T.C.
Resmî Gazete
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
18 Haziran 2019
SALI

Sayı : 30805

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Sağlık Bakanlığından:
SAĞLIK BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık
Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin Ek-1’inde yer alan cetvelin I. BÖLÜM D GENEL
MÜDÜRLÜKLER başlıklı tablosunun dördüncü satırında yer alan “Hukuk Müşaviri,” ve
“, Avukat” ibareleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı bölüme aşağıdaki tablo eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
19/12/2012
28502
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
126/12/2013
28385
222/2/2018
30340
39/2/2019
30681
Kuruluşu : 7 Ekim 1920

İçindekiler 80. Sayfadadır.
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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:
TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK ANONİM
ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME
VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 23/11/2018 tarihli ve 30604 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(a), (f), (h) ve (l) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi
içindeki görevleri,”
“f) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen kadro ve/veya pozisyonlara aynı veya
başka hizmet gruplarından yükselme yoluyla yapılacak atamaları,”
“h) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B)
bendi esas alınarak hesaplanacak süreleri,”
“l) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer
alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadro ve pozisyonlar aşağıda belirtilmiştir:
a) Yönetim Hizmetleri Grubu;
1) Koruma ve güvenlik müdürü, müdür, servis müdürü, servis müdür yardımcısı, şube
müdürü,
2) Koruma ve güvenlik müdür yardımcısı, müdür yardımcısı,
3) Amir, itfaiye şefi, koruma ve güvenlik şefi, şef (ambar şefi, büro şefi, lojistik şefi,
mali işler şefi, personel şefi, yemekli yataklı servis şefi, yolcu hizmetleri şefi), şeftren,
b) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;
1) Başuzman, müşavir, sivil savunma uzmanı,
2) Uzman,
c) Teknik Hizmetler Grubu;
1) Başmühendis,
2) Teknik şef,
3) Başmakinist,
4) Makinist, YHT makinisti,
5) Başteknisyen, vagon başteknisyeni, revizör,
ç) İdari Hizmetler Grubu;
1) Başkontrolör, kontrolör,
2) Başrepartitör, repartitör,
3) Ambar saymanı, baş puantör, baş veznedar, bilgisayar işletmeni, gişe memuru, kondüktör, koruma ve güvenlik görevlisi, lojistik memuru, memur, puantör, sekreter, şoför, tren
teşkil memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, yemekli ve yataklı servis görevlisi,
d) Bilgi İşlem Grubu;
1) Çözümleyici,
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2) Programcı yardımcısı,
e) Yardımcı Hizmetler Grubu;
1) Aşçı, aşçıbaşı, dağıtıcı, hizmetli, itfaiyeci.
(2) Unvan değişikliğine tabi kadro ve pozisyonlar şunlardır: Avukat, istatistikçi, kimyager, mühendis, mimar, mütercim, öğretmen, programcı, psikolog, şehir plancısı, tekniker,
teknisyen.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1)
numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“1) Avukat (Müşavir avukat) pozisyonunda görev yapıyor olmak veya en az yedi yıl
avukatlık hizmeti bulunmak,”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Başuzman, koruma ve güvenlik müdürü, müdür, servis müdürü, servis müdür yardımcısı, şube müdürü kadrolarına yapılacak atamalarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre aranan şartlara sahip olmak,
b) Şirket bünyesinde en az altı ay görev yapmış olmak,”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) Doğrudan merkeze bağlı olmayan ve sınava tabi olarak görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Şube müdürü (idari) kadrolarına atanmak için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Başkontrolör, kontrolör, müdür yardımcısı, uzman pozisyonlarının herhangi birinde
en az iki yıl veya başrepartitör, şef pozisyonlarının herhangi birinde en az dört yıl görev yapmış
olmak,
b) Şube müdürü (teknik) kadrolarına atanmak için;
1) Mühendislik veya mimarlık fakültelerinin veya dört yıllık yüksekokulların bilgisayar,
demiryolu araçları, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, endüstri, enerji sistemleri, harita,
inşaat, istatistik, jeoloji, kimya, makine, mekatronik, metalürji, raylı sistemler bölümlerinden
mezun olmak,
2) Başkontrolör, kontrolör, müdür yardımcısı, uzman pozisyonlarının herhangi birinde
en az iki yıl veya çözümleyici, istatistikçi, kimyager, mimar, mühendis, programcı, teknik şef
pozisyonlarından herhangi birinde en az dört yıl görev yapmış olmak,
c) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanmak için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Amir, şef pozisyonlarından herhangi birinde en az iki yıl görev yapmış olmak,
ç) Müdür yardımcısı (şube müdür yardımcısı, yolcu hizmetleri müdür yardımcısı, lojistik müdür yardımcısı) pozisyonuna atanmak için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Başrepartitör, uzman pozisyonlarının herhangi birinde en az bir yıl veya istatistikçi,
kimyager, mütercim, öğretmen, programcı, repartitör, şef, şeftren, teknik şef pozisyonlarının
herhangi birinde en az iki yıl görev yapmış olmak,
d) Başmühendis pozisyonuna atanmak için;
1) Mühendis pozisyonunda en az altı yıl görev yapmış olmak,
e) Şef (ambar şefi, büro şefi, lojistik şefi, mali işler şefi, personel şefi, yemekli yataklı
servis şefi, yolcu hizmetleri şefi) pozisyonuna atanmak için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

Sayfa : 4

RESMÎ GAZETE

18 Haziran 2019 – Sayı : 30805

2) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az yedi yıl, fakülte veya en az dört
yıllık yüksekokul mezunları için en az beş yıl görev yapmış olmak,
3) Repartitör pozisyonunda en az bir yıl veya ambar saymanı, gişe memuru, lojistik
memuru, memur, puantör, tren teşkil memuru, veznedar pozisyonlarının herhangi birinde en
az üç yıl görev yapmış olmak,
f) İtfaiye şefi pozisyonuna atanmak için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) İtfaiyeci (itfaiye eri) pozisyonunda en az yedi yıl görev yapmış olmak,
g) Çözümleyici pozisyonuna atanmak için;
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların bilişim sistemlerine ilişkin bölümlerinden
mezun olmak,
2) Programcı (uzman programcı) pozisyonunda en az iki yıl görev yapmış olmak veya
programcı pozisyonunda en az dört yıl görev yapmış olmak,
ğ) Gişe memuru, kondüktör, memur, şoför, veznedar pozisyonlarına atanmak için;
1) En az lise dengi okul mezunu olmak,
2) Aşçı, aşçıbaşı, dağıtıcı, hizmetli pozisyonlarının herhangi birinde en az beş yıl görev
yapmış olmak,
h) Servis müdürü (yolcu taşımacılığı) kadrosuna atanmak için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Başkontrolör, başrepartitör, kontrolör, müdür yardımcısı (gar müdür yardımcısı, şube
müdür yardımcısı, yolcu hizmetleri müdür yardımcısı) pozisyonlarının herhangi birinde en az
üç yıl görev yapmış olmak,
ı) Servis müdür yardımcısı (yolcu taşımacılığı) kadrosuna atanmak için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Başkontrolör, başrepartitör, kontrolör pozisyonlarının herhangi birinde en az bir yıl
veya gar şefi, istasyon şefi, mühendis, repartitör, şef pozisyonlarının herhangi birinde en az üç
yıl görev yapmış olmak,
i) Müdür (yolcu hizmetleri) kadrolarına atanmak için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Başkontrolör, başrepartitör, kontrolör, müdür yardımcısı, uzman pozisyonlarının herhangi birinde en az bir yıl veya gar şefi, istasyon şefi ve şef pozisyonlarının herhangi birinde
en az üç yıl görev yapmış olmak,
j) Kontrolör (yolcu kontrolörü) pozisyonuna atanmak için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Başrepartitör pozisyonunda en az bir yıl veya repartitör pozisyonunda yedi yıl görev
yapmış olmak,
k) Şeftren pozisyonuna atanmak için (tren şefi);
1) Kondüktör pozisyonunda en az beş yıl görev yapmış olmak,
l) Servis müdürü (lojistik) kadrosuna atanmak için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Başkontrolör, başrepartitör, kontrolör, müdür yardımcısı (lojistik müdür yardımcısı,
şube müdür yardımcısı), uzman pozisyonlarının herhangi birinde en az üç yıl görev yapmış olmak,
m) Servis müdür yardımcısı (lojistik) kadrosuna atanmak için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Başkontrolör, başrepartitör, kontrolör, uzman pozisyonlarının herhangi birinde en az
bir yıl veya gar şefi, istasyon şefi, mühendis, repartitör, şef pozisyonlarının herhangi birinde
en az üç yıl görev yapmış olmak,
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n) Müdür (lojistik) kadrolarına atanmak için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Başkontrolör, kontrolör, başrepartitör, müdür yardımcısı (lojistik müdür yardımcısı,
şube müdür yardımcısı), uzman pozisyonlarının herhangi birinde en az bir yıl veya şef pozisyonunda en az üç yıl görev yapmış olmak,
o) Kontrolör (lojistik kontrolörü) pozisyonuna atanmak için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Başrepartitör pozisyonunda en az bir yıl veya repartitör pozisyonunda yedi yıl görev
yapmış olmak,
ö) Servis müdürü (araç bakım) kadrosuna atanmak için;
1) Mühendislik fakültelerinin demiryolu araçları, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, enerji sistemleri, endüstri, makine, mekatronik, metalürji, raylı sistemler bölümlerinden
mezun olmak,
2) Başkontrolör, kontrolör pozisyonlarının herhangi birinde en az dört yıl veya mühendis pozisyonunda en az on yıl görev yapmış olmak,
p) Servis müdür yardımcısı (araç bakım) kadrosuna atanmak için;
1) Mühendislik fakültelerinin demiryolu araçları, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, endüstri, enerji sistemleri, makine, mekatronik, metalürji, raylı sistemler bölümlerinden
mezun olmak,
2) Başkontrolör, kontrolör pozisyonlarının herhangi birinde en az iki yıl veya mühendis
pozisyonunda en az sekiz yıl görev yapmış olmak,
r) Müdür (lokomotif bakım atölye müdürü) kadrosuna atanmak için;
1) Mühendislik fakültelerinin veya dört yıllık yüksekokulların demiryolu araçları, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, endüstri, enerji sistemleri, makine, mekatronik, metalürji,
raylı sistemler bölümlerinden mezun olmak,
2) Başkontrolör, kontrolör pozisyonlarının herhangi birinde en az iki yıl veya mühendis
pozisyonunda en az sekiz yıl görev yapmış olmak,
3) Cer Teknik Elemanları Kursundan başarılı olmak,
s) Müdür (depo müdürü) kadrosuna atanmak için;
1) Mühendislik fakültelerinin veya dört yıllık yüksekokulların elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, endüstri, enerji sistemleri, mekatronik, makine, metalürji raylı sistemler bölümlerinden mezun olmak,
2) Başkontrolör, kontrolör, müdür yardımcısı (şube müdür yardımcısı), teknik şef pozisyonlarının herhangi birinde en az bir yıl veya mühendis pozisyonunda en az dört yıl, tekniker
pozisyonunda en az altı yıl görev yapmış olmak,
3) Cer Orta Kademe Teknik Elemanları Hazırlama Kursu veya Cer Teknik Elemanları
Kursu veya Cer Orta Kademe Tamamlama Kursundan başarılı olmak,
ş) Müdür (vagon bakım atölye müdürü) kadrosuna atanmak için;
1) Mühendislik fakültelerinin veya dört yıllık yüksekokulların demiryolu araçları, endüstri, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, enerji sistemleri, makine, metalürji, mekatronik,
raylı sistemler bölümlerinden mezun olmak,
2) Başkontrolör, kontrolör, müdür yardımcısı (şube müdür yardımcısı, vagon bakım
atölye müdür yardımcısı), teknik şef pozisyonlarının herhangi birinde en az bir yıl veya mühendis pozisyonunda en az dört yıl, tekniker pozisyonunda en az altı yıl görev yapmış olmak,
3) Cer Orta Kademe Teknik Elemanları Hazırlama Kursu veya Cer Teknik Elemanları
Kursu veya Cer Orta Kademe Tamamlama Kursundan başarılı olmak,
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t) Müdür yardımcısı (vagon bakım atölye müdür yardımcısı) pozisyonuna atanmak için;
1) Mühendislik fakültelerinin veya dört yıllık yüksekokulların endüstri, elektrik, elektronik,
elektrik-elektronik, makine, mekatronik, metalürji, motor, otomotiv ve raylı sistemler bölümlerinden mezun olmak,
2) Mühendis, teknik şef pozisyonlarının herhangi birinde en az iki yıl veya tekniker
pozisyonunda en az dört yıl görev yapmış olmak,
u) Kontrolör (araç bakım kontrolörü) pozisyonuna atanmak için;
1) Dört yıllık yüksek teknik öğrenim görenler için en az dokuz yıl görev yapmış olmak,
2) Cer Orta Kademe Teknik Elemanları Hazırlama Kursu veya Cer Teknik Elemanları
Kursu veya Cer Orta Kademe Tamamlama Kursundan başarılı olmak,
ü) Teknik şef (depo şefi) pozisyonuna atanmak için;
1) Fakülte veya en az iki yıllık yüksekokulların demiryolu araçları, elektrik, elektronik
teknolojisi, makine, mekatronik, motor, raylı sistemler teknolojisi, raylı sistemler makine teknolojisi, raylı sistemler elektrik ve elektronik teknolojisi, raylı sistemler makinistlik bölümlerinden mezun olmak,
2) Başmakinist, başteknisyen, makinist, tekniker, teknisyen, YHT makinisti pozisyonlarının herhangi birinde dört yıl görev yapmış olmak,
3) Cer Orta Kademe Teknik Elemanları Hazırlama Kursu veya Cer Teknik Elemanları
Kursu veya Cer Orta Kademe Tamamlama Kursundan başarılı olmak,
v) Teknik şef (vagon servis şefi) pozisyonuna atanmak için;
1) Fakülte veya en az iki yıllık yüksekokulların demiryolu araçları, elektrik, elektronik
teknolojisi, makine, mekatronik, motor, raylı sistemler teknolojisi, raylı sistemler makine teknolojisi, raylı sistemler elektrik ve elektronik teknolojisi, raylı sistemler makinistlik bölümlerinden mezun olmak,
2) Tekniker pozisyonunda en az dört yıl veya revizör (başrevizör), vagon teknisyeni
(vagon başteknisyeni) pozisyonlarının herhangi birinde en az beş yıl görev yapmış olmak,
y) Başmakinist pozisyonuna atanmak için;
1) Makinist veya YHT makinisti pozisyonunda; lise ve dengi öğrenim mezunları için
en az on yıl, yüksekokul veya fakülte mezunları için en az sekiz yıl görev yapmış olmak,
z) Vagon başteknisyeni pozisyonuna atanmak için;
1) Lise ve dengi okulların demiryolu araçları, elektrik, elektronik teknolojisi, makine,
mekatronik, motor, raylı sistemler teknolojisi, raylı sistemler makine teknolojisi, raylı sistemler
elektrik ve elektronik teknolojisi, raylı sistemler makinistlik bölümü mezunları için en az sekiz
yıl görev yapmış olmak,
2) İki veya üç yıllık yüksekokulların demiryolu araçları, elektrik, elektronik teknolojisi,
makine mekatronik, motor, raylı sistemler teknolojisi, raylı sistemler makine teknolojisi, raylı
sistemler elektrik ve elektronik teknolojisi, raylı sistemler makinistlik bölümü mezunları için
en az altı yıl görev yapmış olmak,
3) Revizör veya vagon teknisyeni pozisyonlarında en az altı yıl görev yapmış olmak,
aa) Başteknisyen pozisyonuna atanmak için;
1) Lise ve dengi okulların demiryolu araçları, elektrik, elektronik teknolojisi, makine,
mekatronik, motor, raylı sistemler teknolojisi, raylı sistemler makine teknolojisi, raylı sistemler
elektrik ve elektronik teknolojisi, raylı sistemler makinistlik bölümü mezunları için en az sekiz
yıl görev yapmış olmak,
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2) İki veya üç yıllık yüksekokulların demiryolu araçları, elektrik, elektronik teknolojisi,
makine, mekatronik, motor, raylı sistemler teknolojisi, raylı sistemler makine teknolojisi, raylı
sistemler elektrik ve elektronik teknolojisi, raylı sistemler makinistlik bölümü mezunları için
en az altı yıl görev yapmış olmak,
3) Teknisyen pozisyonunda en az altı yıl görev yapmış olmak,
bb) Servis müdürü (insan kaynakları ve mali işler) kadrosuna atanmak için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Şube müdür yardımcısı, uzman pozisyonlarının herhangi birinde en az üç yıl görev
yapmış olmak,
cc) Servis müdür yardımcısı (İnsan Kaynakları ve Mali İşler) kadrosuna atanmak için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Şef pozisyonunda en az üç yıl görev yapmış olmak,
çç) Servis müdürü (yönetim hizmetleri) kadrosuna atanmak için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Şube müdür yardımcısı, uzman pozisyonlarının herhangi birinde en az üç yıl görev
yapmış olmak,
dd) Servis müdür yardımcısı (yönetim hizmetleri) kadrosuna atanmak için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Çözümleyici, istatistikçi, mimar, mühendis, mütercim, programcı, şef pozisyonlarının
herhangi birinde en az üç yıl görev yapmış olmak,
ee) Koruma ve güvenlik müdürü kadrosuna atanmak için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Koruma ve güvenlik müdür yardımcısı pozisyonunda en az iki yıl görev yapmış olmak,
3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 11 inci
maddesi gereği silahlı çalışma izni bulunmak,
ff) Koruma ve güvenlik müdür yardımcısı pozisyonuna atanmak için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Koruma ve güvenlik şefi pozisyonunda en az dört yıl görev yapmış olmak,
3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Kanunun 11 inci maddesi gereği silahlı çalışma izni
bulunmak,
gg) Koruma ve güvenlik şefi pozisyonuna atanmak için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonunda en az yedi yıl görev yapmış olmak,
3) 5188 sayılı Kanunun 11 inci maddesi gereği silahlı çalışma izni bulunmak,
ğğ) Müdür (emniyet yönetim sistemi müdürü) kadrosuna atanmak için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Başkontrolör, kontrolör, lojistik müdür yardımcısı, mühendis, şube müdür yardımcısı,
uzman, vagon bakım atölye müdür yardımcısı, yolcu hizmetleri müdür yardımcısı pozisyonlarının herhangi birinde üç yıl veya şef (büro şefi), teknik şef, tekniker pozisyonlarının herhangi
birinde en az beş yıl görev yapmış olmak,
3) EYS Personeli Hazırlama Kursu veya Avrupa Birliği 2004/49/EC no.lu Emniyet Direktifine uygun Emniyet Yönetim Sistemi Sertifikalı Eğitiminde veya EYS Kaza Araştırma İnceleme Kursu veya Raporlama Eğitimi ya da Kaza ve Olay Raporları Hazırlama Eğitiminde
başarılı olmak,
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hh) Kontrolör (EYS) pozisyonuna atanmak için;
1) İki veya üç yıllık teknik yüksekokul mezunları için en az on bir yıl görev yapmış olmak,
2) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az dokuz yıl görev yapmış olmak,
3) Başrepartitör, başmakinist, makinist, revizör, repartitör, tekniker, teknisyen, uzman
teknisyen, vagon başteknisyeni, vagon teknisyeni pozisyonlarının herhangi birinde en az üç
yıl görev yapmış olmak,
4) EYS Personeli Hazırlama Kursu veya Avrupa Birliği 2004/49/EC no.lu Emniyet Direktifine uygun Emniyet Yönetim Sistemi Sertifikalı Eğitiminde veya EYS Kaza Araştırma İnceleme Kursu veya Raporlama Eğitimi ya da Kaza ve Olay Raporları Hazırlama Eğitiminde
başarılı olmak,
ıı) Müdür (fabrika grup müdürü) kadrosuna atanmak için;
1) Mühendislik fakültelerinin veya dört yıllık yüksekokulların elektrik, elektronik,
elektrik-elektronik, endüstri, enerji sistemleri, mekatronik, makine, metalürji raylı sistemler
bölümlerinden mezun olmak,
2) Başkontrolör, kontrolör, pozisyonlarının herhangi birinde en az üç yıl veya mühendis
pozisyonunda en az beş yıl görev yapmış olmak
gerekir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda unvan değişikliği
sınavında başarılı olmanın yanı sıra aşağıdaki şartlar aranır:
a) Avukat pozisyonuna atanmak için;
1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,
b) İstatistikçi, kimyager, mimar, mühendis, öğretmen, psikolog, şehir plancısı pozisyonlarına atanmak için;
1) Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
c) Mütercim pozisyonuna atanmak için;
1) Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
2) Son başvuru tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavından (YDS) (A) seviyesinde
puan almış olmak,
ç) Programcı pozisyonuna atanmak için;
1) Bilgisayar programcılığı eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,
d) Tekniker pozisyonuna atanmak için;
1) Meslek yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,
e) Teknisyen pozisyonuna atanmak için;
1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim-öğretim veren okulların ilgili bölümünden
mezun olmak,
gerekir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve altıncı
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği için açılacak sınavlar, kurumun merkez
ve taşra teşkilatındaki kadro ve pozisyon durumu ile ihtiyaçları göz önüne alınarak, kurumca
uygun görülen tarihlerde yapılır.
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(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadro veya pozisyonlar yazılı sınavlardan en az otuz gün önce duyurulur. İlan edilen kadrolar ve/veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel,
başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadro veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda
belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.
(3) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri
kullanmakta olanlar da başvuruda bulunabilirler ve sınavlara katılabilirler.”
“(6) Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. Başvuruda bulunanların gerekli
şartları taşıyıp taşımadığı İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca incelenir, aranan şartları taşıyanlar Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir. Uygun görülen adaylara sınav
giriş belgesi verilir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavlarına ilişkin konu başlıkları
atama yapılacak görevin niteliğine göre belirlenir ve duyuruda yer verilir. Görevde yükselme
yazılı sınavları TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından yapılabileceği gibi Ölçme,
Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim
kurumlarından birine yaptırılabilir. Unvan değişikliği yazılı sınavları bu fıkrada sayılan diğer
kurumlara yaptırılır.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“(1) Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak
suretiyle tespit edilir ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde duyurulur.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz ettikleri görevlere atanabilirler.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Görevde yükselme yazılı sınavını yapmak veya yaptırmak, unvan değişikliği yazılı
sınavını yaptırmak, görevde yükselme veya unvan değişikliği sözlü sınavlarını yapmak,”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara geçişler ile bu unvanlar arasındaki geçişler
ilgili unvan için düzenlenen unvan değişikliği sınavına tabidir.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla
iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 8 inci maddenin uygulanması bakımından mesleki ve teknik öğrenim şartı aranan görevler hariç olmak
üzere dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.”
MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları
Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
23/11/2018

30604
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TEBLİĞLER
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ
(SERİ: B SIRA NO: 12)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğde, 12/6/2019 tarihli ve 30799 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 30/5/2019 tarihli ve 7176 sayılı Bazı Kanunlar ile 635 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 15 inci maddesiyle 6001 sayılı
Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanuna eklenen geçici 5 inci maddenin
uygulamasına dair açıklamalar yer almaktadır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6001 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesine istinaden hazırlanmıştır.
6001 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesinden yararlanacaklar
MADDE 3 – (1) 6001 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesinde “1/1/2019 tarihinden
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olan
15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçilmesi nedeniyle 30 uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca idari para cezası verilmez, verilmiş olanlar tebliğ edilmez, tebliğ edilmişlerin tahsilatından
vazgeçilir, varsa yapılmış itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer
olmadığına karar verilir, yargılama ve takip giderleri taraflar üzerinde bırakılır ve vekâlet ücretine hükmedilmez. Söz konusu cezalar kapsamında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
önce yapılan tahsilatlar maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar
başvurulması halinde maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar
red ve iade edilir.” hükmü yer almaktadır.
Bu hükme göre, 1/1/2019 tarihi (bu tarih dâhil) ile 12/6/2019 tarihi (bu tarih hariç) arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olduğu halde
geçiş yapan araçlara ilişkin olarak 6001 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasına
göre idari para cezası verilmesi gereken kişilere idari para cezası verilmeyecek, verilmiş olanlar
tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilmiş olanlar tahsil edilmeyecek ve bu kişilerden tahsil edilen idari
para cezası tutarları iade edilecektir.
Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılacak işlemler
MADDE 4 – (1) 6001 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi kapsamında olan fiillere
ilişkin olarak Karayolları Genel Müdürlüğünce ilgililerin başvurusu aranılmaksızın;
a) İdari yaptırım kararı düzenlenmeyecek,
b) Düzenlenmiş idari yaptırım kararları tebliğ edilmeyecek,
c) Kesinleşmiş ve ödenmemiş olan idari para cezaları takip için vergi dairelerine bildirilmeyecektir.
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Vergi dairelerince yapılacak işlemler
MADDE 5 – (1) 6001 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi kapsamında olan fiillere
ilişkin olarak takip için ilgili vergi dairesine bildirilmiş idari para cezalarından tahsil edilmemiş
olanlar herhangi bir başvuru beklenilmeksizin terkin edilecek ve takip işlemleri sonlandırılacaktır.
(2) Geçici 5 inci madde kapsamının 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden yapılan geçişler
nedeniyle verilen idari para cezaları olduğu dikkate alındığında vergi dairelerince yapılacak
işlemlerin bu husus dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.
(3) Geçici 5 inci maddede “...varsa yapılmış itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına karar verilir, yargılama ve takip giderleri taraflar üzerinde
bırakılır ve vekâlet ücretine hükmedilmez.” hükmü yer aldığından, bu madde kapsamındaki
idari para cezalarıyla ilgili olarak vergi dairesinin taraf olduğu dava bulunması halinde, anılan
hükümden de bahsedilmek suretiyle “mahkemece karar verilmesine yer olmadığına dair karar
verilebilmesi için” ilgili mahkemeye bildirimde bulunulacaktır.
Ödenen tutarların iadesi
MADDE 6 – (1) 6001 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi kapsamında olan idari para
cezalarından yapılan ödemelerin iadesi, ödemenin yapıldığı yer dikkate alınarak aşağıdaki şekilde yapılacaktır.
(2) Ödemenin;
a) Vergi dairesine veya vergi dairesi adına banka/Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.
(PTT)’ye yapılmış olması halinde, motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı bulunulan vergi dairesine gönderilmek üzere,
b) Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan sanal POS üzerinden veya anılan Genel Müdürlük adına açılmış posta çeki hesabına yapılmış olması durumunda Ankara
Vergi Dairesi Başkanlığı Veraset ve Harçlar Vergi Dairesine gönderilmek üzere,
herhangi bir vergi dairesine bu Tebliğ ekinde yer alan başvuru dilekçesi ile 2/9/2019
tarihine kadar başvurulması gerekmektedir.
(3) Başvuruyu alan vergi dairelerince dilekçeler, iadeyi yapacak vergi dairesine aynı
gün elektronik ortamda iletilecektir. Vergi dairelerince iade işlemleri, 30/9/2019 tarihine kadar,
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 23 üncü maddesi ile 5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88 inci maddesi dikkate alınarak
gerçekleştirilecektir.
(4) Vergi daireleri/Karayolları Genel Müdürlüğü hesaplarına yapılmış ödemeler dışında
muhasebe birimlerine ödeme yapılmış olması halinde ödemenin yapıldığı muhasebe birimine
bu Tebliğ ekinde yer alan başvuru dilekçesindeki bilgileri içeren bir dilekçe ile 2/9/2019 tarihine
kadar başvurulması gerekmekte olup, iade işlemleri ilgili muhasebe birimi tarafından 30/9/2019
tarihine kadar yapılacaktır.
Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:
ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ EŞYANIN
İHRACATI HAKKINDA TEBLİĞ
(İHRACAT: 2019/5)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, elektronik kimlik bilgisini haiz eşyanın ihracatında
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilecek kontrole
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan İhracat Rejimi Kararının 2 nci ve 3 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
b) BTK: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,
c) GSMA (Global System for Mobile Communications Association): GSM Birliğini,
ç) IMEI: Mobil cihazlara ait uluslararası elektronik kimlik bilgisini gösteren numarayı,
d) Tek Pencere Sistemi: Gümrük işlemlerine konu olan eşyaya ilişkin olarak farklı kurumlarca düzenlenmesi gereken izin, onay ve belgelere ilişkin başvuruların tek bir noktaya yapılarak (e-başvuru) ilgili kuruma iletildiği ve ilgili kurumca düzenlenen belgelerin doğrudan
gümrük işlemlerinde kullanılmak üzere elektronik ortamda (e-belge) gönderildiği, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen sistemi
ifade eder.
İhracat İşlemleri
MADDE 4 – (1) IMEI numarasını haiz eşyanın ihracatı öncesinde, IMEI numarasının
uygunluk kontrolü için Tek Pencere Sistemi üzerinden beyan sahibi tarafından BTK’ya başvurulur. BTK tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilecek kontrolün olumlu sonuçlanması
halinde, uygunluk yazısı verilir. Beyan edilen eşyaya ait IMEI numarası gümrük beyan sistemine girilir, beyannamenin tescilinde uygunluk yazısı gümrük idaresince aranır. IMEI numarasını
haiz eşyanın ihracatında bu Tebliğ hükümlerine uygun işlem yapmaktan ihracatçı sorumludur.
IMEI numarasının beyan edilmemesi halinde, cep telefonu haricindeki eşyanın IMEI numarası
içerip içermediğine dair gümrük idaresince ayrıca bir araştırma yapılmaz.
(2) Birinci fıkra kapsamında belirtilen uygunluk yazısı, beyan edilen IMEI bilgilerine
göre GSMA verileri esas alınarak cihazlara ait IMEI numaralarının marka ve model bilgileriyle
tutarlılığı ile kayıp, çalıntı, IMEI bilgisi değiştirilmiş olma durumu ve Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygunluğu
kontrol edilerek düzenlenir.
Diğer mevzuat
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamında verilen uygunluk yazısı, Ürün Güvenliği ve
Denetimi mevzuatı ve diğer mevzuat kapsamında alınması gereken izin ve belgelerin yerine
geçmez ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel teşkil etmez.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden 20 gün sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:
ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ EŞYANIN
İTHALATI HAKKINDA TEBLİĞ
(İTHALAT: 2019/19)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, elektronik kimlik bilgisini haiz eşyanın ithalatında
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilecek kontrole
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
b) BTK: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,
c) GSMA (Global System for Mobile Communications Association): GSM Birliğini,
ç) IMEI: Mobil cihazlara ait uluslararası elektronik kimlik bilgisini gösteren numarayı,
d) Tek Pencere Sistemi: Gümrük işlemlerine konu olan eşyaya ilişkin olarak farklı kurumlarca düzenlenmesi gereken izin, onay ve belgelere ilişkin başvuruların tek bir noktaya yapılarak (e-başvuru) ilgili kuruma iletildiği ve ilgili kurumca düzenlenen belgelerin doğrudan
gümrük işlemlerinde kullanılmak üzere elektronik ortamda (e-belge) gönderildiği, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen sistemi,
ifade eder.
İthalat işlemleri
MADDE 4 – (1) IMEI numarasını haiz eşyanın serbest dolaşıma girişi öncesinde IMEI
numarasının uygunluk kontrolü için Tek Pencere Sistemi üzerinden beyan sahibi tarafından
BTK’ya başvurulur. BTK tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilecek kontrolün olumlu
sonuçlanması halinde, uygunluk yazısı verilir. Beyan edilen eşyaya ait IMEI numarası gümrük
beyan sistemine girilir, beyannamenin tescilinde uygunluk yazısı gümrük idaresince aranır.
IMEI numarasını haiz eşyanın serbest dolaşıma girişinde bu Tebliğ hükümlerine uygun işlem
yapmaktan ithalatçı sorumludur. IMEI numarasının beyan edilmemesi halinde, eşyanın IMEI
numarası içerip içermediğine dair gümrük idaresince ayrıca bir araştırma yapılmaz.
(2) Birinci fıkra kapsamında belirtilen uygunluk yazısı, beyan edilen IMEI bilgilerine
göre GSMA verileri esas alınarak cihazlara ait IMEI numaralarının marka ve model bilgileriyle
tutarlılığı ile kayıp, çalıntı ve IMEI bilgisi değiştirilmiş olma durumu kontrol edilerek düzenlenir.
Diğer mevzuat
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamında verilen uygunluk yazısı, Ürün Güvenliği ve
Denetimi mevzuatı ve diğer mevzuat kapsamında alınması gereken izin ve belgelerin yerine
geçmez ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel teşkil etmez.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden 20 gün sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesinden:

5232

—— • ——
İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesinden:

5230
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İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesinden:

5231

—— • ——
İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesinden:

5233
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Posof Sulh Hukuk Mahkemesinden:

5360/1-1

—— • ——
Ankara 47. Asliye Ceza Mahkemesinden:

5227
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
MUHTELİF CİNS VE MİKTAR SUNUCU BİLGİSAYAR VE
KABİNET SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
ihtiyacı muhtelif cins ve miktar Sunucu Bilgisayar ve Kabinet teknik şartnamesine uygun olarak,
Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile
iç piyasadan satın alınacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartname, 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, 27.06.2019 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’te evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgelerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu
tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 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.
5307/1-1
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KİREÇTAŞI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikasından:
Fabrikamız 2019/2020 Pancar Kampanyası Dönemi İhtiyacı Olan 15.000 Ton (± % 20
toleranslı) Kireçtaşı Alımı İhalesi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı
Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İli İhale Edilecektir.
İhale Kayıt No

: 2019/281815

1 - İdarenin
a) Adresi

: Bursa Karayolu üzeri 4. Km Susurluk/BALIKESİR

b) Telefon No

: 0 266 865 19 40 (4 Hat)

c) Faks No

: 0 266 865 26 04-05

2 - İhale Konusu Malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

: 15.000 Ton Kireçtaşı Satın Alınacaktır.

b) Teslim yeri

: Susurluk Şeker Fabrikası Stok Sahası

c) işin süresi

: İdare Tarafından Yazılı Olarak Bildirilecektir.

3 - İhalenin
a) Yapılacağı Yer

: Susurluk Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati

: 01.07.2019 Saat 14.30

4 - İhale dokümanı Susurluk Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Bursa Karayolu 4.Km
Susurluk/BALIKESİR) adresinde görülebilir ve TL. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel
karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunludur.
5 - “Kireçtaşı istihraç ve nakliyesi” ,“Mucur ve Balast üretimi”, benzer iştir.
- İstekli firma sahibinin İnşaat Mühendisliği diploması’da benzer iş olarak kabul
edilecektir.
6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim
günü olmalıdır.
8 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker
Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.
5322/1-1
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AMBALAJ ATIKLARININ SATIŞI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Üsküdar Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğünden:
İlçemiz sınırları içerisinde toplanan yaklaşık 7.200 ton balyalı ve dökme karışık ambalaj
(karton, kağıt, plastik ve naylon) atıklarının satışı işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a
maddesine göre Üsküdar Belediye Başkanlığı Merkez Binası 4. Kat Encümen Salonunda
Belediye Encümenince satışı yapılacaktır.
İhaleye iştirak etmek isteyenlerin 10/07/2019 mesai bitimine kadar Temizlik İşleri
Müdürlüğüne müracaat ederek Şartname ve İhaleye Giriş Belgesini alması ve idareye teslim
etmesi gerekmektedir.
İşin Nevi

: 7.200 ton balyalı ve dökme karışık ambalaj ( karton, kağıt,
plastik ve naylon) atıklarının, geri dönüştürülmesi için
toplanan ambalaj atıklarının satışı işi

İşin Süresi

: 6 ay

Tahmin Edilen Bedel

:

Sıra
No

Malzemenin Cinsi

Miktarı

Birim Bedeli

Toplam Bedeli

(KG)

(TL)

(TL)

3.000.000

0,65

1.950.000,00

1

Balyalı Kağıt/ Karton

2

Balyalı Renkli Naylon

180.000

0,40

72.000,00

3

Balyalı Plastik

160.000

1,20

192.000,00

4

Balyalı Pet

90.000

3,00

270.000,00

5

Karışık Dökme Ambalaj

3.770.000

0,45

1.696.500,00

TOPLAM BEDEL (183 günlük balyalı ve dökme ambalaj )

4.180.500,00

Geçici Teminat

: Tahmin edilen toplam bedelin % 3’ ünden az olamaz.

Şartname Bedeli

: 250 TL

İhale Usulu

: 2886 Sayılı Kanunun /35.a Maddesi

İhale İlan Şekli

: 2886 Sayılı Kanunun 17. Maddesi

İhale Gün ve Saati

: 11/07/2019 saat 10:30

İhalenin Yapılacağı Yer : Üsküdar Belediye Başkanlığı Encümen Salonu
İhaleye katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartlara uymaları ve istenilen belgeleri getirmeleri
gerekmektedir.
a. Gerçek Kişilerden:
a1) Teklif Mektubu,
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a2) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya bankadan alınmış
geçici teminat mektubu,
a3) İmza Beyannamesi,
a4) Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ile vekil adına düzenlenmiş imza
beyannamesi
a5) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği,
a6) İkametgah belgesi,
a7) Nüfus cüzdanı örneği,
a8) İhale giriş belgesi,
a9) İhale dosyasının satın alındığına dair makbuz,
b. Tüzel Kişilerden:
b1) Teklif Mektubu,
b2) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya bankadan alınmış
geçici teminat mektubu,
b3) İmza Sirküleri,
b4) Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ile vekil adına düzenlenmiş imza
beyannamesi,
b5) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği,
b6) İlgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/ veya sanayi odasından, içinde
bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b7) İlgilisine 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 Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler,
b8) İhale giriş belgesi,
b9) İhale dosyasının satın alındığına dair makbuz,
İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte idare serbesttir. Komisyon gerekli
gördüğünde ihaleyi Kapalı Teklif Usulünden Açık Teklif Usulüne çevirebilir. Vergi, resim,
harçlar ve sözleşme giderleri ihaleyi kazanan firma tarafından ödenecektir. Doğabilecek her türlü
anlaşmazlığın çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırılan geçici teminat bedeline ve
ihale iştirak bedeline ait makbuzlara havi müracaat dosyalarını 10/07/2019 tarihinde mesai
bitimine kadar Temizlik İşleri Müdürlüğüne teslim ederek 11/07/2019 günü saat 10:30’da
Belediye Encümen Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
Duyurulur.

5266/1-1
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ANKARA İLİ, ÇANKAYA İLÇESİ, FİDANLIK MAHALLESİNDE BULUNAN
TÜRK KIZILAY GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINDAKİ TOPLANTI
SALONUNUN TADİLAT VE ONARIMI ANAHTAR TESLİM
GÖTÜRÜ BEDEL İLE YAPTIRILACAKTIR
Türk Kızılay Genel Müdürlüğünden:
1- Ankara ili, Çankaya ilçesi, Fidanlık mahallesi, Ataç 1 Sokak No:32 adresinde bulunan
Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğü binası 2. kattaki toplantı odasının tadilat ve onarım
işinin KIZILAY’ın yaptırdığı projeler ve detayları uyarınca, sözleşme ve eki şartnameler
doğrultusunda, tüm işlerle ilgili vergi, resim, harç ve benzeri giderler, YÜKLENİCİ tarafından
karşılanmak üzere anahtar teslimi götürü bedelle yapılması işidir.
2- Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile
birlikte vereceklerdir.
3- İSTEKLİLERİN http://tedarikciportali.kizilay.org.tr/ ADRESİNDEN GİREREK
“Tedarikçi Olmak İstiyorum” SEKMESİNDEN TEDARİKÇİ PORTALİNE KAYIT
YAPTIRMASI GEREKMEKTEDİR. https://www.kizilay.org.tr/ adresinden “tedarikçi girişi” ve
“tedarikçi olmak istiyorum” sekmelerinden de kayıt için erişim sağlanabilecektir.
4- İhaleye ait şartnameler www.kizilay.org.tr adresinden ücretsiz temin edilebilir.
5- Firmaların ihale zarflarını en geç 11.07.2019 günü saat 10:00’a kadar Türk Kızılay
Genel Müdürlüğü / Evrak Kayıt Servisine göndermiş olmaları gerekmektedir.
6- 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 12.07.2019 günü saat 14:00’da Genel
Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.
7- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
8- Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
9- Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.
5345/1-1

—— •• ——

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Adalet Bakanlığından:
Dazkırı Asliye Hukuk Mahkemesinin 1983/114 Esas, 1986/19 Karar sayılı dosyasının
kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelan Sebebiyle
Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere
Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri
gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
5321/1-1

—— • ——

Yenimahalle Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden:
Yenimahalle ilçesi Aşağı Yahyalar Mahallesi 60441 Ada 9 parseli kapsayan Yenimahalle
Belediye Encümenimizin 03.08.2017 tarih ve 825/1820 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir
Belediye Encümeninin 16.05.2019 tarih 528/1295 sayılı kararıyla onaylanan 84220/38 no'lu
Parselasyon Planı Müdürlüğümüz ilan Panosuna asılmıştır.
İlgililere ilan olunur.
5343/1-1

—— • ——

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:
İPTAL İLANI
29.04.2019 tarihli 30759 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Üniversitemize 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 1 adet Avukat ve 1 adet Büro
Personeli pozisyonunda Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili ilanımız iptal edilmiştir.
5384/1-1
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Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

5385/1-1
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İçişleri Bakanlığından:

5386/1-1
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

5342/1-1
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İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından:

5361/1-1
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
–– Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik
–– Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel
Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 12)
–– Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğ (İhracat: 2019/5)
–– Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ (İthalat: 2019/19)
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

DUYURU
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,
Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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