiği
tarihte açılmış sayılır.

(8)  Fiziksel ortamda gelen tüm belgeler derhal elektronik ortama aktarılır.
(9) Gerçek kişilerin UYAP Vatandaş Bilgi Sistemi, tüzel kişi temsilcilerinin UYAP Ku-

rum Bilgi Sistemi üzerinden dava açabilmeleri için güvenli elektronik imza sahibi olmaları ge-
rekir. Gerçek ve tüzel kişilerin elektronik ortamda açacakları davaların yargılama harçları ve
posta ücreti elektronik ortamda mahkeme veznesinin bağlı olduğu banka hesabına aktarılır. Bu
işlemlerin kredi kartı ve benzeri ödeme araçları ile de yapılması sağlanabilir. Dava, dilekçenin
UYAP üzerinden mahkeme ekranlarına düştüğü tarihte açılmış sayılır. İşlem sonucunda başvuru
sahibinin elektronik ortamda erişebileceği bir tevzi formu oluşturulur.

(10) Taraf vekillerince UYAP üzerinden güvenli elektronik imza ile dava açılabilir. Bu
işler için ayrıca el ürünü imzalı belge istenmez. Avukatların UYAP Avukat Bilgi Sistemi üze-
rinden dava açabilmeleri için güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekir. Yargılama harçları
ve posta ücreti davanın açılması esnasında avukat tarafından elektronik ortamda mahkeme vez-
nesi hesabına aktarılır. Ayrıca bu işlemlerin Barokart veya kredi kartı gibi ödeme araçlarıyla
yapılması sağlanabilir. Dava, dilekçenin UYAP üzerinden mahkeme ekranlarına düştüğü tarihte
açılmış sayılır. İşlem sonucunda başvuru sahibinin elektronik ortamda erişebileceği bir tevzi
formu oluşturulur.
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(11) Dava, fiziksel ortamda mesai saati sonuna, elektronik ortamda ise saat 00:00’a ka-
dar açılabilir.

Görevsizlik ve yetkisizlik kararı ile gelen dosyaların kaydı
MADDE 63 – (1) Başka bir mahkemeden görevsizlik veya yetkisizlik kararıyla gön-

derilen dava dosyaları, derhal esas kaydına işlenir.
Bozma, kararın kaldırılmasına karar verme veya yargılamanın yenilenmesi

kararından sonra dosyanın esas kaydına işlenmesi
MADDE 64 – (1) Kararın Danıştay veya bölge idare mahkemesince bozularak ya da

kaldırılmasına karar verilerek mahkemeye iadesi veyahut yargılamanın yenilenmesi halinde
dava dosyası derhal esas kaydına işlenir.

Birleştirilen davalarda yapılacak işlem
MADDE 65 – (1) Birleştirilmelerine karar verilmiş olan davaların esas kayıtlarında bu

durum belirtilir. Başka bir dava ile birleştirilmesine karar verilen davanın karar numarası bir-
leştirme kararına yazılır.

Gelen evrakın dağıtılması
MADDE 66 – (1) Dava ile ilgili daire veya mahkemeye sunulan her türlü dilekçe ve

belge ön büroya ya da bulunmadığı yerlerde yazı işlerinde görevli personele teslim edilir. Di-
lekçe veya belgenin alındığına ve elektronik ortama aktarıldığına dair başvuru sahibine ücretsiz
olarak bir alındı belgesi verilir. Bu belge aynı zamanda havale yerine geçer.

(2) Fiziken teslim alınıp elektronik ortama aktarılan veya doğrudan elektronik ortamda
gelen dilekçe ya da belge, başkan veyahut görevlendireceği personel tarafından incelendikten
sonra dosyasına aktarılır ve gereken işleme tâbi tutulur.

Dava ve işlerin tevzii
MADDE 67 – (1) Dava ve talimat evrakı puanlama yöntemine göre, başkanlar kurulu-

nun belirleyeceği iş bölümü göz önünde tutularak tevzi edilir. Her mahkemeye eşit puanda
dava ve iş gönderilmesi sağlanır. Puanlama kriterleri Kurulun görüşü alınarak Bakanlık tara-
fından belirlenir.

(2) Dava ve işlerin tevziinden kaynaklanan uyuşmazlıklar başvuru üzerine bölge idare
mahkemesi adalet komisyonu başkanı tarafından tevzi kriterleri esas alınarak karara bağlanır.

Dosyaların, hâkimin tetkiki ve duruşma için hazırlanması
MADDE 68 – (1) Dosyalar başkan veya hâkimin tensibi ile inceleme, müzakere ya da

duruşma gününden önce, mübaşir tarafından çıkartılıp, hâkimin tetkikine sunulur.
(2) Duruşmalı işlerde taraflar, varsa temsilci veya vekillerinin isimleri ile duruşma saati

yazılmak suretiyle bir liste düzenlenir. Bu liste, mahkeme adı ve duruşma günü de yazılarak
duruşma salonu dışında herkesin görebileceği bir yere asılır.

Tutanaklar
MADDE 69 – (1) Tutanaklar, her dava dosyası için görüşmelere katılan başkan ve üye-

ler ile tarafların ad ve soyadları, incelenen dosyanın numarası, dava konusu, verilen kararların
sonucu ile çoğunlukta ve azınlıkta bulunanları gösterir şekilde düzenlenir. Bu tutanaklar gö-
rüşmelere katılanlar tarafından aynı toplantıda imzalanır ve dosyasında saklanır.

(2) Duruşmalara ait tutanaklarda, ayrıca, taraf ve vekillerinin iddia ve savunmaları ile
duruşma safahatına ait kısa bir özet yazılır.

(3) Tutanaklar kâğıdın bir tarafına yazılır ve her sayfa başına sıra numarası konulur.
Dosyaların incelenmesi ve örnek alma
MADDE 70 – (1) Taraflar dava dosyasını zabıt kâtibinin gözetimi altında inceleyebilir.

Dava ile ilgili olanlar da bunu ispatlamak kaydıyla başkan ya da görevlendirdiği üye veya yazı
işleri müdürünün izniyle dosyayı inceleyebilirler.

(2) Avukatlar ve stajyerler, vekâletname olmaksızın dava dosyalarını zabıt kâtibinin gö-
zetiminde her zaman inceleyebilirler.
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(3) İncelemenin yapıldığına dair düzenlenen dosya inceleme tutanağı avukat veya avu-
kat stajyeri ile zabıt kâtibi tarafından imzalanarak dosyasında saklanır.

(4) Davacı, davalı, müdahil ve vekilleri dava dosyasındaki veya elektronik ortamdaki
bütün tutanak ve belgelerin onaysız fotokopi ya da çıktısını harçsız olarak alabilirler. Avukat-
ların belge örneği alabilmeleri için vekâletnamelerinin bulunması zorunludur. Onaylı örnekler,
harcı alındıktan sonra ilgilisine verilir.

(5) Gizli veya kişisel verileri içeren ya da ticarî sır niteliğindeki belge ve tutanakların
incelenmesi başkanın veyahut bu konuda görevlendirdiği üyenin açık iznine bağlıdır.

(6) Taraf vekilleri UYAP Avukat Bilgi Sistemi vasıtasıyla dava dosyalarını inceleyebilir
ve örnek alabilirler.

(7) Taraflar güvenli elektronik imza sahibi olmak koşuluyla UYAP Vatandaş veya Ku-
rum Bilgi Sistemi vasıtasıyla tarafı oldukları dava ve işlere ait tüm evrakı inceleyebilir ve örnek
alabilirler. Elektronik imza sahibi olmayan taraflar sadece dava ve işlerin kapak bilgilerine ula-
şabilirler.

Delil niteliğindeki senet ve kıymetli evrakın saklanması
MADDE 71 – (1) Daire veya mahkemelere verilen delil niteliğindeki senetler ya da

kıymetli evrak dosyasında bırakılmaz ve yazı işleri müdürü tarafından kasada saklanır. Evrakın
bulunduğu zarfa dava dosya numarası yazılır. Delillerin bir sureti dosyada bulundurulur. Asıl-
ların görülmesi istenirse bu deliller başkan veya görevlendirdiği üyeye verilir, incelendikten
sonra yine aynı surette saklanır.

(2) Taraflar bu belgeleri yazı işleri müdürünün gözetiminde inceleyebilirler.
(3) Belgelerin kaybından yazı işleri müdürü sorumludur.
Geri verilmesi istenen belgeler
MADDE 72 – (1) Taraflardan biri daire veya mahkemeye verdiği bir belgenin geri ve-

rilmesini isterse;
a) Dava sonuçlanmamış veya verilen hüküm kesinleşmemiş ise, başkan ya da görev-

lendirdiği üyenin izni olmadan istenilen bu belge ilgilisine geri verilemez. Başkan veya gö-
revlendirdiği üyenin izni ile geri verildiği takdirde, belgelerin suret ya da fotokopisi dosyasına
konulur.

b) Hüküm kesinleşmiş ise söz konusu belge, suret veya fotokopisi dosyasına konularak
ilgilisine verilir.

(2) Bu işlemleri yazı işleri müdürü yürütür.
Tarafların taleplerinin tespiti
MADDE 73 – (1) Taraflar her türlü taleplerini yazılı olarak bildirir. Dilekçelerde taraf-

ların imzası bulunur.  Yazı bilmeyenlerin kimlikleri tespit edilerek dilekçelerine hangi parmağa
ait olduğu belirtilmek suretiyle parmak izleri alınır.

(2) Güvenli elektronik imza dışında, tarafların veya vekillerinin, mahkeme işlemlerinde
mühür ya da herhangi bir aletle imza etmelerine izin verilmez. Bu şekilde yapılan başvurular
üzerine hiçbir işlem yapılamaz.

Acele yazılacak kararlar
MADDE 74 – (1) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve diğer kanunlarda ön-

celiği kabul edilen davalara ait kararlar, diğerlerinden önce ve çabuk yazılır.
İlâmların tebliği ve verilmesi
MADDE 75 – (1) İlâmlar yazı işleri müdürü tarafından tebliğ edilir. İlâm, vekille takip

edilen davalarda vekile, aksi halde asile makbuz karşılığında verilir. Bu makbuzun tarih ve sa-
yısı esas kaydının ilgili sütununa kaydedilerek dosyasında saklanır.

(2) Bu işlerin yürütülmesinden yazı işleri müdürü sorumludur.

Sayfa : 236                             RESMÎ GAZETE                            11 Temmuz 2015 – Sayı : 29413



Esas kaydı yıl sonu devir işlemi
MADDE 76 – (1) Yıl sonunda henüz bir karara bağlanmamış olan davalar yeni yıl kay-

dına devir suretiyle kayıt olunmaz. Yıl sonunda o yıla ait esas kaydının sonuna gelen işlerden
ne kadarının karara bağlanmış ve ne kadarının yeni yıla devredilmiş olduğu toptan yazılmakla
beraber, devir olunanların sıra numaraları bir cetvel halinde gösterilir.

(2) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 6 ncı maddesinin dördüncü ve beşinci
fıkraları uyarınca, harcı veya posta pulu süresi içinde verilmeyen ya da tamamlanmayan dos-
yaların işlemden kaldırılmasına karar verilmiş olup da üç ayı geçmemiş olanları, karara bağ-
lanmamış dava dosyaları arasında gösterilir. Bu dosyalar yeni yıl kaydına geçirilmez. Üç ay
içinde yenilenirse yeni esas numarasına kayıt olunmaz, eski esas numarası üzerinden işlem
görür.

(3) Esas kaydına eskiden kayıtlı olan ve sonra yeni numaraya nakledilmiş bulunan da-
valara ait dosya kayıtları, bu numaranın karşılık gösterilmesi suretiyle birbirine bağlanır.

BEŞİNCİ KISIM
Ortak Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Ortak Tutulacak Kayıtlar, Tahsis Amacı ve Kullanılış Şekli

Tutulacak kayıtlar
MADDE 77 – (1) Aşağıda gösterilen kayıtların; bölge idare mahkemesi başkanlığı,

başkanlar kurulu, daireler, komisyon ile idare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri tarafından
UYAP’ta tutulması zorunludur:

a) Zimmet kaydı,
b) Muhabere kaydı,
c) Disiplin soruşturma kaydı,
ç) Teftiş kaydı,
d) Bilgi edinme kaydı.
Zimmet kaydı
MADDE 78 – (1)  Dış birimlere zorunlu olarak fizikî şekilde gönderilen evrakın işlen-

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

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

ayrı bir kartonda saklanır.
Muhabere kaydı
MADDE 79 – (1) Diğer kayıtlarda tutulması gerekmeyen her türlü yazışmaların tutul-

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

numaranın karşısına, geldiği işlenir.
(3) Bakanlık ve Kurul ile yapılan yazışmalar ve başkan ve hâkimler hakkında yapılan

araştırma, inceleme veya soruşturmalar için ayrı muhabere kaydı tutulur.
(4) Bu kayıt; sıra numarası, evrakın tarihi, numarası, gönderilen veya gönderen mah-

keme ya da kurumun adı, geliş ve gönderilme tarihi, evrakın özeti ile düşünceler sütunlarından
oluşur.

Disiplin soruşturma kaydı
MADDE 80 – (1) Birimlerde çalışan personel hakkında idarî yönden yapılan soruştur-

ma ve sonuçlarının tutulduğu kayıttır.
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(2) Bu kayıt; sıra numarası, mağdur veya şikâyetçinin kimlik ve adres bilgileri, soruş-
turma açılan personelin adı, soyadı, görev yeri, suçun türü, belgenin geliş tarihi, disiplin so-
ruşturmasına başlama tarihi, savunmanın istenildiği tarih, varsa görevden uzaklaştırma kararı
ile nihaî karar sonucu ve tarihi, verilen kararlara karşı başvurulan kanun yolu ile sonucu sü-
tunlarından oluşur.

Teftiş kaydı
MADDE 81 – (1) Adalet müfettişleri tarafından yapılan teftiş ve denetlemelerde tespit

edilmiş olan aksaklıklara ve bunların düzeltilmesine ait tavsiyeler listesinin tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; denetimin yapıldığı tarihi, denetim yapan Adalet müfettişlerinin ad ve so-

yadları ile tavsiyeler sütunlarından oluşur.
Bilgi edinme kaydı
MADDE 82 – (1) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gere-

ğince yapılan bilgi edinme başvurularına ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; başvuranın kimlik bilgileri, talebin tarihi, konusu ile verilen cevap ve ce-

vap tarihi sütunlarından oluşur.
Karar, talep ve bilgilerin saklanması
MADDE 83 – (1) Bölge idare mahkemesi başkanlığı, başkanlar kurulu, daireler, ko-

misyon ile idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinde aşağıda gösterilen kartonların UYAP’ta
tutulması zorunludur.

a) Denetim kartonu: Denetim döneminde yapılan tavsiyeler ile tebliğine ilişkin tebellüğ
belgelerinin saklandığı kartondur.

b) Disiplin soruşturması kartonu: Disiplin soruşturması sonucu verilen nihaî kararların
saklandığı kartondur.

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

ç) Karar kartonu: Kararların saklandığı kartondur.
d) Muhabere kartonu: Muhabereye kayıtlı olarak yapılan tüm yazışmaların saklandığı

kartondur.
e) Posta gönderi kartonu: Görevli tarafından imza ve mühür ile teslim alınan posta ev-

rakına ait sevk irsaliyelerinin bir örneğinin konulduğu ve saklandığı kartondur.
f) Taşınır kartonu: 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak kamu hizmetlerinin yü-
rütülmesinde kullanılan her türlü taşınırın kayıt ve hesap işlemlerinin saklandığı kartondur.

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

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

İKİNCİ BÖLÜM
Kayıtların Tutulma Şekli

Kayıtların düzeni ve sorgulanması ile yeni kayıt ve sütun ekleme
MADDE 84 – (1) Bölge idare mahkemesi başkanlığı, başkanlar kurulu, komisyon, dai-

reler, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinde kayıtlar UYAP’ta; tarih, sıra numarası, ha-
zırlayan veya onaylayan kişiye göre sorgulanabilir bir şekilde tutulur.

(2) Dava dosyası dışında UYAP’ta tutulan tüm belgeler tarihi, türü ve alfabetik sırasına
göre düzenlenir.

(3) Kayıtlardaki verilerin bir veya birkaçı bir arada sorgulanıp raporlanabilir.
(4) Kayıtların düzgün ve sağlıklı bir şekilde tutulmasından zabıt kâtibi ve memur ile

müdür birlikte sorumludur.
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(5) Bir elektronik kayıttan fizikî örnek çıkartılması gereken hâllerde güvenli elektronik
imza ile imzalanmış belgenin örneğine  “Elektronik imza ile imzalanan aslının aynısı olduğunu
tasdik ederim.” ifadesi yazılarak imzalanır ve mühürlenir.

(6) Kayıt tutma işlemleri elektronik ortamda yapılır. Zorunlu hallerde fizikî ortamda
yapılan işlemler gecikmeksizin elektronik ortama aktarılır.

(7) Düzeltilmesi veya değiştirilmesi kanun yollarına başvurulmak suretiyle mümkün
olan kayıtların elektronik olarak onaylanmasından sonra düzeltme ve değiştirme işlemi yapı-
lamaz.

(8) Yedinci fıkra kapsamı dışında kalan kayıtlarda yanlışlık yapılması hâlinde, başkanın
onayı ile oluşturulan düzeltme onayından sonra sistemde kaybolmayacak şekilde yetkili kişi
tarafından gerekli değişiklik yapılır.

(9) Bu Yönetmelikte düzenlenen kayıtlara gerek görüldüğünde Bakanlık tarafından yeni
kayıtlar ve mevcut kayıtlara yeni sütunlar eklenebilir.

Fizikî olarak tutulacak kayıtlar
MADDE 85 – (1) UYAP dışında fizikî olarak tutulacak kayıtlara sayfa numarası konur

ve her sayfa mahkeme mührü ile mühürlenir. Kayıtların başına ve sonuna kaç sayfadan ibaret
olduğu yazılır ve bu yazı mahkeme mührü ile mühürlenerek başkan tarafından imzalanır.

(2) Mahkemelerde bulunan ve UYAP dışında fizikî olarak tutulacak kayıtlar temiz, düz-
gün, sağlıklı bir şekilde tutularak saklanır. Belirtilen hususların yerine getirilmesinde, asıl gö-
revli zabıt kâtibi veya memur ile müdür birlikte sorumludur.

Yazışmaların şekli
MADDE 86 – (1) Yargısal faaliyetlere ilişkin yazıların 15/12/2014 tarihli ve 2014/7074

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirtildiği şekilde hazırlanması esastır.

Yazıların gönderilme şekli
MADDE 87 – (1) Daire veya mahkemelerden belli bir hususun sorulması için yazılan

ve fizikî ortamda gönderilmesi gereken yazılar zimmet ya da posta ile gönderilir. Başkan veya
görevlendirdiği üyenin izni olmadıkça bu yazılar iş sahiplerine verilemez.

(2) İlgilinin istemi üzerine yazının gönderme tarih ve numarası kendisine bildirilir.
(3) Başkan veya görevlendirdiği üye tarafından elden verilmesine izin verilen evrak

zimmet kaydına işlenir, mahkeme mührüyle mühürlenir, bir zarfa konulur ve ağzı kapatılarak
ilgiliye imzası karşılığında teslim edilir, durum yazı örneğinde belirtilir.

ALTINCI KISIM
Çeşitli ve Son Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Harçlar

Harçların hesaplanması
MADDE 88 – (1) Daire veya mahkemelere verilen dava dilekçesi üzerine ödenmesi

gereken harç ve masraflar, ön büro veya ön büro teşkilâtı bulunmayan yerlerde yazı işleri mü-
dürü tarafından hesap edilerek dökümlü olarak yazılıp tahsil edildikten sonra, ilgili kayıtlara
derhal işlenerek kayıt tarihi ve sayısını içeren alındı belgesi verilir.

(2)  Harç, posta ücreti ve para cezaları elektronik ortamda tahsil edilebilir. Tahsil işlemi
bankalar aracılığıyla olabileceği gibi Barokart, kredi kartı ve benzeri araçlarla da yapılabilir.

(3) Posta ücreti olarak tahsil edilen paraların, mutad ödemeler dikkate alınarak belirle-
necek olan günlük ihtiyaçtan fazlası Bakanlıkça belirlenen bankaya yatırılır.

(4) Uyuşmazlık konusu miktarın belirtilmesi gereken hallerde bu husus, dava dilekçe-
sinde yazılı değilse eksiklik, davacıya tamamlattırılır.
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(5) Davanın maktu veya nispi harca tabi olup olmadığı veya miktarları hususunda te-
reddüt edilirse, yazı işleri müdürünün istemi üzerine başkan tarafından verilecek talimata göre
hareket edilir.

(6) Adli yardım talebi hakkında 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri
Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

(7) Adli yardım talebiyle açılan dava ve işlerde adli yardım konusunda bir karar veri-
linceye kadar harç ve posta gideri alınmaz. Kanunlardaki özel hükümler saklıdır.

Harç ve masrafları almaya yetkili olanlar
MADDE 89 – (1) Harç ve masraflar, ön büro teşkilâtı bulunmayan yerlerde yazı işleri

müdürü veya yabancı memleketlerde Türk konsoloslukları tarafından ilgilisinden alınır.
(2) Ön büro teşkilatı bulunan yerlerde bu iş yalnızca veznedara aittir. Zabıt kâtipleri,

memurlar veya mübaşirler, bir işlemin ifası için ödenmesi gerekli harç ve masrafları iş sahip-
lerinden alamazlar.

(3) Harç ve masrafların tahsili işi kendisine verilmiş olan yazı işleri müdürü, görev se-
bebiyle yerinden ayrıldığı zaman iş sahiplerinin beklememesi için başkanın onayı ile önlem
alır.

Ara kararları gereğince yapılacak işlemler
MADDE 90 – (1) Keşif, bilirkişi incelemesi veya diğer mahkeme masraflarını içeren

ara kararları uyarınca harç ve masraflar tahsilât makbuzu karşılığında ilgilisinden tahsil edilir.
Mahkeme dışında yapılacak işlemler için avans olarak yatırılan paranın hak

edenlere ödenmesi
MADDE 91 – (1) Keşif ve bilirkişi incelemesi gibi yapılacak işler için ilgili tarafça

avans olarak yatırılmış ücretler, başkan veya görevlendirdiği üyenin sarf kararı ile görev yerine
getirildikten sonra hak edenlerin talebi üzerine, yazı işleri müdürü veya görevlendireceği per-
sonel tarafından ödenebileceği gibi, hak edenler tarafından hesap numarası bildirildiği takdirde
banka hesabına da aktarılabilir. Aksi halde masrafları içinden alınarak PTT merkez ve işyerleri
aracılığıyla adreste ödemeli olarak gönderilir. Elden ödeme yapılması halinde ilgili evrakın
altı, parayı alanlara imzalattırılır.

(2) Avans olarak alınan paradan geriye bir miktar para kalması halinde, bu para ilgili-
sinin müracaatı üzerine reddiyat makbuzu karşılığında elden geri verilir veya hesap numarası
bildirilmiş ise iade elektronik ortamda hesaba aktarmak suretiyle yapılır. Hesap numarası bil-
dirilmemiş ise masrafı kalan paradan karşılanmak suretiyle PTT merkez ve işyerleri vasıtasıyla
adreste ödemeli olarak gönderilir.

(3) Bilirkişilere ödenmesi gereken ücretler de Bilirkişi Bilgi Sistemi üzerinden banka
hesaplarına aktarılabilir.

(4) Bu işlemlerin yapılmamasından veya geciktirilmesinden ilgili memur ile yazı işleri
müdürü birlikte sorumludur.

Teminatın iadesi
MADDE 92 – (1) Yürütmenin durdurulması istemlerinde, teminat olarak yatırılan para,

banka mektubu ve tahvil gibi evrakın ilgilisi tarafından geri istenmesi halinde yazı işleri müdürü
teminatın iadesi için kanunî şartların gerçekleşip gerçekleşmediğini araştırıp, bu hususu bel-
gelendirerek görüşü ile birlikte dosyayı mahkemeye sunar.

(2) Bu hususta ilgili, yürütmenin durdurulması kararının infazından önce vazgeçerse,
karşı tarafa tebligata gerek kalmadan verdiği para veya evrakı mahkemenin kararı ile geri ala-
bilir.

(3) Kararın infazına geçildikten sonra yapılan iade talebinde karşı tarafa usulüne uygun
tebligat yapılır ve iadeye bundan sonra karar verilir.

(4) İade işlemi yazı işleri müdürü tarafından yerine getirilir.
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İlam ve suretlerin verilmesi, harç ve para cezalarının tahsili
MADDE 93 – (1) Taraflardan her birine verilen hüküm nüshası ilamdır.
(2) Tarafların elinde bulunan hüküm nüshalarının farklı olması hâlinde karar kartonun-

daki esas alınır.
(3) Taraflar, harcın ödenmiş olup olmamasına bakılmaksızın ilamı her zaman alabilirler.
(4) Bakiye karar ve ilam harcının ödenmemiş olması, hükmün tebliğe çıkarılmasına,

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

(5) Hükmün kesinleştiği, ilamın altına veya arkasına yazılıp, tarih ve mahkeme mührü
ile mühürlenmek ve daire veya mahkeme başkanı tarafından imzalanmak suretiyle belirtilir.

(6) Sûretler yazı işleri müdürü tarafından aslına uygunluğu belirtilip onaylanarak verilir.
(7) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu gereğince hükmolunacak para cezaları

ile harçların tahsilinde 492 sayılı Harçlar Kanununun 28 ve 130 uncu maddeleri uyarınca ka-
rarın tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenmeyen harçlar hakkında, yazı işleri müdürünce bu
süreyi takip eden onbeş gün içerisinde düzenlenecek harç tahsil müzekkeresinin tarih ve sayısı,
esas kaydının “Düşünceler” sütununa işlenir ve müzekkerenin bir nüshası dosyasında sakla-
narak bir nüshası özel kartonuna konulur. Diğer nüshası da zimmet kaydına işlenmek suretiyle
Maliye’ye gönderilir.

Peşin yatırılan dörtte bir harcın ve artan posta giderinin iadesi
MADDE 94 – (1) Mahkemece, davacının peşin yatırdığı dörtte bir harçtan az ilâm har-

cına hükmolunması nedeniyle fazla alınan harcın iadesi istenilirse başkanın onayı ile yazı işleri
müdürünce harç iade müzekkeresi yazılır.

(2) Artan posta gideri ise;
a) İade, tahsil edildiği mali yıl içinde yapılırsa ait olduğu hesaptan düşülüp, emanet he-

sabına aktarılarak bu hesaptan red suretiyle,
b) İade, tahsil edildiği mali yıl geçtikten sonra yapılırsa, reddiyat tertibinden getirilecek

ödeme emrine dayanılmak suretiyle,
yazı işleri müdürünce ilgililerine iade edilir. Hesap veya IBAN numarası bildirilmiş ise

iade elektronik ortamda hesaba aktarmak suretiyle yapılır. Artan posta gideri, hesap numarası
bildirilmemiş ise masrafı kalan paradan karşılanmak suretiyle PTT merkez ve işyerleri vasıta-
sıyla adreste ödemeli olarak gönderilir, havale ücretinden az ise ilgilisince bizzat yazı işleri
müdürlüğüne başvurulması halinde ödenir.

Kanun yoluna başvuru işlemleri
MADDE 95 – (1) Kanun yoluna başvuru dilekçesi, ön büro veya yazı işlerinde görevli

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

dikten sonra 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 48 inci maddesinin altıncı fıkrası
saklı kalmak üzere kaydedilir ve başvuru sahibine ücretsiz alındı belgesi verilir.

(3) Alındı belgesi, kanun yolu dilekçesinin sisteme kaydedilmesi üzerine verilen bel-
gedir. Alındı belgesi, mahkemenin adını, dosyanın esas ve karar numarasını, karar tarihini, ta-
rafların ve varsa vekilleri ile müdahillerin ad ve soyadlarını, davanın konusunu, başvurulan
kanun yolu merciini, başvuru tarih ve saatini içerir.

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

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

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

(7) Fizikî ortamda kanun yolu başvurusu mesai saatleri içinde yapılır.
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(8) Gerçek kişilerin UYAP Vatandaş Bilgi Sistemi üzerinden, tüzel kişi temsilcilerinin
UYAP Kurum Bilgi Sistemi üzerinden kanun yolu başvuru dilekçeleri gönderebilmeleri için
güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekir. Gerçek ve tüzel kişiler elektronik ortamda ya-
pacakları kanun yolu başvurusunun harcını elektronik ortamda mahkeme veznesinin bağlı ol-
duğu banka hesabına aktarırlar. Ayrıca bu işlemlerin kredi kartı ve benzeri ödeme araçları ile
de yapılması sağlanabilir. Kanun yolu başvurusu, dilekçenin UYAP üzerinden mahkeme ek-
ranlarına düştüğü tarihte yapılmış sayılır. İşlem sonucunda başvuru sahibinin elektronik or-
tamda erişebileceği bir alındı belgesi oluşturulur.

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

(10) Elektronik ortamda kanun yolu başvurusu saat 00:00'a kadar yapılabilir.
(11) Kanun yoluna başvurulan dava veya işlerde, harç ve posta giderleri ödendikten ve

diğer tarafa tebliğ olunan itiraz, istinaf ve temyiz dilekçesinin cevabı geldikten veya belli süre
geçtikten sonra,  görevli daire doğru bir şekilde belirlenip kanun yolu formu ve dizi pusulası
UYAP üzerinden hazırlanarak ilgili mercie gönderilir.

UYAP kullanıcılarının görevden ayrılmaları
MADDE 96 – (1) Görevi veya görev yeri değişen, emekli olan veya diğer sebeplerle

meslekle ilişiği kesilen UYAP kullanıcılarının, biriminden ayrılmadan önce iş listesindeki iş-
lerini bitirmeleri zorunludur. İşlerini bitirmemiş olanların ayrılışları yapılmaz.

İKİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Yönetmelik hükümlerinin uygulanması
MADDE 97 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmesinde başkan, üye ve

adalet müfettişleri gözetim ve denetimle görevlidir.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 98 – (1) 8/7/1982 tarihli ve 17748 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bölge

İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşleri ile Kalem Hiz-
metlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikte düzenlenen ve elektronik ortamda yapıl-

ması gerekmekle birlikte, henüz UYAP’ta bulunmayan işlemlere ilişkin hükümler, gerekli ya-
zılım çalışması tamamlandıktan sonra uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük
MADDE 99 – (1)  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 100 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
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Adalet Bakanlığından:

NOTERLİK İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA 
YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, noterlik işlemlerinin elektronik ortamda ya-

pılmasına, saklanmasına, paylaşılmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile noter

huzurunda veya huzurda olmadan yapılabilecek noterlik işlemleri ile 15/1/2004 tarihli ve 5070
sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlanan zaman damgası kullanılmasının zorunlu olduğu
noterlik işlemlerinin belirlenmesi, belirlenen bu işlemlerin elektronik ortamda yapılması, iş-
lenmesi, saklanması, ilgili ve diğer kişi veya kurumlara elektronik ortamda gönderilmesi, No-
terlik Kanununun 61 inci maddesinde düzenlenen tespit işleri ile elektronik ortamdaki durum,
görüntü, işlem veya benzeri her türlü verinin tespiti işleri, elektronik ortamdan fizikî örnek çı-
karılması, yabancı memleketlerde noterlik işlemlerinin elektronik ortamda yapılması için ge-
rekli olan teknik ve idarî şartlara ilişkin usûl ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 18/1/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanununun

198/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Arşiv: Noterlikte yapılan işlemlere ilişkin bilgi ve belgelerin 18/9/1990 tarihli ve

20639 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Noterlik Daireleri Arşiv Hizmetleri Hakkında Yö-
netmelik hükümlerine uygun olarak TNBBS’de saklanmasını,

b) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,
c) Birlik: Türkiye Noterler Birliğini,
ç) Donanım: Üzerindeki verinin elektronik ortamda tespitine imkân veren cihazları,
d) Güvenli elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu-

nun 4 üncü maddesinde tanımlanan elektronik imzayı,
e) İlgili: Kanunun 72 nci maddesinde belirtilen belgelendirme talebinde bulunan kişiyi,
f) İz bilgisi (Log kaydı): TNBBS üzerinden yapılan tüm işlemlerin elektronik ortamda

tutulan kaydını,
g) Kanun: 18/1/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanununu,
ğ) KEP: 25/8/2011 tarihli ve 28036 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kayıtlı Elek-

tronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde ta-
nımlanan kayıtlı elektronik posta sistemini,

h) Nitelikli elektronik sertifika: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Ka-
nununun 9 uncu maddesinde sayılan nitelikleri haiz elektronik sertifikayı,

ı) SMS: Kısa mesaj servisini,
i) TNBBS: Türkiye Noterler Birliği Bilişim Sistemini,
j) Zaman damgası: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 3 üncü

maddesinde tanımlanan zaman damgasını,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Elektronik Ortamda Yapılacak Noterlik İşlemleri

Noterlik işlemlerinin elektronik ortamda yapılması ve güvenli elektronik imza ile
zaman damgasının kullanılması

MADDE 5 – (1) Kanunda öngörülen işlemler, elektronik ortamda güvenli elektronik
imza ile de yapılabilir. Şu kadar ki, kanunların resmî şekle veya özel bir merasime tabi tuttuğu
hukukî işlemler ile teminat sözleşmeleri güvenli elektronik imza ile gerçekleştirilemez. Güvenli
elektronik imza ile yapılan tüm noterlik işlemlerinde zaman damgası kullanılır.

(2) Düzenleme şeklinde yapılması gereken işlemler ile irade beyanlarının alınmasına
ilişkin işlemlerin noter huzurunda yapılması gerekir. İlgililer huzurda olmadan güvenli elek-
tronik imzalarını kullanarak TNBBS’ye girerek işlem hazırlıklarını başlatabilir, ancak işlem
noter huzurunda tamamlanır. Bu işlemler sırasında işleme katılanlar ve noter, güvenli elektronik
imzalarını TNBBS sistemi üzerinde kullanırlar.

(3) Düzenleme şeklinde olmayan veya irade beyanının noter huzurunda alınması ge-
rekmeyen işlemler TNBBS üzerinden güvenli elektronik imza ile başlatılıp, bu şekilde tamam-
lanabilir. Belgenin düzenlenmesi de dâhil tüm aşamalar elektronik ortamda yapılır. İşlem, no-
terlik ücretleri, vergi, harç ve diğer giderlerin tahsil edilmesi ile tamamlanır.

(4) Yukarıdaki fıkralar uyarınca yapılacak noterlik işleminin bir belgeye dayanması hâ-
linde; belge sureti, taraflar, vekilleri veya temsilcileri tarafından güvenli elektronik imza ile
imzalanarak elektronik ortamda notere gönderilebilir. Gönderilen belgenin aslının ibrazının
zorunlu olduğu hâller ile söz konusu belgenin TNBBS üzerinden doğrulanamaması hâlinde
belge aslının fizikî olarak başvurudan sonraki üç iş günü içerisinde ve her halükârda işlem ta-
mamlanmadan ibrazı zorunludur. Belgenin doğrulanamaması hâlinde süre, duruma ilişkin bil-
dirimin ilgiliye noter tarafından SMS, KEP ya da TNBBS sistemi vasıtasıyla bildirimi günün-
den başlar. Anılan sürelerin sonunda belgenin ibraz edilmemesi hâlinde başvuru iptal edilir.

(5) Noterlik Kanununun 61 inci maddesindeki tespit işlemleri ilgilinin talep etmesi hâ-
linde elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile de yapılabilir.

(6) Elektronik ortamdaki bir verinin tespiti işleminde;
a) Bir donanımdaki veya internet ortamındaki verinin tespiti işlemi ile o verinin belirli

bir anda ya da zaman aralığında o anki veya zaman aralığındaki hâlinin değişmez olarak belir-
lenmesi, tekrar edilebilir hâlde tutulması ve saklanması anlaşılır.

b) Tespit edilecek veri bir donanımda ise tespit, malikin ya da zilyedin rızasıyla noter-
likte veya mahallinde yapılabilir.

c) Tespit edilecek veri internet ortamında ise tespit işlemi TNBBS kullanılarak yapılır.
ç) Elektronik ortamda yapılan tespit işlemine ilişkin tutanak noterlik mevzuatı çerçe-

vesinde noterliğin çalışma saatlerinde düzenlenir.
Güvenli elektronik imza ile noter huzurunda olmadan yapılabilecek işlemler
MADDE 6 – (1) Aşağıdaki işlemler TNBBS üzerinde güvenli elektronik imza ile ilgi-

liler noter huzurunda olmadan yapılabilir.
a) Çevirme işlemleri,
b) Tescil işlemleri,
c) Tespit işlemleri,
ç) Örnek verme işlemleri,
d) Defter onayları,
e) İmza onaysız ihtarname ve ihbarname.
Güvenli elektronik imza ile noter huzurunda yapılabilecek işlemler
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sayılanlar dışındaki işlemlerin gü-

venli elektronik imza ile yapılabilmesi ya da 5 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca başlatılan
bir işlemin sonuçlanması ilgililerin noter huzurunda bulunması şartına bağlıdır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Elektronik Ortamda Yapılan Noterlik İşlemlerinin Güvenli Elektronik İmza ile 

İşlenmesi, Kaydedilmesi, Saklanması ve Paylaşılması

Elektronik işlemler için kurulacak ve işletilecek sistem
MADDE 8 – (1) Birlik, elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile işlem yapılma-

sına imkân sağlayacak altyapıyı kurar ve işletir. Bu altyapının güvenli olarak kurulması ve iş-
letilmesi için gerekli tüm tedbirleri alır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında diğer kurum ve kuruluşlarla yapılacak bilgi ve belge
paylaşımlarında kullanım ve erişim standartları ile diğer gerekli şartlar Birlik tarafından belir-
lenir.

(3) TNBBS üzerinden elektronik ortamdan başvurunun başlatılması sırasında işlemin
sistem tarafından herhangi bir notere yönlendirilmemesi için kişiye öncelikle istediği noteri
seçme imkânı, seçtiği bir noter yok ise en yakın noterleri bulma imkânı sağlanır.

(4) İşlemlerin elektronik ortamda yürütülmesini sağlayacak yönergeleri Birlik hazırlar,
bu yönergeler Birliğin resmî internet sitesinde yayımlanır.

(5) Sistem tarafından tutulacak iz bilgilerinin kapsamı Birlik tarafından belirlenir.
İşlemlerin elektronik ortamda kaydedilmesi ve saklanması
MADDE 9 – (1) İşleme katılanların tamamının güvenli elektronik imzası ile elektronik

ortamda yapılan bir işlem için talep edilmedikçe fizikî olarak belge düzenlenmez ve bu işleme
ilişkin olarak elektronik ortam dışında bir saklama yapılmaz. Bu kayıtlar iş sürekliliği ve bilgi
güvenliğine ilişkin uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak, yedekli ve güvenli bir
şekilde saklanır.

(2) Birinci fıkra kapsamında kalmayan diğer noterlik işlemlerinde ise işleme ait belge-
nin imzaya açılan son hâli noter tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanarak TNBBS’ye
kaydedilir. Belgenin ilgililerce imzalı hâli ise Noterlik Daireleri Arşiv Hizmetleri Hakkında
Yönetmelik hükümlerine göre saklanır.

İşlemlerin elektronik ortamda paylaşılması
MADDE 10 – (1) İşleme katılanların tamamının güvenli elektronik imzası ile yapılan

işlemlere ilişkin bilgi ve belgeler gerektiğinde noterler ile diğer kişi ve kurumlarla paylaşıla-
bilir.

(2) El ürünü imza ile hazırlanıp güvenli elektronik imza ile TNBBS’ye kaydedilen iş-
lemlere ilişkin bilgiler gerektiğinde noterler ile diğer kişi ve kurumlarla paylaşılabilir.

(3) Birlik, noterlik işlemlerinin elektronik ortamda yapılması sırasında kişisel verilerin
korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri alır.

(4) Noterlik işlemlerine ilişkin bilgi ve belgenin paylaşılmasının sağlanması için Ba-
kanlığın görüşü alınarak Birlik tarafından ilgili kurum ve kuruluşlar ile protokol imzalanır.
Paylaşıma ilişkin ücretler protokolde düzenlenir.

(5) Paylaşıma ilişkin iz bilgileri güvenliği, gizliliği ve bütünlüğü sağlanarak TNBBS’de
tutulur. Saklanacak iz bilgisi içeriği Birlik tarafından belirlenir.

İlgilinin talebiyle belgenin elektronik ortamda gönderilmesi veya paylaşılması
MADDE 11 – (1) İlgilisi tarafından bir belgenin üçüncü kişi ile elektronik ortamda

paylaşılmasının istenmesi durumunda belge, gerekli ücretlerin ödenmesi koşuluyla;
a) Üçüncü kişinin KEP adresine gönderilmesi,
b) Üçüncü kişinin Birlik tarafından bilgi ve belge paylaşımı için protokol imzalanan

bir kurum veya kuruluş olması durumunda ilgili protokol hükümleri çerçevesinde belgeye eri-
şim sağlanması,

c) İlgiliye erişim kodu verilmesi hâlinde bu kod ile TNBBS üzerinden erişiminin sağ-
lanması,

yöntemlerinden biri veya birkaçı ile paylaşılır.
(2) Belgeye birinci fıkranın (c) bendinde belirlenen erişim kodu ile talep edilen üçüncü

kişi yerine başka bir kişinin erişmesinden noter veya Birlik sorumlu tutulamaz.
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(3) Birlik, kendi kuracağı sistem gereği ilgili kurumdan bilgi veya belge paylaşımı için,
protokol imzalanmasını isteme, paylaşım alt yapısını belirleme hak ve yetkisine sahiptir. İlgili
kurum veya kuruluş bu gerekleri karşılamadan bilgi ve belgenin elektronik ortamda paylaşıl-
masını talep edemez.

Yabancı memleketlerde noterlik işlemlerinin elektronik ortamda yapılması ve Dışişleri
Bakanlığı ile bilgi ve belge paylaşımı

MADDE 12 – (1) Yabancı memleketlerde noterlik işlemleri bu Yönetmelikte gösterilen
usullere göre elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile de yapılabilir, işlenebilir, sakla-
nabilir, paylaşılabilir ve gönderilebilir.

(2) Yabancı memleketlerde noterlik işlemlerinin elektronik ortamda yapılması için sağ-
lanması gerekli olan teknik ve idarî şartlara dair usul ve esaslar Birlik ve Dışişleri Bakanlığı
arasında yapılacak protokol ile belirlenir.

(3) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan süre ve bildirim
usûlü Dışişleri Bakanlığınca belirlenir ve Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk resmî internet site-
sinde ilân edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ortak Hükümler

Elektronik ortamda ödeme
MADDE 13 – (1) Elektronik ortamda yapılacak işlemlerden kaynaklanan noterlik işlem

ücretleriyle, vergi, resim, harç ve değerli kâğıt bedellerine ve diğer giderlere ilişkin ödemelerin
elektronik ortamda yapılmasına ilişkin alt yapı Birlik tarafından sağlanır.

Elektronik arşiv
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik gereğince elektronik ortamda yapılan işlemlere ilişkin

bilgi ve belgeler Noterlik Daireleri Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine, iş sü-
rekliliği ve bilgi güvenliğine ilişkin uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak, ye-
dekli ve güvenli bir şekilde TNBBS’de saklanır. Belgelerin saklama süreleri de aynı Yönetmelik
hükümlerine göre belge grupları esas alınarak belirlenir.

Elektronik belgeden fizikî örnek çıkarılması
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre işleme katılanların tamamının gü-

venli elektronik imzası ile imzalanan bir belgenin fizikî örneğinin çıkartılması gerektiği hâllerde
belgenin aslının aynı olduğu belirtilerek noter tarafından imzalanır, mühürlenir ve ilgilisine
verilir.

Noterlik elektronik işlemler ücret tarifesi
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak noterlik işlemlerinden ne kadar

ücret alınacağı Kanunun 112 nci maddesi uyarınca Bakanlıkça hazırlanan tarifede gösterilir.
Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin uygulanacağı hâller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, 13/7/1976 tarihli ve

15645 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin hükümleri uygu-
lanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Yabancı memleketlerde, noterlik işlemlerinin elektronik or-

tamda güvenli elektronik imza ile yapılmasına ilişkin Birlik ile Dışişleri Bakanlığı arasında
yapılacak protokolde belirtilecek tarihe kadar noterlik işlemleri bu Yönetmelik uygulanmadan
yapılmaya devam edilir. Gerekli altyapının sağlanamadığı dış temsilciliklerde işlemler bu Yö-
netmelik uygulanmadan yapılır.

Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik 1/3/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
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ORTA SAYFA - 6 
 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

11 Temmuz 2015 

CUMARTESİ 
Sayı : 29413 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Uzunköprü 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No  : 2014/592 

Karar No  : 2015/505 

Sanık : AHMET RATİP, MUHAMMED ve HATİCE oğlu, 1981 

FİLİSTİN doğumlu. 

Suç : Göçmen Kaçakçılığı Yapma 

Suç Tarihi : 28/02/2007 

Uygulanan Kanun Mad. : Türk Ceza Kanunu 79/1 .b 

Verilen Ceza Miktarı  : BERAAT 

Karar Tarihi : 30/03/2015 

HÜKÜM 

Her ne kadar sanık Ahmet Ratip hakkında Göçmen Kaçakçılığı suçun işlediğinden bahisle 

cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, yüklenen suçun sanık tarafından 

işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince sanığın 

CMK.nun 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE, 

Yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına, 

Dair; sanığın yokluğunda, kararın sanığa tebliğ tarihinden itibaren, Uzunköprü 

Cumhuriyet Başsavcılığı ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı için ise 'görüldü' yapılmak üzere 

gönderilen kararın kendilerine ulaşması tarihinden itibaren yedi gün içinde mahkememize ya da 

mahkememize gönderilmek üzere başka yer Asliye Ceza Mahkemesi'ne verilecek bir dilekçe 

yahut bu hususta zabıt katibine beyanda bulunmak üzere Yargıtay temyiz yasa yoluna 

başvurulabilmek üzere, açık yargılama sonucunda verilen karar, açıkça okunup usulen anlatıldı. 

Göçmen Kaçakçılığı yapmak suçundan yukarıda adı geçen sanık Ahmet Ratip hakkında 

7201 sayılı Tebligat Yasasının 28, 29 ve 30 maddeleri gereğince gıyabi kararın Resmi Gazete'de 

ilanen tebliğine ve ilan tarihinden itibaren 10 gün sonra gıyabi hükmün adı geçene tebliğ edilmiş 

sayılmasına karar verildi. 4897 
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İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2010/123 

Karar No : 2014/211 

Sanık : RITA DI PROSSIMO - A ve B kızı 1980 USD DOĞUMLU 2376 84 th st 

fı. 2 Brooklyn, NY. 11214 adresinde oturur. Brooklyn New York ABD 

adresinde bulunur. Sanık adresinde bulunmadığından; 

Mahkememizin 11.06.2014 tarih ve 2010/123 esas 2014/211 kararı ile SANIK RITA DI 

PROSSIMO’nın hakkında; 

Sanık Rita Di Prossimo'ya yüklenen 2863 sayılı Yasaya Muhalefet suçunu işlediği sabit 

olduğu anlaşıldığından sanığı eylemine uyan (ve lehine olan) 2863 sayılı Yasanın 4, 23 ve 32 

maddeleri yollaması ile 68/1-2 maddesi gereğince suçun konusunun önem ve değeri, meydana 

gelen tehlikenin ağırlığı ve suçun işleniş biçimine göre takdiren ve teşdiden 6'ŞAR YIL HAPİS 

VE 120'ŞER GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE AYRI AYRI CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın eylemi teşebbüs aşamasında kaldığı anlaşıldığından meydana gelen zarar ve 

tehlikenin ağırlığına göre verilen ceza takdiren TCK’nın 35/2 maddesi gereğince 3/4 oranında 

indirilerek sanıkların ayrı ayrı 1'ER YIL 6'ŞAR AY HAPİS VE 30'AR GÜN ADLİ PARA 

CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

TCK’nın 62/1 maddesine göre sanığın geçmişi, sosyal ilişkisi, fiilden sonraki ve 

yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri gözönünde 

bulundurularak lehine takdiri indirim nedeni kabul edildiğinden cezası takdiren 1/6 oranında 

indirilerek NETİCETEN: SANIĞIN- 2863 SAYILI YASAYA MUHALAFET SUÇUNDAN 

1'ER YIL 3'ER AY HAPİS VE 25'ER GÜN ADLİ PARA CEZASU KARŞILIĞI TCK’NIN 52/2 

MADDESİ GEREĞİNCE GÜNLÜĞÜ 20,00 TL'DEN PARAYA ÇEVRİLEREK 500,00'ER TL 

ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın cezasından takdiren başkaca arttırma ve eksiltme yapılmasına yer olmadığına, 

Tüm dosya kapsamına göre belirlenen sanığın kişilik özelliğine göre yeniden suç 

işleyeceği hususunda mahkememizde olumlu kanaat oluşmadığından hakkında CMK’nın 231. 

maddesinin uygulanmasına takdiren yer olmadığına, 

Sanığın tüm dosya kapsamına göre suçu işledikten sonra yargılama sürecinde pişmanlık 

göstermediğinden anlaşıldığından tekrar suç işlemeyeceği hususunda mahkememizde olumlu 

kanaat hasıl olmadığından sanık hakkında verilen hapis cezalarının TCK’nın 51/1 maddesi 

gereğince ertelenmesine takdiren yer olmadığına, 

Sanığın hakkında TCK’nın 53/1-2-3 maddelerinin uygulanmasına. 

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince hazine kendini vekil ile temsil ettirdiğinden 

3.000,00 TL vekalet ücretinin sanıktan alınarak hazine vekiline verilmesine. 

Sanığa yüklenen suç nedeni ile el konulan 85 adet eserin Korunması Gerekli Taşınır 

Kültür Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınması Hakkındaki Yönetmelik hükümleri 

gereğince işlem yapılmak üzere MÜZEYE TESLİMİNE. 

Aşağıda açık dökümü yazılı yargılama giderlerinin her bir sanığın sarfına sebep oldukları 

miktarda sanıkta alınmasına. 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve sonra gelen maddeleri gereğince hüküm özetinin 

ilanen tebliğine ilan tarihinden 15 gün sonra yukarıda ismi yazılı sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı 

ilan olunur. 6124 
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Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

Esas No : 2011/429 

Karar No : 2015/167 

Banka veya Kredi kurumlarınca Tahsis edilmemesi gereken Krediyi sağlamak amacıyla 

dolandırıcılık özel belgede sahtecilik suçundan sanık Hasan ve Fatma oğlu 01/03/1971 doğumlu 

Çorum-Boğazkale nüfusunda kayıtlı MUSTAFA TAMAK’ın mahkememizin 07/05/2015 günlü 

aynı sayılı ilamı ile TCK.’nun 158/1-j-son,62,52/2,52/4,53/12 yıl 6 ay hapis,6.600 TL adli para 

cezası ve hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar c bendindeki hükümlünün kendi altsoyu 

üzerindeki velayet, vesayet ve kayyumluk yetkileri açısından koşullu salıvermeye kadar diğer 

kişiler yönünden ise hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar bu hakları kullanmaktan yoksun 

bırakılmasına cezası ile cezalandırıldığı, TCK.’nun 207/1,62 maddeleri uyarınca 10 ay hapis 

cezası ile cezalandırıldığı 10 ay hapis cezasının CMK.’nun 231/5 maddesi gereğince Hükmün 

Açıklanmasının Geri bırakılmasına karar verildiği kararın sanığa tebliğ edilemediği mernis 

adresinin de bulunmadığı, zabıta marifetiyle yapılan araştırmadanda adresinin tesbit edilemediği 

anlaşıldığından tebligatın resmi gazete yolu ile ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla; 

7201 sayılı yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine aynı 

yasanın 31. maddesi gereğince ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş 

sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içinde temyiz edilmediği takdirde 

kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 6381 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Orhangazi Belediye Başkanlığından: 

1 - İlçemiz Muradiye Mahallesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait, 79 ada, 14 

parsel sayılı 52.214,00 m2’ lik gayr-i menkul (Zeytin Depolama ve Paketleme Fonksiyon Alanı), 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü İhale suretiyle 

satılacaktır. 

2 - Bu husustaki ihale 22/07/2015 tarihinde saat 15.00’de encümen toplantı odasında 

yapılacaktır. 

3 - Satışı yapılacak gayr-i menkul; 

 

ADA PARSEL MİKTARI (M
2
) TAHM. BED. % 3 GEÇİCİ TEM. GARANTİ TEM. 

79 14 52.214,00 m
2
 8.876.380,00 TL 266.291,40 TL 1.000.000,00 TL 

 

4 - 79 ada, 14 parselde bulunan 52.214,00 m2’lik gayr-i menkulün tahmini bedel 

üzerinden yukarıda belirtilen %3’ lük geçici teminatı ve garanti teminatı ihaleden evvel 

ödenecektir. 

5 - Muhammen bedele KDV dahildir. 

6 - İhale şartnamesi mesai saatleri içinde Belediye Hesap İşleri Müdürlüğünde 10.000,00 TL 

bedelin mukabilinde temin edilir.  6348/1-1 
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5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK 

KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE 

GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 23,00 TL ile en çok 552.959,00 TL arasında değişen; 

28/07/2015 günü saat 16.30' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 3,00 TL, en çok 

55.296,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında, Elektronik diyot, temizlik 

bezi, oto cam sileceği, plastik aksam, abalaj malzemesi, oto kapı aksamı, led aydınlatma, plastik 

oto kilit aksamı, elektriki kablo, metal makine aksamı, entegre, zirkonyum taş, sokak lambası, 

gözlük camı, plastik boru aksamı, çelik boru, ayaklı portatif priz, ahşap masa aksesuarı, 

aydınlatma aksamı, adaptör, kalem, minik ampül, silah metal aksamı, civata ve metal aksam, 

klips, fren balatası, elektriki adaptör, plastiki aksam, led aydınlatma aksamı, kulaklık, tornavida, 

plastik bileklik, suluk, hırka, kazak, fotoğraf makinesi (Canon marka), V kayışı, yangın söndürme 

tüpü, su matarası, hortum, süs eşyası, anahtarlık, hoparlör, borcam, cam bardak, filtre, kablolu 

telefon, hafıza kartı, stevya yaprak, holeküler, bilyalı rulman, kombine anahtar, pigment, sıvı 

gübre, dalgıç pompa, kumaş, bant, prefabrik duşakabin, akım zamanlama sayacı, led sürücü, 

metal para sayma makinesi, cep telefon ekranı, cep telefon bataryası, takı, kol saati (Hublot, 

paneraı, tag heuer, versace vacheron constantın, frank muller, patek phılıppe, rolex, audemars, 

carrera, montblanc, bvlgari, burberry, hermes, glashute, ıwc, cartıer, tag, jeager le coultre, omega, 

AP, emporıo armani, techno marıne, welder, ulysse nardın, zannetti, seıko, tıvıns, longens, ıce, 

elıte, rishanh, coliseum, QQ, show timw, emage, romanson, rc, diesel, paulo rosi, carına, 

orijeneco, romand, polıce, coppers, zan, bonetti, longınes, ck, chırıstıan, ledwatch, cross, lp, HFQ, 

alberto zioro, fenerbahçe, olj, asl, trend, delorme, welit, anetti, dg, markalarda), cüzdan, ayna, cep 

telefonu çoklu oto şarj aleti, ram, masa üstü lamba, minik gaz lambası, minik el çantası, güneş 

gözlüğü (Marc jacobs, roberto cavallı, dıesel, lv, dg, armani, polıce burberyy marka), ingiliz 

anahtarı, falçata bıçağı, pense, çakmak, v.b. 46 (kırk altı) grup eşya açık artırma suretiyle Dudullu 

Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 29/07/2015 

tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında 

ayrıntılı bilgiye www.gbt.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109-187 numaralı 

telefondan ulaşılabilir 

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

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

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

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

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

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

Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 6386/1-1 
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TAŞINMAZ 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 

100. Yıl 7811 2 
38.657,00 

m² 
77.314.000,00 2.319,42 

TİCK E=1.60  

Y en çok= 

Serbest  

05.08.2015/16:00 

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  

b) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu 

c) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti 

d) Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (İkametgah 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 - Posta ile müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

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. 

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. 

10 - Satışı yapılan arsanın Tapu tescil işlemleri ihalenin kesinleşmesine müteakip ihale 

bedelinin tamamı Belediyemiz veznesine yatırıldıktan sonra 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 tahsilâtı yapılmayacaktır. 

12 - Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde arsa bedeli peşin ödenmediği 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 05/08/2015 günü saat 16.00’a kadar Yazı İşleri ve Kararlar 

Müdürlüğü'ne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur. 

16 - İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

17 - Basılı evrak bedeli KDV dahil 500 TL (beşyüz Türk Lirası) dir. 
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DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM 

DAİRE BAŞKANLIĞI İHTİYACI MUHTELİF CİNS VE MİKTAR  

BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 

ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Bilişim Malzemesi teknik şartnamesine ve marka/modeline 

uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamesi, markaları, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen 

kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile 

ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 27/07/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve 

markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç 

zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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2 ADET SUNUCU SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi 

Başkanlığı ihtiyacı 2 Adet Sunucu Sistemi, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine ve istenilen ORACLE markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile 

ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte marka, teknik şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 28/07/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara, uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini 

müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir 

tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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65 ADET MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Proje Birimi ihtiyacı 65 adet Masaüstü 

Bilgisayar teknik özelliklerine ve Asus markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile 

ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, ihale doküman bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte Asus markası, teknik özellikleri, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen 

kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile 

ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 28/07/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik özelliklerine ve 

Asus markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç 

zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR MİCROSOFT KURUMSAL 

LİSANS PAKETLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı) ihtiyacı muhtelif cins ve miktar Microsoft Kurumsal 

Lisans Paketleri teknik şartnamesine ve kuruluşça istenilen marka/modeline uygun olarak, 

Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, ihale doküman bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte Microsoft markası, teknik şartnamesi, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 24/07/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve 

Microsoft markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen 

tekliflerin iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine 

iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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LOG KAYIT CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ihtiyacı 575 adet log 

kayıt cihazı kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Cyber Flex marka CF-5651-A orijinal 

ürün koduna uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen 

şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.  

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamesi, Cyber Flex marka CF-5651-A orijinal ürün kodunu, Ofis tip ticari 

şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 22/07/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır.  

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine ve Cyber Flex marka CF-5651-A orijinal ürün koduna uygunluğunun belirlenmesini 

müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir 

tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat 

verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 6425/1-1 
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OMURGA VE KENAR ANAHTAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı ihtiyacı omurga ve kenar anahtar kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen 

marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 

belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.  

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamesi, marka/modeli, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 24/07/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır.  

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine ve istenilen marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 

tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.  

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat 

verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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3 ADET 50-30 X-RAY CİHAZI VE 1 ADET 60-40 X-RAY 

CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı ihtiyacı 3 Adet 50-30 X-RAY Cihazı ve 1 Adet 60-40 

X-RAY Cihazı teknik şartnamesine ve kuruluşça belirtilen teknik özelliklerine uygun olarak, 

Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (100,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik evsafname, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler 21/07/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve 

teknik özelliklerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin 

fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 6427/1-1 
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Ç.L.İ. MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 15 ADET ŞOFÖRLÜ ARAÇ 

KİRALANMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

T.K.İ. Kurumu E.L.İ Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2015/87531 

1 - İdarenin 

a) Adresi : T.K.İ. Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Çanakkale Cad. 

Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN / ÇANAKKALE 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0286 - 4162001 Faks: 0286 - 4163700 

c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 

d) İnternet Adresi : www.cli.gov.tr. 

2 - İhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı  : T.K.İ Kurumu E.L.İ Müessesesi Ç.L.İ Müdürlüğü 

bünyesinde çalıştırılmak üzere şoförlü 15 Adet arazili 

(4x4) çift kabinli araç kiralanması işi. 

b) Yapılacağı Yer : Ç.L.İ. Müdürlüğü ÇAN / ÇANAKKALE 

c) İşin Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır. (365 

takvim günü) 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ç.L.İ. Satınalma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 24 Ağustos 2015 - 15.00 

c) Dosya No : 2015 - 10/KÇLİ - ARAÇ KİRALAMA 

4 - İhaleye Ait Dökümanlar; 

- Çan’da: Çan’da, Ç.L.İ. Satınalma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde 

görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb TR 88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halkbankası Çan Şb 

TR 13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb TR 10 0001 5001 5800 7286 0732 82 

nolu ÇLİ Banka hesaplarına döküman bedeli KDV dahil 150,00 TL (Posta ile: 160,00 TL) 

yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dökümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 24/08/2015, saat 15.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye 

ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 6393/1-1 
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FABRİKAMIZ MERKEZ KANTARI PANCAR TESELLÜM İŞİ  

HİZMET ALIMI YAPILACKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız Merkez Kantarı Pancar Tesellüm İşi Hizmet Alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet 

Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü birim fiyat teklif ile ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası  : 2015/86340 

1 - İdarenin  

a) Adresi  : Afyonkarahisar Konya karayolu 22. Km. Afyonkarahisar 

b) Telefon ve faks numarası  : 0 272 248 34 80 – 0 272 248 34 87 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Fabrikamız Merkez Kantarı Pancar Tesellüm İşi 

Hizmet Alımı, Fabrikamız 2015/2016 kampanya 

döneminde, Fabrikamız Merkez Kantarı Pancar 

Tesellüm Hizmet Alımı işidir 

b) Yapılacağı yer  : Afyon Şeker Fabrikası Merkez Kantarı 

c) İşin süresi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren, Ziraat 

Servisinin notuna istinaden iş başı yapılır.  

  Çalışacak personel toplam 70 kişi olup yevmiye 

miktarı bayram ve resmi tatilleri dahil toplam 8400 

yevmiyedir. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer  : Afyon Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 29.07.2015 Çarşamba günü saat 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler:  

4. 1- İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (Yüzonsekiz) Türk Lirası 

karşılığı Afyon Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.  

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyon Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

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

gönderilebilir. 
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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, 

işin tamamı için teklif verilecektir 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Diğer Hususlar 

13.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin 

veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.  

13.2. İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare 

ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 6315/1-1 

————— 

BÖLGE KANTARLARI PANCAR TESELLÜM İŞİ  

HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR 

Sandıklı Bölge Kantarları Pancar Tesellüm İşi Hizmet Alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet 

Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü birim fiyat teklif ile ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası  : 2015/86344 

1 - İdarenin  

a) Adresi  : Afyonkarahisar Konya karayolu 22.Km. Afyonkarahisar 

b) Telefon ve faks numarası  : 0 272 248 34 80 – 0 272 248 34 87 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Sandıklı Bölge Kantarları Pancar Tesellüm İşi 

Fabrikamız 2015 / 2016 kampanya döneminde, Sandıklı 

Ziraat Bölge Şefliğine bağlı Sandıklı, Ekinova, 

Emirhisar ve Türkakın pancar alım merkezlerinde 

pancarın kampanya süresince üreticilerden tartılarak 

alınması silolanması, muhafazası ve Sandıklı, Ekinova, 

Emirhisar ve Türkakın kantarlarından Afyon Şeker 

Fabrikasına veya şirketin belirleyeceği başka bir şeker 

fabrikasına sevk edilmesi işgücü ihalesidir.  

b) Yapılacağı yer  : Sandıklı Merkez, Ekinova, Emirhisar ve Türkakın 

Kantarlarıdır. 
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c) İşin süresi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren, Ziraat 

Servisinin notuna istinaden iş başı yapılır. Çalışacak 

personel toplam 45 kişi olup yevmiye miktarı bayram ve 

resmi tatilleri dahil toplam yevmiye miktarı 3.009 

yevmiyedir. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer  : Afyon Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 29.07.2015 Çarşamba günü saat 10:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler:  

4. 1- İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (Yüzonsekiz) Türk Lirası 

karşılığı Afyon Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.  

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyon Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

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

gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, 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, 

işin tamamı için teklif verilecektir 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Diğer Hususlar 

13.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin 

veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.  

13.2. İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare 

ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 6314/1-1 
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KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

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

2015/2016 Kampanya Dönemi Karayolu Pancar Nakliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. 

Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale 

Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2015/88082 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ankara Yolu 9. km ÇORUM 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 364 235 04 70 (6 hat) - Faks: 364 235 04 77 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 2015/2016 Kampanya Döneminde 75.500 Ton Karayolu 

Pancar Nakliye Hizmet Alımı İşidir. 

Bölge ve Kantar Adı Taşınacak Pancar (Ton) 

Kızılırmak - Kızılırmak 4.000 

Sungurlu - Yörüklü 8.000 

Yerköy - Sekili 28.000 

Yerköy - Yerköy 35.000 

Ladik - Ladik  500 

TOPLAM 75.500 

b) Yapılacağı Yer : Nakliye hizmeti Kızılırmak, Yörüklü, Sekili, Yerköy ve 

Ladik kantarları ile Çorum Şeker Fabrikası arasında 

yapılacaktır. 

c) İşin Süresi : Çorum Şeker Fabrikası 2015/2016 Kampanya Süresince 

3 - İhalenin 

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

b) Tarihi ve Saati : 24/07/2015 Cuma günü, saat: 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili 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 
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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 kişiliğin 

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 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. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği idari 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, Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından 

ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz 

olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.1.7. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki 

belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, L1 - L2, R1 - R2 ve K1 dir.) 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler: 

4.2.1. İş deneyim belgesi: 

1) Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, 

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri 

tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin, 

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme 

bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 

beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin iş deneyimini gösteren 

belgelerin, 

verilmesi zorunludur. 

2) Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine 

ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de 

birinci fıkra kapsamında değerlendirilir.  

3) İş deneyimin belirlenmesi amacıyla; 
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Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek 

sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması şarttır. 

4.2.2. Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler: 

11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 

11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin 

sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların 

günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar 

miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

4.3.1. Bu ihalede benzer iş olarak Karayolu eşya taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek 

ve tüzel kişilerin yapmış olduğu işler kabul edilecektir. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve KDV. Dahil TL 100,00- 

(YüzTürkLirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 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 hizmet 

ihalesinde kısmi teklif verilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

14 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale 

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

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına 

göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 6344/1-1 
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TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Emzet Akaryakıt Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” 

Satış Komisyonu Başkanlığından:  

 DOSYA NO: 2005/123 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“Fon”) tarafından aşağıda adı, soyadı / ticaret ünvanı 

belirtilen amme borçlularından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümleri uyarınca haczedilen mal, hak ve varlıklar ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü 

niteliğindeki sözleşmelerden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunun (“Kurul”) 05/03/2015 

tarih ve 2015/47 sayılı kararı ile oluşturulan, “Emzet Akaryakıt Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, 

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134’üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 

Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik 

(“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle 

cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde 

(“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır. 

BORÇLULAR 

Murtaza Yavuz Zeytinoğlu 

Emzet Akaryakıt Dağıtım Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 

Zeytinoğlu Tic. ve San. A.Ş. 

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI 

Fon Kurulunun 05/03/2015 tarih ve 2015/47 sayılı kararı ile oluşturulan Emzet Akaryakıt 

Ticari ve İktisadi Bütünlüğü; borçluların akaryakıt faaliyetinde kullanılan ve 6183 sayılı Kanun 

hükümleri uyarınca haczedilen gayrimenkuller, menkul mallar ve internet alan adı ile bu 

varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden oluşmaktadır. 

MUHAMMEN BEDEL 

"Emzet Akaryakıt Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün muhammen bedeli 7.600.000.- 

(Yedimilyonaltıyüzbin) ABD Doları’dır. 

TEMİNAT 

İhaleye katılabilmek için “Fon”un T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Levent Şubesi nezdindeki 

IBAN: TR 73 0001 0007 5306 2864 3862 43 no.lu ABD Doları hesabına 760.000- 

(Yediyüzaltmışbin) ABD Doları nakit teminatın “Emzet Akaryakıt Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 

Teminat Bedeli” açıklaması ile yatırılması gerekmektedir. Ayrıca nakit teminat dışında; 5411 

sayılı Kanunun 3. maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış ABD Doları cinsinden kesin ve 

süresiz teminat mektubu veya cari değeri nakit teminatın %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet 

Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine kefaletini haiz tahviller de kabul edilecektir. 

Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubu/mektuplarının veya T.C. 

Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon” adına 

blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin “Şartname”de belirtilen idari zarfla 

verilecek diğer belgeler ile birlikte 27/04/2015 tarihinde saat 17:00’a kadar “Satış Komisyonu”na 

teslim edilmesi gerekmektedir. 

İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ 

İhale 28/04/2015 tarihinde saat 15.00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 

Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla 

verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların 

listesi (“Kısa Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir. 
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KATILIM ŞARTLARI 

1 - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan 

Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmeliğin 12’nci maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek 

kişiler ve işbu ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli 

olan kişiler ile bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu tüzel 

kişiler ihale sürecine katılamazlar. 

2 - Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan 

birden fazla tüzel kişi veya birden fazla gerçek kişi bir grup adına ihale sürecine katılamazlar. 

3 - “Şartname”de belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. 

İNCELEME 

“Şartname” “Satış Komisyonu” tarafından, “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 

Esentepe/İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. 

“Katılımcılar” “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak ihaleye 

katılabilirler. “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin “Fon”un 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR 95 0001 0007 5306 2864 3862 35 

nolu ABD Doları hesabına, “Emzet Akaryakıt Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Şartname Bedeli” 

açıklaması ile 1.000.-(Bin) ABD Doları yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim 

etmeleri gerekmektedir. 

Ayrıca “Katılımcılar”, “İhale Şartnamesi” ekinde yer alan örneğe uygun hazırlanacak 

Gizlilik Taahhütnamesini imzalayarak, “Fon”un T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Levent Şubesi 

nezdindeki IBAN : TR 95 0001 0007 5306 2864 3862 35 no.lu ABD Doları hesabına “Emzet 

Akaryakıt Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Tesis Ziyareti ve Bilgi Odası Kullanım Bedeli” açıklaması 

ile 1.000.-(Bin) ABD Doları yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri 

şartıyla, tesis ziyaretinden ve “Emzet Akaryakıt Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” ile ilgili kağıt veya 

elektronik ortamlarda hazırlanan bilgileri içeren Bilgi Odasından yararlanabilirler. Tesis ziyareti 

ve Bilgi Odası 08/04/2015 - 24/04/2015 tarihleri arasında açık tutulacaktır. 

İHALE USULÜ 

İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle 

gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” 

“Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren “Katılımcılar” arasından açık 

artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında 

verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. “Kurul” en yüksek 

teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç 

teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar 

alabilir. Teklifler peşin olarak ABD Doları cinsinden verilecektir. 

“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık 

30/04/2015 tarihinde saat 15.00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul 

adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. 

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI 

“Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25’inci maddesi kapsamına giren borçlar 

ihalenin Fon Kurulu tarafından onaylanma tarihine kadar “Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin 

tekemmül ettirilmiş olması kaydıyla, ihale bedelinden ödenecektir. 

HAK VE MÜKELLEFİYETLER 

“Emzet Akaryakıt Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” kapsamında yer alan gayrimenkullerin 

tapu kayıtlarında yer alan haklar ve mükellefiyetler “Şartname”de belirtilmektedir. 
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DİĞER HUSUSLAR 

1 - İhale bedeli, ihale sonucunun ihaleyi kazanana bildirilmesini müteakiben “Kurul” 

onayında belirtilen süre içinde ABD Doları cinsinden peşin olarak ödenecektir. 

2 - İşbu ihale ilanının Resmi Gazetede yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar, 

duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle 

yapılacaktır. 

3 - “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak 

suretiyle değiştirme hakkı saklıdır. 

4 - "Emzet Akaryakıt Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" kapsamındaki aktif değer ve varlıklar 

üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 24/04/2015 tarihine kadar sıra cetveline 

esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir. 

5 - İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü 

bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda 

belirtilmiştir. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 

Emzet Akaryakıt Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 

Satış Komisyonu 

Büyükdere Cad. No:143 

34394 Esentepe - İstanbul 

Tel: 0 212 340 23 58 

    0 212 340 20 57 

Fax: 0 212 288 49 63 6408/1-1 

—— • —— 

2015/2016 KAMPANYA DÖNEMİ KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ İŞİ 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

İhale kayıt numarası : 2015/87480 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Bor Caddesi Bahçeli Kasabası - Bor/NİĞDE 

b) Telefon ve faks numarası : 0388 311 93 01-06 (6 Hat) - 0388 311 93 07 

c) Elektronik posta adresi  : Yok 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2015/2016 Kampanya döneminde Toplam 182.000 

ton pancarın kantarlardan fabrikamıza karayoluyla 

nakliyesi. Nakliye yapılacak kantarlar ve sevk 

programı ihale dokümanı ekinde verilecektir. 

b) Yapılacağı yer : Bor Şeker Fabrikası (İhale dokümanında belirtilen 

kantarlardan) 

c) İşin süresi : İşin süresi Kantarlarda Pancar alımının 

başlamasından itibaren 110 (Yüzon) takvim 

günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bor Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 04.08.2015 Salı günü - Saat;14.00 
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4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

belgesi; 

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

meslek odasından, ilk ilan 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) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki 

Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren 

makbuzlar, 

d) Bu Şartnamenin 7.4. ncü maddesinde belirtilen, yeterlik belgeleri, 

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

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

g) 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, 

ğ) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki 

belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, L1-L2, R1-R2, ve K1 dir.) 

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Yok 

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

kriterler: 

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler 

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; 
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a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet 

alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya, 

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme 

bedelinin en az %80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru 

son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin, 

verilmesi zorunludur. 

İstekli tarafından teklif edilen bedelin %30’undan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya 

benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların 

her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak 

veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının %30’undan az olamaz. 

4.3.2. Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler: 

11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 

11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin 

sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların 

günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar 

miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

Bkz. Liste (Madde 5.1.f) 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Karayolu eşya taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış 

olduğu işler 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, Kantar bazında teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

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

istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif 

mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli 

istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 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 Bor Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine 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 en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Bu İhale konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp 

yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 6331/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığından: 

25.06.2015 tarihli Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda kabul 

edilen Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü'nde yapılan değişiklikler, 5894 sayılı Kanun’un 

3. maddesinin 2. fıkrası ve TFF Statüsü’nün 30. maddesi uyarınca aşağıda ilan olunur. 

Madde 33/f.2: 

Yönetim Kurulu, ilk toplantısında görev süreleri kendi görev süresiyle sınırlı olmak üzere 

kendi üyeleri arasından başkan vekillerini seçer. Başkan vekilliğinin boşalması halinde, boşalan 

başkan vekilliğine bir ay içinde yeni bir başkan vekili seçilir. 

Madde 35/f.1 - (r) bendi: 

Başkan vekillerini belirlemek, 

Madde 35/f.1 - (y) bendi: 

Başkan tarafından teklif edilen Disiplin Kurulları, Tahkim Kurulu, Kulüp Lisans Kurulu 

ve Etik Kurulu Başkanları ile asıl ve yedek üyelerini atamak; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu 

Başkanlar Kurulu asıl ve yedek üyelerini atamak ve hakem listesini belirlemek; 

Madde 37/f.2 - (i) bendi: 

Tahkim Kurulu, Etik Kurulu ve Kulüp Lisans Kurulu Başkanı, asıl ve yedek üyeleri ile 

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Başkanlar Kurulu asıl ve yedek üyelerini atama ve hakem listesini 

Yönetim Kurulu’na teklif etme; 

Madde 55 

1 - Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, 

a) TFF Yönetim Kurulu’nun belirlediği beş (5) kişilik Başkanlar Kurulu ile; 

b) Kulüpler Birliği Vakfı’nın, Profesyonel Futbolcular Derneği’nin ve Türkiye Futbol 

Antrenörleri Derneği’nin bildireceği ve TFF Yönetim Kurulu’nun kabul edeceği hakemlerden 

oluşur. Kulüpler Birliği Vakfı, Profesyonel Futbolcular Derneği ve Türkiye Futbol Antrenörleri 

Derneği, en fazla yirmi beşer (25’er) hakem adayı bildirebilir. 

2 - Başkanlar Kurulu, TFF Başkanı’nın teklifi ve TFF Yönetim Kurulu'nun onayı ile 

atanacak beş (5) asıl ve beş (5) yedek üyeden oluşur. Ölüm, istifa ve başka nedenlerle oluşan 

boşalmalarda boşalan görev için TFF Yönetim Kurulu, aynı usulle atama yapabilir. 

3 - Başkanlar Kurulu ile hakemlerin, en az beş (5) yıllık mesleki deneyime sahip hukukçu 

olmaları zorunludur. 

4 - Başkanlar Kurulu ve hakemlerin görev süresi; TFF Yönetim Kurulu’nun görev süresi 

ile sınırlıdır. 

5 - Başkanlar Kurulu ve hakemler görevlerinde bağımsızdır. TFF Yönetim Kurulu, 

Denetleme Kurulu ile diğer kurul ve yan kurullarında görev yapanlar veya futbol kulüplerinde 

aktif görevde bulunanlar (profesyonel futbol kulüplerinin seçilmiş veya atanmış kurullarında 

görev alanlar da dâhil olmak üzere) ile profesyonel futbolcular, teknik adamlar, sağlık ekibi, 

futbol menajerleri, müsabaka organizatörleri Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Başkanlar Kurulu 

üyeliği yapamaz veya hakem listesinde yer alamazlar. 

6 - TFF Yönetim Kurulu; FIFA, UEFA ve TFF’nin talimat ve düzenlemelerini ihlal eden 

veya TFF’nin saygınlığını zedeleyen Başkanın veya hakemin, süreli veya süresiz olarak görevden 

alınmasına karar verebilir. 

Madde 56 

1 - Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, 

a) Kulüpler, 

b) Kulüpler ile futbolcular, profesyonel teknik adamlar, antrenörler, futbol menajerleri, 
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c) Futbol menajerleri ile futbolcular, profesyonel teknik adamlar, antrenörler, arasında 

sözleşmeden doğan futbolla ilgili tüm uyuşmazlıkları, taraflarının başvurusu üzerine münhasıran 

görevli ve yetkili olarak inceler ve karara bağlar. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Hakem Heyeti 

tarafından verilen kararlar, Tahkim Kurulu’na itiraz edilmemesi ya da itiraz üzerine verilen 

Tahkim Kurulu kararı ile kesinleşir. 

2 - Uyuşmazlıklar, tarafların seçeceği veya seçilmiş sayılacağı iki hakem ile Başkanlar 

Kurulu’ndan bir Başkan’dan oluşan Hakem Heyeti tarafından incelenip karara bağlanır. Hakem 

Heyeti, uyuşmazlıkta haklı olan tarafın varsa vekili için, resmi ücret tarifesine göre Asliye 

Mahkemelerinde takip edilen davalar için uygulanan maktu avukatlık ücreti kadar vekâlet 

ücretine hükmeder. 

3 - Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun çalışma usul ve esaslarına ilişkin hususlar Yönetim 

Kurulu tarafından hazırlanan talimat ile belirlenir. 

Geçici Madde 1: Yürürlükten kaldırılmıştır. 6406/1-1 

—— • —— 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 

DUYURU 

İstanbul Barosu Başkanlığından alınan 25.05.2015 gün ve 33916 A.B. sayılı yazıda; Hıdır 

ve Meryem Oğlu, 43222179796 T.C. Kimlik Nolu, 1963 doğumlu, Gaziantep İli, İslahiye İlçesi, 

Dervişpaşa Mah.-Köy; Cilt No: 7, Aile Sıra No: l16, Sıra No: 7'de kayıtlı Av. Mehmet 

PEKÖZ'ün, Baro Yönetim Kurulu'nun 05.03.2015 gün ve 16/34 sayılı kararıyla; Avukatlık 

Yasası'nın 74. maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek 

RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir. 

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra 

avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinin 27. 

maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur. 6375/1-1 

————— 
DUYURU 

Manisa Barosu Başkanlığından alınan 01.06.2015 günlü yazıda; Halil ve Zeynep Oğlu, 

23642370850 T.C. Kimlik Nolu, 1969 doğumlu, Manisa İli, Turgutlu İlçesi, Sarıbey Mah.-Köy; 

Cilt No: 51, Aile Sıra No: 51, Sıra No: 30'da kayıtlı Av. Hüseyin TURGUT'un, Baro Yönetim 

Kurulu'nun 21.05.2014 gün ve 101/3 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74. maddesi gereğince, 

adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN 

İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir. 

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra 

avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'n in 

27. maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur . 6374/1-1 

————— 
DUYURU 

İzmir Barosu Başkanlığından alınan 02.06.2015 gün ve 080/7919 sayılı yazıda; Memduh 

Ünver ve Nuray Oğlu, 15541829386 T.C. Kimlik Nolu, 1968 doğumlu, Çanakkale İli, Gelibolu 

İlçesi, Hocahamza Mah.; Cilt No: 003/01, Aile Sıra No: 78, Sıra No: 05'de kayıtlı Av. Kazım 

ERDOĞMUŞ'un, Baro Yönetim Kurulu'nun 14.10.2014 gün ve 35/122 sayılı kararıyla; Avukatlık 

Yasası'nın 74. maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek 

RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir. 

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra 

avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 

27. maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur. 6373/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Memba Enerji ve Madencilik A.Ş.’nin F20-a1 numaralı paftada bir adet petrol arama 

ruhsatı almak için 26.06.2015 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur. 6283/1-1 

————— 
Delta Uluslararası Petrol İnşaat Tic. ve San Ltd. Şti, Konya ve Aksaray İlleri dahilinde 

sahip bulunduğu AR/DPS/5106, 5107 ve 5108 hak sıra numaralı 3 adet petrol arama ruhsatını 

28.06.2015 tarihinde terk etmiştir. 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi 

yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş 

olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu 

ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel 

Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur. 6284/1-1 

————— 
Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin M44-b4 numaralı paftada bir adet petrol 

arama ruhsatı almak için 19.06.2015 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu 

Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 6285/1-1 

————— 
Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin M44-c1, c2 numaralı paftalarda bir adet 

petrol arama ruhsatı almak için 19.06.2015 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu 

Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 6286/1-1 

————— 
Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin M44-a3 numaralı paftada bir adet petrol 

arama ruhsatı almak için 19.06.2015 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu 

Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 6287/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 25.06.2015   Karar No: 6858 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. 

• MERKEZ ADRESİ : Ankara 

• TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:86, 

  06100 Çankaya, Ankara  

• MÜRACAAT TARİHİ : 28.11.2014, 03.03.2015 

RUHSATIN: 

• KONUSU : İşletme ruhsatı 

• KAYNAKLANDIĞI 

 ARAMA RUHSATI : AR/TPO/3211 

•YÜZÖLÇÜMÜ : 14.402 Hektar 

• BÖLGESİ : Kara 

• KAPSADIĞI İL : Diyarbakır 
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• KAPSADIĞI İLÇELER : Bismil, Merkez 

• PAFTA NUMARASI : ARİ/TPO/K/L44-c3-1 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Diyarbakır ilinde sahip olduğu AR/TPO/3211 hak sıra no.lu 

petrol arama sahası sınırları içerisinde kalan 14.402 hektarlık ARİ/TPO/K/L44-c3-1 paftasında 1 

adet petrol işletme ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş olup; 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun 8’inci maddesi ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 18’inci maddesi 

gereğince, başvuru paftasında herhangi bir petrol keşfi ve üretim faaliyeti gerçekleştirilmemesi 

nedeniyle, talebin reddine karar verilmiştir. 6288/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 01.07.2015  Karar No: 6861 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : N.V. Turkse Perenco 

• MERKEZİ : Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101 CM Amsterdam 

Zuidoost Hollanda 

• TEBLİGAT ADRESİ : Mahatma Gandi Cad. No.97 Gaziosmanpaşa, Ankara 

• MÜRACAAT TARİHİ : 06.06.2014 

RUHSATIN: 

• MAHİYETİ : Mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında N.V. Turkse 

Perenco Şirketine 25.06.2010 tarihinde verilmiş olan 

AR/NTP/4759 hak sıra no.lu ruhsatın 6491 sayılı Türk 

Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci 

fıkrasına göre intibakının yapılması. 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 49.499 hektar  

• İNTİBAKTAN SONRAKİ 

• PAFTA NUMARALARI : AR/NTP/K/M47-b3 

  AR/NTP/K/M47-c1 ve M47-c2 

  AR/NTP/K/M48-d1  

• KAPSADIĞI İLLER : Mardin, Siirt, Şırnak 

• İNTİBAKTAN SONRAKİ 

 YÜZÖLÇÜMÜ : 15.301, 30.649, 15.328 hektar 

KARAR: 

N.V. Turkse Perenco’nun sahip olduğu AR/NTP/4759 hak sıra no.lu petrol arama 

ruhsatının intibakının yapılması talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına ve Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin Geçici 2’nci maddesi hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu 

tespit edilmiştir. 

N.V. Turkse Perenco’ya 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri 

gereğince, bu kararın Resmi Gazetede yayımı tarihinde, yukarıda pafta numaraları belirtilen 

ruhsat sahalarının her birinde taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı “Yatırım 

Teminatlarını” 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beşer yıl süreler ile üç adet 

petrol arama ruhsatı verilmiştir. 6289/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 01.07.2015   Karar No: 6860 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : N.V. Turkse Perenco 

• MERKEZİ : Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101 CM Amsterdam 

Zuidoost Hollanda 

• TEBLİGAT ADRESİ : Mahatma Gandi Cad. No.97 Gaziosmanpaşa, Ankara 

• MÜRACAAT TARİHİ : 06.06.2014 

RUHSATIN: 

• MAHİYETİ : Mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında N.V. Turkse 

Perenco Şirketine 19.08.2009 tarihinde verilmiş olan 

AR/NTP/4475 hak sıra no.lu ruhsatın 6491 sayılı Türk 

Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci 

fıkrasına göre intibakının yapılması. 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 49.891 hektar  

• İNTİBAKTAN SONRAKİ 

• PAFTA NUMARALARI : AR/NTP/K/M46-c2 

  AR/NTP/K/M47-a3 

  AR/NTP/K/M47-d1 ve M47-d2 

• KAPSADIĞI İLLER : Batman, Mardin, Siirt 

• İNTİBAKTAN SONRAKİ 

 YÜZÖLÇÜMÜ : 14.604, 15.297, 30.642 hektar 

KARAR: 

N.V. Turkse Perenco’nun sahip olduğu AR/NTP/4475 hak sıra no.lu petrol arama 

ruhsatının intibakının yapılması talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına ve Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin Geçici 2’nci maddesi hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu 

tespit edilmiştir. 

N.V. Turkse Perenco’ya 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri 

gereğince, bu kararın Resmi Gazetede yayımı tarihinde, yukarıda pafta numaraları belirtilen 

ruhsat sahalarının her birinde taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı “Yatırım 

Teminatlarını” 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beşer yıl süreler ile üç adet 

petrol arama ruhsatı verilmiştir. 6290/1-1 

————— 
Türkiye Petrolleri A.O. İle Amity Oil International Pty. Ltd. Şti.’nin Tekirdağ, Kırklareli 

illeri sınırları dahilinde müştereken sahip bulundukları AR/TPO-AOI/4288 hak sıra no.lu petrol 

arama ruhsatının süresinin ruhsat sahasında yapılan doğalgaz keşfine istinaden 01.08.2015 

tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6/8’inci ve Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği Geçici 3 üncü maddesi gereğince 2 yıl süreyle uzatılması için 26.06.2015 tarihinde 

müracaat ettikleri aynı Yönetmeliğin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

 6291/1-1 

————— 
Valeura Energy (Netherlands) B.V.’nin Edirne ili sınırları dahilinde sahip bulunduğu 

AR/VEN/5147 hak sıra numaralı 1 adet petrol arama ruhsatını terk için 26.06.2015 tarihinde 

müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası 

gereğince ilan olunur. 6292/1-1 
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Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine öğretim üyesi alınacaktır. Müracaatlar ve 

Atamalar; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince 

yapılacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 
 

Birimi Bölümü Unvanı Derecesi Adedi Aranan Nitelikler 

Yaşam ve Doğa 

Bilimleri 

Fakültesi 

Moleküler 

Biyoloji 

ve Genetik  

Yrd. Doç. 

(1),(2),(3) 
3 1 

1-Model organizmalar 

kullanarak farklı 

hastalıklara neden olan 

genlerin fonksiyonları ile 

ilgili uluslararası bilimsel 

hakemli dergilerde yayınlar 

yapmış olmak. 

2-Protein protein etkileşimi 

ile ilgili uluslararası 

bilimsel hakemli dergilerde 

yayınlar yapmış olmak. 

Yaşam ve Doğa 

Bilimleri 

Fakültesi 

Moleküler 

Biyoloji 

ve Genetik  

Yrd. Doç. 

(1),(2),(3) 
3 1 

1-Üniversitelerin 

Moleküler Biyoloji ve 

Genetik Anabilim Dalında 

yüksek lisans ve doktora 

yapmış olmak, 

2-Kanserde sinyal ileti 

yolakları, doğal bitkisel 

ürünlerin antikanser 

potansiyalleri ve biyoaktif 

sfingolipidlerin apoptoz ve 

ilaç dirençliliğindeki rolleri 

ile ilgili uluslararası 

bilimsel hakemli dergilerde 

yayınlar yapmış olmak. 
 

1 - Eğitim - öğretim % 100 İngilizce olacağından bütün kadrolara yapılacak müracaatlar 

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 28.06.2009 tarih 27272 sayı ile Resmi Gazete’de 

yayınlanan yönetmeliğinin 7 nci maddesinin 3 üncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen 

yabancı dil yeterlilik şartlarına haiz olması gerekmektedir. 

2 - Tercihen dünyanın ilgili alanda prestijli ve önde gelen üniversitelerinden doktoralı 

olmak ve doktora sonrası teorik ve deneysel araştırma çalışmaları ve tecrübeleri bulunmak. 

3 - Araştırma ve yayınları ile Üniversitemize ciddi katkı yapma potansiyeli bulunmak. 

 6385/1-1 
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/139367 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Samsun Huzurevi Bakım ve 

Rehabilitasyon Merkezi 

Müdürlüğü 

İl/İlçe SAMSUN / Canik 

Adresi Hasköy Mah. Bulanık Sokak No: 3 Tel-Faks 0 362 238 18 60 - 0 362 238 18 61 

Posta Kodu 55080 E-Mail samsunhbrm@hotmail.com 

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

Adı/Unvanı 
Kuzey Gıda Yemek Temizlik Hizmetleri 

ve Unlu Mamuller / Ali Fikri ÖZDEMİR 
 

Adresi 
Alparslan Mahallesi Samsun 3. Sokak 

No: 11 Bafra / SAMSUN 
 

T.C. Kimlik No. 40516959188  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Bafra Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Ticaret Sicil No 4181,  

Oda Sicil No 006560 
 

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 (  ) 

 6430/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/39404 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü İl/İlçe ANKARA / Dikmen - Çankaya 

Adresi Çetin Emeç Bulvarı No: 5 Tel-Faks (0312) 4800810 - (0312) 4800945 

Posta Kodu 6450 E-Mail yigm@csb.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 

ÜÇM İNŞAAT MAKİNA NAKLİYE 

DOĞALGAZ SANAYİ TİCARET 

LTD.ŞTİ. 

 

Adresi 
Sürsürü Mah. Bayraktar Sok. Özdal Apt. 

No:17-1 / D3  Merkez / ELAZIĞ 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
VKN: 9960386320  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Elazığ Tic. Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Tic. Sicil No:13655,  

Oda Sicil No:014688 
 

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 (  ) 

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. 

 6464/1-1 
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale Kayıt Numarası Alınmamıştır 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Erzincan/Merkez 

Adresi İnönü Mah. 12. Sok. No: 2 Tel-Faks (0446) 214 26 61 - (0446) 214 31 20 

Posta Kodu 24000 E-Mail posta@erzincantarim.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Bekir GÜL  

Adresi 
Akyazı Beldesi Başpınar Mah. Bağlar 

Cad. No. 31 ERZİNCAN 
 

T.C. Kimlik No. 17693820488  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Kayıtlı Değil  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) 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. 

 6429/1-1 
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Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/18432 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Fırat Üniversitesi Rektörlüğü İl/İlçe ELAZIĞ 

Adresi Fırat Üniversitesi ELAZIĞ Tel-Faks 424 237 00 00 / 424 212 89 74 

Posta Kodu 23119 E-Mail sozer1@firat.edu.tr 

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

Adı/Unvanı 
Asilcan Grup Gıda Tem. İnş. Tah. Nak. 

Güv. Sis. San. Tic. Ltd. Şti. 
Ortak yok 

Adresi 
İzzetpaşa Mah. İzzetpaşa Cad. No: 73 

ELAZIĞ 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Hazar VD. 0860458474  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
12996  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

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. 

 6409/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)     1.40 TL 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI
1094 Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü Bünyesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin 05.09.2015 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha

UNIFIL Harekâtına İştirak Etmesi Hususunda Anayasanın 92’nci Maddesi Uyarınca Hükümete İzin Verilmesine Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
2015/7780 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında Yardım

ve İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar
2015/7781 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi

Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar
2015/7785 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamboçya Krallığı Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport

Hamillerinin Vizeden Muaf Tutulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar
2015/7795 Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti’nin Demiryolu Bağlantısı Olan Limanları Arasındaki Uluslararası

Demiryolu-Feribot Hattının Organizasyonu ile İlgili Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar 
2015/7824 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Sekretaryası Arasında Türk Dili

Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Sekretaryası’na Dair Evsahibi Ülke Anlaşmasına Ek Protokolün Onaylanması
Hakkında Karar

2015/7839 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Başta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere
Ağır Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar 

2015/7842 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve
Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar 

2015/7851 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Çalışma, Sosyal Güvenlik ve İstihdam
Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2015/7853 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Namibya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Resmi Pasaport
Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşmanın Tadiline İlişkin Ekli Notaların Onaylanması
Hakkında Karar

2015/7854 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında Mutabakat Zaptının
Onaylanması Hakkında Karar

2015/7856 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat
Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

2015/7894 İtalya, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Polonya, Romanya, İspanya, Hollanda, Türkiye ve NATO Yüksek Müttefik
Dönüşüm Komutanlığı Karargahı Arasında NATO Kolluk İstikrar Mükemmeliyet Merkezi ile İşlevsel İlişki
Konusunda Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar

2015/7899 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında
İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME
2015/7788 Gümrük İşbirliği Konseyi’nin Gümrük İşbirliği Konseyi’ni Kuran Sözleşme’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tavsiye

Kararının Onaylanması Hakkında Karar 

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2015/7912 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine

Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
2015/7913 8/2/2002 Tarihli ve 2002/3729 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

YÖNETMELİKLER
–– Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler ile Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi

Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
–– Noterlik İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yapılması Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– 2015 Yılı Mayıs Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– 2015 Yılı Mayıs Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 16/4/2015 Tarihli ve 2013/6385 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/4/2015 Tarihli ve 2013/7836 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/4/2015 Tarihli ve 2013/7861 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/4/2015 Tarihli ve 2014/5836 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/4/2015 Tarihli ve 2014/13319 Başvuru Numaralı Kararı

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


