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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı : 2014/6274
Ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Tarafından Temsil Edilen

Avrupa Birliği Arasında IPA Sınır Ötesi İşbirliği Bileşeni Kapsamında Türkiye’nin ENPI Karadeniz
Havzası Programı’na Katılımının Finansmanına İlişkin Program Hakkında 2010 Yılı Finansman
Anlaşmasına Dair Zeyilname No 1”in onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 28/3/2014 tarihli
ve 4427928 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci
maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/4/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                               B. ATALAY                                       E. İŞLER
           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                             M. ÇAVUŞOĞLU                                    F. IŞIK
                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             A. DAVUTOĞLU                                N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                     H. YAZICI
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                     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                                              L. ELVAN
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

27 Mayıs 2014
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BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                           26 Mayıs 2014

       69471265-305-4124

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

İLGİ: a) 23/5/2014 tarihli ve 69471265-305-4010 sayılı yazımız.

b) 23/5/2014 tarihli ve 68244839-140.03-123-275 sayılı yazınız.

8. El Cezire Forumuna katılmak üzere; 25 Mayıs 2014 tarihinde Katar’a giden Başbakan

Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Adalet Bakanı Bekir

BOZDAĞ’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

Ancak,  Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ’ın yurt dışına çıkacak olması sebebiyle, 27 Mayıs 2014

tarihinden itibaren Başbakan Yardımcılığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin

vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 26 Mayıs 2014

     68244839-140.03-127-282

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ: a) 23/5/2014 tarihli ve 69471265-305-4010 sayılı yazınız.

b) 23/5/2014 tarihli ve 68244839-140.03-123-275 sayılı yazımız.

c) 26/5/2014 tarihli ve 69471265-305-4124 sayılı yazınız.

8. El Cezire Forumuna katılmak üzere, 25 Mayıs 2014 tarihinde Katar’a giden Başbakan

Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Adalet Bakanı Bekir

BOZDAĞ’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

Ancak,  Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ’ın yurt dışına çıkacağı ilgi (c) yazıdan anlaşıldığın-

dan, 27 Mayıs 2014 tarihinden itibaren Başbakan Yardımcılığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı

İdris GÜLLÜCE’nin vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                           26 Mayıs 2014
       69471265-305-4123

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 27 Mayıs 2014 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Adalet
Bakanı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar Adalet Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı
Hayati YAZICI’nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 26 Mayıs 2014
     68244839-140.03-126-281

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 26/5/2014 tarihli ve 69471265-305-4123 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Mayıs 2014 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Adalet

Bakanı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar Adalet Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı
Hayati YAZICI’nın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                           26 Mayıs 2014
       69471265-305-4129

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı ile Türkiye-Rusya
Ortak Stratejik Planlama Grubu IV. Toplantısına katılmak üzere; 25 Mayıs 2014 tarihinden
itibaren Azerbaycan Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu’na giden Dışişleri Bakanı Ahmet
DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın
vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 26 Mayıs 2014
     68244839-140.03-128-283

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 26/5/2014 tarihli ve 69471265-305-4129 sayılı yazınız.
Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı ile Türkiye-Rusya

Ortak Stratejik Planlama Grubu IV. Toplantısına katılmak üzere, 25 Mayıs 2014 tarihinden
itibaren Azerbaycan Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu’na giden Dışişleri Bakanı Ahmet
DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın
vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tarım politikalarının oluşturulmasına yönelik

olarak çiftçilere ait tarımsal faaliyetlerin kayıt altına alınması için kurulan Çiftçi Kayıt Siste-
minin kullanılması, güncellenmesi, geliştirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ve
Çiftçi Kayıt Sistemi ile bağlı sistemlere yönelik tarımsal destekleme programlarının denetle-
nebilir, izlenebilir, raporlanabilir bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çiftçi Kayıt Sisteminin kurulması, kullanılması, gün-

cellenmesi ve geliştirilmesi ile ilgili kayıt işlemlerinin izlenmesi ve raporlanmasında görev ala-
cak birimlerin belirlenmesini, görevlerin tanımlanmasını, tarımsal faaliyetle uğraşan çiftçilerin,
kayıtlarının yapılması ve düzenlenmesini, uygulanacak destekleme programlarında Çiftçi Kayıt
Sisteminin genel kullanımına ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu,

3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) İl/ilçe müdürlüğü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il/ilçe müdürlüğünü,
c) Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Sorumlusu: Bakanlık Tarım Reformu Genel Müdür-

lüğünce, Bakanlık merkez teşkilatı ve Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinde belirlenen personeli/per-
sonelleri,

ç) Çiftçi: Mal sahibi, kiracı, yarıcı veya ortakçı olarak devamlı veya en az bir üretim
dönemi veya yetiştirme devresi tarımsal üretim yapan gerçek ve tüzel kişileri,

d) ÇKS Belgesi: Düzenleme tarihi itibariyle, çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sisteminde yer alan
bilgilerini gösterir belgeyi,

e) Çiftçi Belgesi: Çiftçilerin özlük ve tarımsal faaliyetlerine ilişkin bilgileri içeren, ka-
nunen bağlı bulundukları ziraat odası tarafından verilen ve o yılın tasdikini taşıyan belgeyi,

f) Çiftçi Kayıt Formu: Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt yapılabilmesi ve/veya Çiftçi Kayıt
Sisteminin güncellenebilmesi için başvuru sahibi çiftçilerden talep edilen ve bir örneği EK-1’de
yer alan formu,

g) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına
alındığı tarımsal veri tabanını,

ğ) ÇKS il sistem sorumlusu: ÇKS’nin il düzeyinde sorumluluğunu üstlenen ve il mü-
dürlüğü tarafından görevlendirilen personeli/personelleri,

h) ÇKS ilçe sistem sorumlusu: ÇKS’nin ilçe düzeyinde sorumluluğunu üstlenen ve il/ilçe
müdürlüğü tarafından görevlendirilen personeli/personelleri,

ı) ÇKS sistem yöneticisi: Bakanlık merkez teşkilatında görevli ÇKS’ye ilişkin iş ve iş-
lemleri takip etmekle görevli personeli/personelleri,

i) ÇKS tarım parseli: Tarım arazisi sınırları içerisinde kalan ve salt tarımsal üretim faa-
liyeti gerçekleştirilen her bir arazi parçasını,
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j) Destekleme uygulamaları sorumlusu: Bakanlık merkez teşkilatında ÇKS’ye bağlı
destekleme uygulamalarına yönelik iş ve işlemleri takip etmekle görevli personeli/personelleri,

k) E-devlet kapısı: Kamu hizmetlerinin ortak platformda, tek kapıdan (portal) sunumunu
ve vatandaşın devlet hizmetlerine elektronik ortamdan güvenli ve etkin bir şekilde erişimini
sağlayan internet sitesini,

l) Fiili kullanım: Tarım arazisi hissedarlarının kendi aralarında anlaşmak suretiyle ya
da uzun zaman sonucu fiili kullanım durumu oluşmuş, hissedar oldukları ya da olmadıkları ta-
rım arazilerinin belirlenen bölümlerinin kullanımını,

m) Fiili kullanım taahhütnamesi: EK-6’da yer alan belgeyi,
n) İl/ilçe keşif komisyonu: Kadastro geçmemiş birimler, parsel yenileme çalışmaları

devam eden alanlar, toplulaştırma kararı alınmış ve toplulaştırma çalışması bitirilmemiş alanlar
için il ve ilçelerde; il/ilçe müdürlüğü teknik elemanının başkanlığında, Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü teknik elemanı, ormanlık veya ormanla ilişkili alanlarda il ve ilçelerdeki Orman
Genel Müdürlüğüne bağlı kurumun teknik elemanı, ziraat odasının olduğu yerlerde ziraat oda-
sının yetkili temsilcisi ve köy/mahalle muhtarından oluşan komisyonu,

o) İl tahkim komisyonu: İl müdürlüğünden sorumlu vali yardımcısının başkanlığında,
Bakanlık İl Müdürü, il müdürlüğünden ilgili şube müdürü, Millî Emlâk Müdürü, Tapu Müdürü,
Kadastro Müdürü, Orman Genel Müdürlüğünün il teşkilatındaki birim amiri, ziraat odasının
olduğu yerlerde ziraat odasının yetkili temsilcisi ve mülki amirin uygun gördüğü tarımsal faa-
liyetlerle ilişkili yerel sivil toplum kuruluşlarından birinin yetkili temsilcilerinden oluşan ko-
misyonu,

ö) İlçe tahkim komisyonu: Kaymakamın başkanlığında, Bakanlık İlçe Müdürü, Mal
Müdürü, Tapu Müdürü, ormanlık veya ormanla ilişkili alanlarda Orman Genel Müdürlüğünün
ilçe teşkilatındaki birim amiri, ziraat odasının olduğu yerlerde ziraat odasının yetkili temsilcisi
ve mülki amirin uygun gördüğü tarımsal faaliyetlerle ilişkili yerel sivil toplum kuruluşlarından
birinin yetkili temsilcisinden oluşan komisyonu,

p) İl/ilçe tespit komisyonu: Örnekleme yöntemi ile yapılacak tespit çalışmaları, üretim
bilgilerine yönelik çalışmalar ile kullanımı ihtilaflı araziler için ve Bakanlıkça yürütülen des-
tekleme uygulamaları çerçevesinde yapılacak tespit çalışmalarında il ve ilçelerde; il/ilçe mü-
dürlüğünde görevli en az iki teknik personel, CBS Sorumlusu ve köy/mahalle muhtarından
oluşan komisyonu,

r) İzleyici: ÇKS’ye kayıt ve/veya güncelleme yapma yetkisi bulunmayan, ilgisi gereği,
sınırları Bakanlık tarafından belirlenen ölçülerde ÇKS’de kayıtlı bilgi ve raporları görebilen
kullanıcıyı,

s) Keşif raporu: İl/ilçe keşif komisyonu tarafından düzenlenen ve EK-2’de yer alan bel-
geyi,

ş) Kira sözleşmesi: EK-4’te yer alan belgeyi,
t) KPS: İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sağ-

lanan Kimlik Paylaşım Sistemini,
u) Kullanıcı adı ve şifre: Sisteme giriş yapacak kullanıcılara verilecek ad ve parolayı,
ü) Muvafakatname: EK-7’de yer alan belgeyi,
v) Sözleşmeli üretim: Üretici ve yetiştiriciler ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin karşılıklı

menfaat esaslarına dayalı yazılı akitlerle yürütülen tarımsal üretim şeklini,
y) Taahhütname: EK-5’te yer alan belgeyi,
z) TAKBİS: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan Tapu Kadastro

Bilgi Sistemini,
aa) Tarım arazisi: Toprak, topografya ve iklimsel özellikleri tarımsal üretim için uygun

olup, hâlihazırda tarımsal üretim yapılan veya yapılmaya uygun olan veya imar, ihya, ıslah
edilerek tarımsal üretim yapılmaya uygun hale dönüştürülebilen arazileri,
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bb) Tarım arazisi tasarruf şekilleri: Tarım arazilerinin kendi malı, kira ve tahsis şeklinde
kullanımını,

cc) Tarımsal faaliyet: Doğal kaynakları uygun girdilerle birlikte kullanarak yapılan her
türlü üretim, yetiştirme, işleme ve pazarlama faaliyetlerini,

çç) Tespit raporu: İl/ilçe tespit komisyonu tarafından düzenlenen ve EK-3’te yer alan
belgeyi,

dd) Üretim yılı: Tek yıllık ürün türleri için ürünün hasat edildiği yılı, çok yıllık ürün
türleri için ekim dikim tarihi ile son hasat tarihi arasındaki her bir yılı,

ee) VEDOP: Vergi Daireleri Otomasyon Projesini,
ff) Veri giriş görevlisi: ÇKS’ye kayıt olmak ve/veya güncelleme işlemi yapmak üzere

müracaat eden çiftçilerin bilgilerini sisteme kaydeden personeli,
gg) Vejetasyon süresi: Her bir ürün türü için ekim/dikim tarihinden itibaren son hasat

tarihine kadar geçen süreyi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama Esasları

Görevli kurum ve kuruluşlar
MADDE 5 – (1) ÇKS’nin yönetimi ile ilgili idari konular Bakanlık Tarım Reformu

Genel Müdürlüğü, bilgi işlem altyapısı ile ilgili teknik konulardaki iş ve işlemler, Bakanlık
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, uygulamaya ve kayıtların doğruluğunu sağlamaya ilişkin iş ve
işlemler il/ilçe tahkim komisyonları, il/ilçe keşif komisyonları, il/ilçe tespit komisyonları ve
il/ilçe müdürlükleri tarafından yürütülür.

(2) Bu Yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde Bakanlık tarafından ÇKS kayıtla-
rının yapılması ve/veya güncellenmesi amacıyla çiftçilere elektronik ortamda başvuru yapma
yetkisi verilebilir.

(3) ÇKS’ye girişi yapılan bilgiler, Bakanlık tarafından kontrol edildikten sonra ödemeye
esas alınır.

Çiftçilerin ÇKS’ye kayıt olması, kontrollerin yapılması ve ÇKS’nin güncellenmesi
MADDE 6 – (1) Çiftçiler ÇKS’ye kayıt olabilmek, ÇKS kayıtlarını güncellemek için,

istenen bilgi ve belgelerle, il/ilçe müdürlüklerine başvurabilirler. Birden fazla ilçe sınırları da-
hilinde tarımsal faaliyet sürdüren çiftçiler ÇKS’ye kayıt olmak için, başvurularını tarım arazi-
sinin bulunduğu yerleşim birimlerinden herhangi birinin bulunduğu ilçe müdürlüğüne, arazi
merkez ilçede ise il müdürlüğüne yaparlar. Çiftçiler, Bakanlıkça yetki verilmesi halinde yetki
verilen iş ve işlemlerini kendileri internet üzerinden Bakanlıkça sağlanacak ÇKS uygulaması
ve/veya e-devlet kapısı üzerinden de yapabilirler.

(2) Üretim yılına ilişkin çiftçi başvuruları bir önceki yılın 31 Aralık tarihinde sona erer.
Çiftçilerin bu tarihten sonra sahip oldukları veya kiraladıkları tarım arazileri hariç olmak üzere
ÇKS’ye yeni bir çiftçi ve arazi kaydı yapılamaz. Ancak çiftçiler, içinde bulunulan üretim yılında
ÇKS’ye kayıtlı tarım arazileri üzerindeki üretim bilgilerinin güncellenmesini, üretim yılının
15 Mart-15 Mayıs tarihleri arasında yapabilirler. Mücbir sebeplerden kaynaklanan üretim bilgisi
değişiklikleri üretim yılı içerisinde yapılabilir.

(3) ÇKS’ye kayıt edilmek üzere çiftçiler tarafından beyan edilen tarım arazileri için ya-
pılacak üretim bilgileri kaydında, üretim alanı, CBS sorumlusu tarafından belirlenen tarım par-
seli alanını geçemez.

(4) Çiftçilere EK-1’deki formlar elektronik ortamda veya basılı olarak verilir.

27 Mayıs 2014 – Sayı : 29012                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 35



(5) Çiftçiler ÇKS’ye başvuru sırasında tarımsal faaliyette bulundukları arazilerin ve ta-
rımsal faaliyetlerine ilişkin bilgilerin tamamının beyan edilmesinden ve başvuruları sırasında
teslim ettikleri belgelerdeki ve/veya internet üzerinden yapılan başvurularda beyan edilen bil-
gilerin doğru olmasından sorumludurlar.

(6) Kayıt süresince, başvuru sahipleri tarafından doldurulan çiftçi kayıt formları ve is-
tenecek diğer bilgi-belgeler, il/ilçe müdürlüklerince teslim alınarak her çiftçi için açılacak dos-
yada saklanır. İnternet üzerinden müracaat eden çiftçilerin bilgileri Bakanlık veri tabanında
saklanır, söz konusu başvurulara dair, il/ilçe sistem sorumlularınca, sistemden alınacak ÇKS
Belgesi çiftçinin dosyasında muhafaza edilir.

Çiftçilerden istenecek bilgi ve belgeler
MADDE 7 – (1) ÇKS’ye kaydolmak veya kayıtlarını güncellemek üzere il/ilçe mü-

dürlüklerine başvuruda bulunan çiftçilerden, Çiftçi Kayıt Formu (EK-1) istenir. İnternet orta-
mından ve/veya e-devlet kapısı üzerinden yapılan başvurularda sistemdeki ilgili alanlar dol-
durulur.

(2) Çiftçilerden, çiftçi kayıt formlarında ve/veya sistemdeki ilgili alanlarda, kendilerine
ve arazisini kullandığı kişilere ait kimlik ve tüzel kişilik bilgilerinin beyanları istenir.

a) Gerçek kişiler tarafından beyan edilen kimlik bilgileri KPS bilgileri ile eşleştirilir.
Beyan edilen kimlik bilgileri ile KPS bilgileri eşleşmeyen çiftçilerden Nüfus Müdürlüğünden
onaylı Nüfus Kayıt Örneği ve KPS bilgilerinin düzelttirilmesi istenir. Nüfus Müdürlüğünden
alınan kayıt örneklerindeki bilgiler esas alınır.

b) Tüzel kişiler tarafından beyan edilen bilgiler VEDOP bilgileri ile eşleştirilir. Beyan
edilen bilgiler ile VEDOP bilgileri eşleşmeyen çiftçilerden, VEDOP bilgilerinin düzelttirilmesi
istenir. Tüzel kişiliği temsile yetkili olanların başvuru sırasında imza sirküleri ve yetki belgesi
istenir.

(3) ÇKS’ye kaydolmak üzere başvuruda bulunan çiftçilerden, çiftçi kayıt formlarında
veya sistemdeki ilgili alanlarda kadastro geçmiş birimlerdeki tarım arazileri için tapu kayıtları
beyanı istenir.

a) Tapu kaydı beyanları ile TAKBİS kayıtları eşleşmeyen arazilerde TAKBİS kayıtları
esas alınır.

b) Tescil işlemleri tamamlanmış birimlerde TAKBİS sisteminden erişilemeyen Tapu
kayıtları dikkate alınmaz. Bu tapuların TAKBİS’e kayıt edilmesi esastır.

(4) Kadastro geçmeyen araziler için köşe noktaları koordinat değerlerini içeren EK-2’de
yer alan keşif raporu istenir.

(5) Parsel yenileme (arazi toplulaştırması ve/veya Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ta-
rafından yapılan her türlü parsel yenileme) çalışmalarının yapıldığı yıl ile aynı üretim yılında,
çiftçilerin tarımsal faaliyette bulundukları eski arazileri için, eski tapu kayıtları dikkate alınarak
ve/veya yerinde tespit çalışmaları yapılarak düzenlenen köşe noktaları koordinat değerlerini
içeren EK-2’de yer alan keşif raporu istenir.

(6) Tarım arazisinin mülkiyeti ve kullanımını gösterir belgelerden;
a) Başvuruda bulunulan arazilere ait tapu bilgilerinin doğrulanması TAKBİS üzerinden

yapılır.
b) Çiftçinin mülkiyeti kendisine ait hisse oranları belli arazilerinin ÇKS’ye kaydı için

tapu kaydı esas alınır.
c) Ormandan tahsisli araziler hariç olmak üzere, çiftçinin mülkiyeti kendisine ait ol-

mayan, ancak hisse oranları belli araziler için tapu kayıtları beyanı ve bu arazilerin kayıtlarında
EK-4’de yer alan kira sözleşmesi istenir.
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ç) Tarım arazisini işleyen çiftçinin bu arazide kendine ait hissesi olması durumunda
EK-4’te yer alan hissedarlarla yapılmış kira sözleşmesi istenir. Söz konusu tarım arazisi ile
ilgili kira sözleşmesine sahip olunmaması halinde EK-7’de yer alan muvafakatname, bunun
mümkün olmaması halinde EK-5’te yer alan taahhütname istenir.

d) Birden fazla parselde hissesi olmakla birlikte fiili kullanım neticesi hissedar olduğu
veya olmadığı parsellerde fiilen tarımsal faaliyette bulunan çiftçinin o parseller için kira söz-
leşmesi, söz konusu tarım arazisi ile ilgili kira sözleşmesine sahip olmaması halinde EK-7’de
yer alan muvafakatname, bunun mümkün olmaması halinde EK-6’da yer alan fiili kullanım
taahhütnamesi ile müracaat etmesi esastır.

e) Veraseten iştirak olup, hisse oranları belli olmayan arazilerin hissedar olmayan çiftçi
tarafından kullanılması durumunda tüm hissedarlarla yapılmış EK-4’te yer alan kira sözleşmesi
istenir. Bu arazileri hissedarlardan birinin kullanması durumunda diğer hissedarlarla yapılmış
EK-4’te yer alan kira sözleşmesi istenir. Tarım arazisini işleyen hissedarın söz konusu kira söz-
leşmesine sahip olmaması halinde EK-7’de yer alan muvafakatname, bunun mümkün olmaması
halinde EK-5’te yer alan taahhütname veya EK-6’da yer alan fiili kullanım taahhütnamesi is-
tenir.

f) Aynı köy veya mahallede birden fazla parselde hissesi olmakla birlikte fiili kullanım
neticesi hissedar olduğu veya olmadığı parsellerde fiilen tarımsal faaliyette bulunan çiftçi his-
sedarı olduğu diğer parsellerdeki haklarından feragat eder. Ancak çiftçinin fiili kullanımında
olan arazilerin toplam alanı, sahibi olduğu arazilerin toplam alanından fazla olamaz.

g) Kira sözleşmesinde belirtilmek kaydıyla, kiracı kiralamış olduğu tarım arazisini bir
başka çiftçiye kiralayabilir. Bu durumdaki arazilerin ÇKS’ye kaydı için her iki kira sözleşmesi
de istenir.

ğ) Kira sözleşmesine konu arazilerin ÇKS kayıtları sözleşmenin feshi veya sözleşmede
belirtilen sürenin sonuna kadar devam eder.

h) Çiftçinin kullanımına verilen orman arazilerinin kaydı için tahsis belgesi istenir.
ı) Hazine adına tespit ve tescil edilmiş ve/veya devletin hüküm ve tasarrufu altında olan

tarım arazilerinin zilyetlikle iktisabı mümkün olmadığından, tarım arazisini işleyen şahsın bu
yeri defterdarlıktan veya mal müdürlüğünden kiraladığına dair kira sözleşmesi istenir.

i) Tarım arazisi köy tüzel kişiliğine ait ise; kiracı çiftçi ile muhtar ve iki aza arasında
yapılan EK- 4A’da yer alan kira sözleşmesi, kanunla büyük şehir olan illerde mahalle statüsü
kazanan köy tüzel kişiliğine ait tarım arazilerinde ise kiracı çiftçi ile ilgili belediye başkanlığı
arasında yapılan EK- 4B’de yer alan kira sözleşmesi istenir.

j) Kadastro geçmiş ve tapu sicilinde tescili bulunmayan mülkiyeti ihtilaflı tarım arazi-
lerinde; kadastro sırasında maliki belirlenmiş ise; maliki gösterir kadastro/tapulama tutanağı,
malik ölmüş ise kadastro/tapulama tutanağı ile mirasçılarını gösterir mahkemeden veya noter-
den alınmış veraset belgesinin aslı ya da onaylanmış sureti ve tarım arazisinin başvuruda bu-
lunan kişi tarafından halen kullanıldığını gösterir keşif komisyonunca düzenlenmiş köşe nok-
taları koordinat değerlerini içeren EK- 2’de yer alan keşif raporu istenir.

(7) ÇKS’ye kayıt olacak veya ÇKS kayıtlarını güncelleyecek çiftçilerden Çiftçi Belgesi
istenir. Yürütülen diğer uygulamalar için alınan belgeler geçerlidir.

(8) Vesayet altındaki kişiler için vesayete ilişkin mahkeme kararının onaylı sureti istenir.
Vesayet altındaki kişiler vasileri aracılığı ile başvurabilirler. Gerekli bilgiler vasi tarafından
sağlanır ve dosya vesayet altındaki kişi adına açılır.

(9) Bu maddede düzenlenen kira sözleşmesi, muvafakatname, taahhütnamelerin muhtar
ve aza huzurunda imzalanmış ve muhtar tarafından onaylanmış olması gerekir.
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(10) Çiftçinin tek başına sahibi olduğu araziler hariç hissedar olduğu veya olmadığı an-
cak fiili kullanımında olan arazilere münhasır olmak üzere ÇKS kayıtları onbeş gün süreyle
Bakanlık web sitesinde yayınlanmak, il/ilçe müdürlükleri ve muhtarlıklarda askıya çıkarılmak
suretiyle ilan edilir. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kayıtlardaki bilgiler doğru
kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak do-
ğurmaz. Askı süresince yapılan itirazlar il/ilçe tahkim komisyonlarınca değerlendirilerek karara
bağlanır.

İl/ilçe tahkim komisyonlarının görev, yetki ve işleyişi
MADDE 8 – (1) Tahkim komisyonları, bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması sı-

rasında ortaya çıkan ihtilaflı konuları çözmeye ve karar almaya yetkilidir. Sekretarya hizmetleri
il/ilçe müdürlükleri tarafından yürütülmek üzere komisyonlar,

a) Hazırlanacak olan çalışma plânına ve gündeme göre toplanır. İlgili mevzuat ve bu
Yönetmelik hükümlerine göre karar alır.

b) İl tahkim komisyonu en az beş üye, ilçe tahkim komisyonu en az dört üye ile toplanır
ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde, başkanın bulunduğu taraf çoğunluk
sayılır. Karara katılmayan üyeler gerekçelerini kararda yazılı olarak belirtir. Alınan kararlar
tahkim komisyonu karar defterinde muhafaza edilir, ayrıca ÇKS’de ilgili alana kaydedilir.

c) Alınan kararları ilgili kişi ve kurumlara tebliğ eder ve uygulanmasını takip eder.
ç) Tarım Kanununun 23 üncü maddesinin uygulanmasında gerekli işlemlerin yapılması

için ve gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında gerekli hukukî işlemlerin yapılması husu-
sunda karar alır ve ilgili mercilerce uygulanması yönünde girişimde bulunur.

d) Tespitine ihtiyaç duyulan alanlar için tespit ve keşif komisyonlarını görevlendirir.
e) İl/ilçe keşif ve tespit komisyonlarının çalışmalarını bir takvime bağlayarak öngörülen

sürelerde çalışmalarını sağlıklı yürütmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.
f) ÇKS ile ilgili il/ilçe müdürlüğünün intikal ettirdiği konuları inceler ve gerekiyorsa

yerinde tespit yaparak karara bağlar.
g) Bakanlıkça yapılacak tarımsal desteklemeler ile ilgili uygulamalarda da ortaya çı-

kacak problemlerin çözümüne yönelik olarak gerekli tedbirleri alır. Tahkim komisyonları ta-
rımsal destekleme uygulamalarında ortaya çıkan problemlerin çözümünde yetkilidir.

ğ) İl tahkim komisyonları il genelinde yetkili olup; merkez ilçede, ilçe tahkim komis-
yonlarının görevlerini de yapar.

İl/ilçe keşif komisyonlarının görevleri
MADDE 9 – (1) Keşif komisyonlarının görevleri şunlardır.
a) Kadastro geçmemiş köylerde/mahallelerde ÇKS’ye kayıt olmak amacıyla il/ilçe mü-

dürlüklerine ilk defa başvuruda bulunan ya da daha önce ÇKS’ye kayıtlı olup yeni arazi beyan
eden çiftçiler ile daha önce arazi tespiti yapıldığı halde tahkim komisyonunca arazilerinin ye-
niden tespitine lüzum görülen çiftçilerin tarım arazilerini yerinde tespit eder.

b) Parsel yenileme kararı alınmış ve çalışmaları devam eden alanlarda ÇKS’ye konu
olan arazileri tespit eder.

c) Önceki yıllarda hazırlanan keşif raporlarını da dikkate alarak, kadastro geçmemiş
birimlerde köşe noktaları koordinat değerlerini içeren keşif raporunu düzenler. Bu keşif raporu,
önceki yıllarda başvuruda bulunan çiftçilere ait arazi kayıtları için yapılan tespitte bir değişiklik
olmaması durumunda, keşif komisyonu tarafından daha önce verilen keşif parsel numaraları
aynı olacak şekilde düzenlenir. Keşif raporları, il/ilçe müdürlüklerinde çiftçiye ait dosyada mu-
hafaza edilir ve varsa tapu zabıt kaydı da bu rapora eklenir. İlçelerdeki tüm keşifli araziler sis-
temde yer alan keşifli araziler bölümüne ayrıca kaydedilir.
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ç) Kadastro geçmiş ve tapu sicilinde tescili bulunmayan mülkiyeti ihtilaflı tarım arazi-
lerinde tarım arazisinin başvuruda bulunan kişi tarafından halen kullanıldığını gösteren ve köşe
noktaları koordinat değerlerini içeren keşif raporunu düzenler.

d) Kadastro geçmemiş birimlerde yapılacak çalışmalarda; ÇKS’ye kayıt olmak üzere
il/ilçe müdürlüklerine başvuruda bulunan çiftçilere ait toplam tarım arazisi büyüklüğünü dik-
kate alarak, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bu birimlere yönelik tahmini çalışmala-
rından, uydu görüntülerinden, hava fotoğraflarından, orman amenajman planları veya her nevi
haritalardan, köy sınırları kayıt defterlerinden ve diğer kamu kurumlarından elde edilecek her
türlü bilgi ve belgelerden, coğrafi bilgi sistemlerinden faydalanılabilir.

İl/ilçe tespit komisyonlarının görevleri
MADDE 10 – (1) Tespit komisyonlarının görevleri şunlardır.
a) ÇKS’ye kayıtlı arazilerde örnekleme yöntemi ile üretim bilgilerine yönelik çalışma-

ları yapmak,
b) Bakanlıkça yürütülen destekleme uygulamaları çerçevesinde ilgili destekleme mev-

zuatları gereğince yerinde tespit çalışmaları yapmak,
c) Kullanımı ihtilaflı tarım arazilerini kullanan çiftçilerin ve kullandıkları arazilerin ye-

rinde tespitini yapmak.
ÇKS sistem yöneticisinin görevleri
MADDE 11 – (1) ÇKS sistem yöneticisinin görevleri şunlardır.
a) ÇKS’nin uygulama ve gelişimine ilişkin çalışmaları yapmak,
b) Kullanıcıların lokasyonunu ve yetkilerini tanımlamak,
c) Yapılacak desteklemeleri ve ürünleri sisteme tanımlamak,
ç) Raporlamaları düzenlemek,
d) Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen entegrasyonu sağlamak,
e) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
ÇKS il sistem sorumlusunun görevleri
MADDE 12 – (1) ÇKS il sistem sorumlusunun görevleri şunlardır.
a) ÇKS’nin il genelindeki uygulama ve gelişimine ilişkin çalışmalar yapmak,
b) İl genelinde ÇKS kullanıcılarını tanımlamak ve yetkilendirmek, Bakanlıkça yetki

verilmesi halinde başvurularını internet üzerinden yapmak isteyen çiftçilere kullanıcı adı ve
şifre tanımlamak,

c) Yetkilendirildiği ilde, ilçeler bazında ürün, bu ürünlere ilişkin üretim yılı içerisindeki
ekim/dikim tarih aralıkları ve vejetasyon süresi ile üretim bilgilerine yönelik tanımlamaları
yapmak,

ç) Tarım Kanununun 23 üncü maddesine göre desteklemelerden yararlandırmama kararı
verilen çiftçileri sisteme tanımlamak,

d) ÇKS’ye bağlı destekleme uygulamalarına ilişkin tüm icmal işlemlerini yürütmek,
e) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkan ihtilaflı konuları il

tahkim komisyonuna iletmek,
f) İl tahkim komisyonu kararlarını, tahkim komisyonu karar defterine işlemek ve

ÇKS’ye kaydetmek,
g) Bakanlıkça yürütülen destekleme uygulamaları kapsamında rızaen geri tahsil edilen

ödemeler ile mahkeme kararlarına istinaden geri alınan destekleme ödemeleri bilgilerini
ÇKS’ye kaydetmek,

ğ) Bakanlıkça yürütülen destekleme uygulamaları kapsamında çiftçilerin açmış olduğu
davalar sonucunda mahkeme kararlarına istinaden yapılan ilama bağlı ödeme bilgilerini
ÇKS’ye kaydetmek,

h) Bakanlıkça yürütülen destekleme uygulamaları kapsamında kesinleşmiş icmaller
üzerinden yapılan ödemeler dışında, teknik aksaklılar veya veri girişi hataları nedeniyle öde-
nemeyen destekler için oluşturulan manuel icmal bilgilerini ÇKS’ye kaydetmek.
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ÇKS ilçe sistem sorumlusunun görevleri
MADDE 13 – (1) ÇKS ilçe sistem sorumlusunun görevleri şunlardır.
a) ÇKS’nin ilçe genelindeki uygulama ve gelişimine ilişkin çalışmalar yapmak,
b) İlçe genelinde ürün ve üretim bilgilerine yönelik tanımlamaları yapmak,
c) ÇKS’ye bağlı destekleme uygulamalarına ilişkin kontrol icmal işlemlerini yürütmek,
ç) ÇKS ve bağlı destekleme uygulamalarında il sistem sorumlusu ile koordinasyonu

sağlamak,
d) Çalışmaların işbirliği içerisinde yürütülmesi için gerekli olduğunda dosya kabul et-

mek ve veri girişi yapmak,
e) Bakanlıkça yetki verilmesi halinde başvurularını internet üzerinden bizzat yapmak

isteyen çiftçilere kullanıcı adı ve şifre tanımlamak.
Dosya kabul görevlisinin görevleri
MADDE 14 – (1) Dosya kabul görevlisinin görevleri şunlardır.
a) ÇKS ve bağlı destekleme uygulamalarına ilişkin başvuru evrakının ilgili mevzuat

hükümlerine uygunluğunun şeklen kontrolünü yapmak ve evrakı eksiksiz kabul etmek,
b) Teslim aldığı müracaat dosyasının ilgili bölümünü ismiyle imzalamak.
Veri giriş görevlisinin görevleri
MADDE 15 – (1)Veri giriş görevlisinin görevleri şunlardır.
a) Veri girişi yapılmak üzere kendisine verilen dosyadaki evrakın bilgilerini sisteme

eksiksiz kaydetmek,
b) Veri girişi esnasında tespit edilen eksiklikleri gidermek üzere ilçe sistem sorumlusuna

bilgi vermek,
c) Veri girişi yaptığı dosyanın ilgili bölümünü ismiyle imzalamak.
Destekleme uygulamaları birim sorumlusunun görevleri
MADDE 16 – (1) Destekleme uygulamaları birim sorumlusunun görevleri şunlardır.
a) Destekleme uygulamalarında ÇKS ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek,
b) Destekleme uygulamalarında icmal işlemlerini takip etmek,
c) Destekleme mevzuatlarının oluşturulmasında ilgili birimlerle koordinasyon sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÇKS’ye Kayıt Edilmeyecek Olanlar

Kayıtlara dahil edilmeyecek kişi ve araziler
MADDE 17 – (1) Aşağıda belirtilenler Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt edilemez:
a) Bu Yönetmeliğin altı ve yedinci maddelerinde belirtilen şartları sağlamayanlar,
b) Tapu tescil işlemleri bitirilmiş alanlar keşif raporları ile,
c) Kiralama ve/veya tahsis yoluyla kullanım hakkı alınmayan, 22/11/2001 tarihli ve

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 708 inci, 715 inci ve 999 uncu maddeleri, 31/8/1956
tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu, 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 16 ncı
maddesinin (B) bendi ve 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu hükümleri uyarınca,
devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve kamu yararına olan taşınmaz mallar ile kadastro
geçmemiş birimlerde tarım arazisi vasfı olmayan ve yeni tarıma açıldığı tespit edilen alanlar
üzerinde tarımsal üretimde bulunulan araziler,

ç) Kiralama ve/veya tahsis yoluyla kullanım hakkı alınmayan Mülkiyeti kamulaştırılan
araziler,

d) Üzerinde tarımsal faaliyet yapılmayan arsa ve arazilerle halihazırda taşlık, kayalık
ve ham toprak vasfında olan araziler,

e) Kira sözleşmesi olmayan, sahibi ölmüş ve mirasçıları bulunamayan tarım arazileri,
f) Maliki ölmüş olmakla birlikte tapu kayıtlarında mirasçıları adına intikali yapılmamış

araziler.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yararlanma hakkı
MADDE 18 – (1) Çiftçinin ve tarımsal faaliyet bilgilerinin ÇKS’ye kayıtlı olması,

ÇKS’ye bağlı olarak yapılabilecek uygulamaların diğer şartlarını yerine getirmeksizin bu uy-
gulamalardan yararlanma hakkı doğurmaz. ÇKS’ye yapılan kayıtlar, esas olarak tarımsal faa-
liyetin belirlenmesine yöneliktir. Bu kayıtlar hiçbir şekilde mülkiyet tespitinde esas alınmaz
ve mülkiyet hakkı doğurmaz.

Entegrasyon
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında Bakanlık bünyesindeki elektronik

ortamda bulunan verilerden ve ihtiyaç halinde diğer kurum ve kuruluşların veri tabanlarında
yer alan elektronik verilerden yararlanılır. Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması sonu-
cunda, ÇKS veri tabanında yer alan veriler Bakanlıkça oluşturulacak diğer bilgi sistemlerine
entegre edilebilir.

Veri paylaşımı
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ÇKS’ye kayıt olanlar, veri-

lerin kullanım ve paylaşım hakkının Bakanlıkta olduğunu kabul ederler. ÇKS’de yer alan ve-
riler, mevzuatları gereği kullanma ihtiyacı duyan kurum ve kuruluşlarla şartları Bakanlık tara-
fından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde izleyici olarak paylaşılır.

Güvenlik
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki işlemleri yürütmek üzere sistem yö-

neticisi ve il/ilçe sistem sorumlularınca kendilerine kullanıcı adı ve şifresi verilenler, bunları
hiçbir surette başkaları ile paylaşamaz. ÇKS verileri paylaşılan kurum ve kuruluşlar, Bakanlıkça
belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hareket etmek zorundadırlar. Bu hükme aykırı davra-
nanlar doğacak zararların tazmininden sorumludur.

Görevlilerin sorumlulukları
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikle kendilerine verilen görev ve sorumluluklarının ge-

reklerine aykırı hareket edenler hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre idari ve adli işlem
uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 23 – (1) 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi

Kayıt Sistemi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmış olup söz konusu Yönetmeliğe yapılan atıflar
bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

İntibak ve geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2014 üretim yılına ilişkin ÇKS başvuruları 30/6/2014 tari-

hinde sona erer. Bu tarih gerekli görüldüğü takdirde Bakanlık tarafından uzatılabilir. Çiftçilerin
bu tarihten sonra sahip oldukları veya kiraladıkları tarım arazileri hariç olmak üzere ÇKS’ye
yeni bir çiftçi ve arazi kaydı yapılamaz. Mücbir sebeplerden kaynaklanan üretim bilgisi deği-
şiklikleri üretim yılı içerisinde yapılabilir.

(2) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde köşe noktaları koordinat değerlerini içeren keşif
raporları ile kayıtları yapılacağı belirtilen tarım arazilerinin 2014 üretim yılı kayıtları, bu ara-
ziler için daha önceki üretim yıllarında hazırlanan köşe noktaları koordinat değerlerini içeren
ve/veya içermeyen keşif raporları ile yapılabilir.

Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik 1/11/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımlan-

dığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
ENERJİ PİYASASI BİLDİRİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; enerji piyasasında, ilgili mevzuatta yer alan

amaçların sağlanmasına yönelik olarak piyasa faaliyetlerinin izlenmesi, analiz edilmesi ve ra-
porlanması sürecinde Kurum tarafından ihtiyaç duyulan verilerin toplanmasına ilişkin ilke,
usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; enerji piyasasında ilgili mevzuatta Kuruma sunulacağı

belirtilen veya bildirim sistemi kullanım talimatında tanımlanan bildirimlerin, sistem üzerinden
alınması ile bildirim yükümlülüklerine ilişkin ilke, usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Enerji Piyasası Dü-

zenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun 5, 5/A, 5/B, 5/C ve ek 2 nci
maddeleri, 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 6 ncı maddesi,
4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 14 üncü maddesi, 2/3/2005 tarihli
ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Ka-
nununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 ve 12 nci maddeleri ile 14/3/2013 tarihli ve
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bildirim: Bildirim yükümlüleri tarafından Kuruma verilen beyanı,
b) Bildirim Sistemi: İlgili mevzuat uyarınca Kurulun veya Kurumun gerekli gördüğü

bildirimlerin elektronik ortamda sunulduğu sistemi,
c) Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı (Talimat): Enerji piyasasına yönelik olarak Kurul

kararıyla kabul edilen ve Kurum internet sayfasında yayımlanan; bildirim yükümlülüklerine
ilişkin bilgiler, Bildirim Sisteminin kullanımı ve bildirim yapılması ile ilgili işlemlere ilişkin
kurallar bütününü,

ç) Bildirim yapma ek süresi: Süresinde yapılamamış bir bildirimin yapılması veya hak-
kında düzeltme talebi oluşturulmuş bir bildirimin düzeltilmesi için bildirim yükümlüsüne ta-
nınan ilave süreyi,

d) Bildirim yapma süresi: Bildirim Sistemi Kullanım Talimatında belirtilen ve bildirim
yükümlülüklerinin yerine getirilebileceği zaman aralığını,

e) Bildirim yükümlüsü: Bildirim Sistemi kapsamında kendisinden bildirim yapması ta-
lep edilen gerçek veya tüzel kişiyi,

f) Bildirim yükümlüsü yetkilisi: Bildirim yükümlüsü adına bildirim yapmak üzere yet-
kili gerçek kişileri,

g) Düzeltme bildirimi: Bildirim yükümlüleri tarafından Kuruma yapılan düzeltilmiş
beyanı,

ğ) Düzeltme talebi: Yapılmış bir bildirimin düzeltilmesine ilişkin Kurum veya bildirim
yükümlüsü tarafından oluşturulan talebi,
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h) Elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre
oluşturulan elektronik imzayı,

ı) Enerji piyasası: Elektrik, doğal gaz, petrol ve LPG piyasalarını,
i) Form: Bildirim yükümlüleri tarafından Kuruma yapılan bildirimler için Kurum tara-

fından oluşturulan elektronik belgeyi,
j) Geç gönderim: Bildirimlerin bildirim yapma süresi geçtikten sonra yapılması duru-

munu,
k) Hatalı bildirim: Bildirimlerde yer alması gereken bir bilginin yer almaması, bilgilerin

bildirim form açıklamalarına uygun şekilde girilmemesi veya bildirimlerde yer alan bilginin
gerçeği yansıtmaması durumunu,

l) İlgili Mevzuat: Enerji piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge, lisans ve
Kurul kararlarını,

m) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
n) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
o) LPG Piyasası Kanunu: 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları

(LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu,
ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte geçen ve yukarıda yer almayan tanım ve kısaltmalar için ilgili

mevzuatta geçen tanım ve kısaltmalar geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel İlkeler ve Gizlilik

Genel ilkeler
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında aşağıdaki ilkeler uygulanır:
a) Bildirim yükümlülüğüne ilişkin hükümlerin ihdasında, ilgili mevzuattan kaynaklanan

yükümlülükler dikkate alınır.
b) Bildirimlerin işlenmesi, derlenmesi, bilgiye dönüştürülmesi ve bilgilerin açıklanması

sürecinde; tarafsızlık, güven, emniyet, işlevsellik, sürat ve ekonomi göz önünde bulundurulur.
(2) Bu maddede yer almayan hususlarda, ilgili ve diğer mevzuat hükümleri ile mesleki

etik kuralları esas alınır.
Gizlilik
MADDE 6 – (1) Kurum, enerji piyasasına ilişkin elde ettiği sırlarla, piyasa faaliyeti ile

ilgili teknik mahiyetteki sırları ve mali sırları; mevzuatla yetkili kılınan merciler ve kamuoyuna
veya ilgililere sunulacak raporlar dışında bildirim yükümlüsünün rızası olmadıkça gizli tutmak
zorundadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bildirimlerin Toplanması ve Bildirim Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslar

Bildirimlerin toplanması
MADDE 7 – (1) Bildirimler, aksi belirtilmedikçe bildirim yükümlüsü yetkilileri tara-

fından Talimatta belirtilen şekle uygun olarak elektronik imza ile yapılır. İhtiyaç duyulduğu
takdirde, elektronik ortamda yapılan bildirimlerin ıslak imzalı nüshaları da Kurum tarafından
istenebilir.

(2) Talimatın ihdas, iptal ve değişiklik işlemleri Kurul kararı ile gerçekleştirilerek Resmî
Gazete’de ilan edilir ve Kurum internet sitesinde duyurulur.
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(3) Bildirim Sistemi kullanılarak yapılan dönemsel bildirimlere ilişkin düzeltmeler, bil-
dirim yapma süresi sonuna kadar düzeltme talebi olmadan yapılabilir, bu durumda Kuruma en
son yapılmış olan bildirim geçerli kabul edilir. Yapılan bir bildirim için bildirim yapma süresi
dolduktan sonra ne zamana kadar düzeltme talebi beyanında bulunulabileceği Talimatta yer
alır.

(4) Hatalı bildirim durumu, Talimatta belirtilen bildirim veya düzeltme yapma süresinin
dolmasından itibaren dikkate alınır.

(5) Bildirim yapma süresinin son gününün resmi tatil gününe rastlaması halinde bildirim
süresi tatil gününü izleyen ilk iş gününün sonuna kadar uzatılır.

(6) Talimatta belirlenen süreler içerisinde yapılmamış bildirimler ile hatalı bildirimler
hakkında, ilgisine göre Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı, Doğal Gaz Piyasası Kanununun
9 uncu, Petrol Piyasası Kanununun 19 ve 20 nci ve LPG Piyasası Kanununun 16 ve 17 nci
maddeleri hükümleri uygulanır.

(7) Bildirim yapma yükümlülüğü, ilgili mevzuatta aksi belirtilmedikçe lisansın yürür-
lükte olduğu süre içindeki bildirim dönemleri ile diğer gerçek ve tüzel kişiler için talimatta be-
lirtilen dönemleri kapsar.

(8) Lisans iptali işlemi, o lisansa dair iptal öncesi gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin
bildirim yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde
ilgili mevzuatta belirtilen yaptırımlar uygulanır.

Bildirim yükümlüsü yetkilileri
MADDE 8 – (1) Bildirim yükümlüleri, bildirim yükümlüsü yetkililerini belirlemek ve

bu yetkililerin Bildirim Sistemini kullanabilmeleri için başvuru dilekçesi ile bildirim yükümlüsü
yetkililerinin bildirim yükümlüsü adına Kuruma elektronik ortamda bildirim yapmaya münfe-
riden yetkili olduğuna dair yazılı beyanı Kuruma sunmakla yükümlüdür.

(2) Şirketin bildirim yükümlüsü yetkililerine dair bir değişiklik olması durumunda bi-
rinci fıkrada belirtilen belgeler güncellenerek Kuruma sunulur.

(3) Bildirimlerin zamanında, usulüne ve gerçeklere uygun bir şekilde yapılmasından
bildirim yükümlüsü sorumludur.

İstisnalar
MADDE 9 – (1) Bildirim yükümlüsü, bildirimlerin zamanında, usulüne ve gerçeklere

uygun olarak yapılması için yeterli sayıda ve nitelikte bildirim yetkilisi görevlendirmek, uygun
teknik alt yapıyı tesis etmek ve diğer tüm tedbirleri almakla yükümlüdür.

(2) Mücbir sebepler veya bildirim yükümlüsünden kaynaklanmayan haklı sebepler ne-
deniyle bildirimlerin yapılamaması durumunda Kurum, bildirimlerin yapılabilmesi için ilave
süre ve yöntemler belirleyebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Atıflar
MADDE 10 – (1) 9/12/2005 tarihli ve 26018 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol

Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğine yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 11 – (1) 9/12/2005 tarihli ve 26018 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol

Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Başkanı yürütür.
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Adıyaman Üniversitesinden:
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL ARAŞTIRMALAR UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

olarak kurulan Adıyaman Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin
amaçlarına, faaliyet alanlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Adıyaman Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organların görevlerine
ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (ADYUSAM): Adıyaman Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Adıyaman Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Adıyaman Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Sosyal bilimler alanında sempozyum, konferans, yayın ve alan araştırmaları yap-

mak.
b) Sosyal bilimler alanında projeler geliştirmek, yapılan projelere danışmanlık yoluyla

öncülük etmek ve destek olmak.
c) Adıyaman ili, çevresi ve bulunduğu bölge ile ilgili alanlarda yaşamış ve yaşamakta

olan kişi, olay ve sorunlar ile ilgili araştırma yapmak ve raporlamak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçları ger-

çekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Merkezin amacına ve alanına uygun bilimsel projelere, sempozyumlara, konferans-

lara, araştırmalara ve yayınlara destek ve öncü olmak.
b) Yakın Doğu ve Avrupa coğrafyasında kültür, tarih, din, felsefe, edebiyat ve benzeri

alanlarda araştırma yapmak ve yaptırmak. Adı geçen coğrafyada günümüze kadar yaşamış bi-
lim, düşünce, edebiyat, sanat ve devlet adamlarının çalışmalarını çeviri, tenkit, tahlil, basım
ve yayın yoluyla tanıtmak.
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c) Adıyaman ili ve çevresinde tarih boyunca ortaya çıkmış olan siyasal, ekonomik ve
uluslararası sorunlara dair araştırma ve uygulamalar yapmak.

ç) Üniversiteler, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ve düşünce kuruluşları
ile işbirliği yapmak ve koordinasyon içinde çalışmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu,
ç) Merkez Birimleri,
d) Proje Grupları.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda uzman ve dene-

yimli Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi
dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yü-
rütülmesinden ve geliştirilmesinden sorumludur.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet
alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, üç yıl için Rektör ta-
rafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür yar-
dımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır.
Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde
yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak, yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulu Kararlarını uygulamak.
ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak; bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek.
d) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak; bu toplantıların gün-

demini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.
e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve Yönetim Kurulunca onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve en az üçü Üniversitesin tam zamanlı öğ-

retim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen toplam beş üyeden oluşur. Görev sü-
resi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu olağan olarak iki ayda bir toplanır. Gerekli durumlarda Müdür ta-
rafından Yönetim Kurulu toplanabilir. Yönetim Kurulu tutanakları Danışma Kurulu üyelerinin
incelemesine açık tutulur, ayrıca bu tutanakların birer nüshası Rektörlüğe ve ilgili akademik
birimlere gönderilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

Sayfa : 58                               RESMÎ GAZETE                                27 Mayıs 2014 – Sayı : 29012



b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-
lamak,

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak,
ç) Merkez bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları kur-

mak,
d)  Proje gruplarının kuruluş ve  çalışma  ilkeleriyle ilgili usul ve esasları belirlemek,
e) Merkez ve diğer birimler arasında (disiplinlerarası) işbirliğini gerektiren çalışmaların

yürütülmesini sağlamak amacıyla protokoller düzenlemek,
f) Müdürün hazırlayacağı yıllık çalışma raporunu değerlendirmek ve değerlendirme so-

nuçlarını rapor halinde Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak,
g) Müdür ve Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın

çalışma programını hazırlamak,
ğ) Yurt içinden ve yurt dışından kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel

ilkelerini saptamak,
h) Müdür tarafından hazırlanan bütçe önerisini incelemek ve onaylamak,
ı) Merkezin profesyonel sertifikalı eğitim programlarına katılanlara vereceği sertifika

konusundaki ilkeleri belirlemek.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışma konuları doğrultusunda çalış-

malar yürüten veya çalışma alanlarının merkeze katkısı olacağı öngörülen, Adıyaman Üniver-
sitesi, diğer üniversiteler, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve ilgili bireylerin üç yıllığına üye ol-
duğu, en fazla 10 üyeden oluşan bir kuruldur. Kurul üyeleri Yönetim Kurulunun teklifi ve Rek-
tör onayıyla belirlenir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü tak-
dirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulunun üye sayısının
yarıdan bir fazlası talep ettiği takdirde Müdür, Danışma Kurulunu en geç bir ay içinde olağan-
üstü toplantıya çağırır. Danışma Kurulu tutanaklarının birer nüshası Rektörlüğe ve ilgili aka-
demik birimlere gönderilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Uzun vadeli bilimsel ve idari planları değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde

bulunmak,
b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak,
c) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan akademik ve uygulamaya yönelik

önerilerde bulunmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adıyaman Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Adıyaman Üniversitesinden:

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adıyaman Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının gö-

revlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Adıyaman Üniversitesine bağlı olarak kurulan Adıyaman

Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanla-

rına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri

kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (AUZEM): Adıyaman Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

b) Müdür: Merkez Müdürünü,

c) Rektör: Adıyaman Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Adıyaman Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) İletişim ve bilgi teknolojisine dayalı olarak Üniversitede ön lisans, lisans, yüksek li-

sans, doktora ve sertifika gibi sürekli eğitim faaliyetlerine dâhil tüm eğitim programları kap-

samında uzaktan yapılan eğitim için plan, program, koordinasyon ve uygulama faaliyetlerini

yürütmek,

b) Yükseköğretimin yeni öğrenci kitlelerine yayılmasını sağlamak suretiyle verimliliği

artırmak, bilgiyi tüm kitlelere yaygınlaştırmak,

c) Yükseköğretimde üretilen bilgiyi zaman ve mekândan bağımsız bütün ilgililere ulaş-

tırmak,

ç) Teknolojinin sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam imkânlarıyla eğitimin etkinliğini

artırmak,
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d) Eğitim-öğretim imkânlarının paylaşımlarını sağlayarak Üniversite içinde, üniversi-
teler arasında, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde akademik etkileşimi ve
yardımlaşmayı kolaylaştırmak; bu amaçla kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve is-
teklerine yardımcı olmak, ön lisans, lisans, lisansüstü, doktora ve yetişkin eğitiminde e-öğrenme
temelli ders ve programları geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile
desteklemek,

e) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak,
f) Kamu ve özel sektör kurumlarının eğitim programlarını e-öğrenme ortamlarına uyar-

layarak uzaktan eğitim sistemlerini geliştirmelerine katkıda bulunmak,
g) Uzaktan eğitim sisteminin tüm aşamalarına akademik ve teknik destek sağlamak,
ğ) Üniversitede uzaktan eğitimin aksatılmadan yürütülmesiyle ilgili her türlü idari, tek-

nik ve akademik faaliyetlerin ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülmesini sağlayıcı tedbirleri
almak,

h) Uzaktan eğitimin yürütüldüğü öğretim-yönetim sistemi yazılımının aksaksız biçimde
çalışmasını temin etmek ve yönetimini gerçekleştirmek,

ı) Üniversitede uzaktan eğitim sistemi için ihtiyaç duyulacak her türlü yazılımı tasar-
lamak veya mevcut yazılımları ihtiyaca göre güncellemek,

i) Uzaktan eğitim uygulaması olarak gerçekleştirilecek ders, seminer veya kurslar için
web tabanlı öğretim materyalleri geliştirmek ve uygulamaya koymak,

j) Farklı birimlere veya diğer üniversitelere uzaktan eğitim sistemlerinin kurulması ya
da Üniversite alt yapısının kullanılarak bu tür hizmetlerin verilmesi konusunda çözümler ge-
liştirmek, ürün ve danışmanlık hizmetleri vermek, bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara
aktarmak, uzaktan eğitimle ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla iş-
birliği içinde olmak, yayınlar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişiler için uzaktan eğitim

kapsamında kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri dersler, eğitim programları planlamak
ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak,

b) Uzaktan yükseköğretim kapsamında Üniversiteye bağlı eğitim kurumları ile diğer
yükseköğretim kurumları için dersler ve programlar planlamak ve yürütmek,

c) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Türkiye’nin ve dünyanın farklı üniversitele-
rinde alanında uzman akademisyenlerle ortak yüksek lisans ve doktora sınavları için gerekli
altyapıyı sağlamak,

ç) Amaçları doğrultusunda, uzaktan eğitimin gerektirdiği iletişim ve bilgi teknolojile-
rinin gelişimini takip etmek, uygulamalar için sistem tasarımı yapmak ve uzaktan eğitime ilişkin
tüm teknik işleri yürütmek,

d) Uzaktan eğitimin teknolojik ve iletişim altyapısı konularında ulusal ve uluslararası
kurum ve kuruluşlarla iletişimi, etkileşimi ve işbirliğini sağlamak,

e) Üniversite ve iletişim hizmeti sunan diğer kurum ve kuruluşlarla uzaktan eğitim ko-
nularına ilişkin tüm kurum ve kuruluşlarla ilişkiler geliştirmek,

f) Uzaktan eğitime ilişkin mevzuatı takip etmek, bu kapsamda yeni gelişmeler ve uy-
gulamalar planlamak ve düzenlemek,
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g) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,
ğ) Üniversite tarafından yürütülmekte olan uzaktan eğitim çalışmaları için ders içerikleri

hazırlamak,
h) Üniversite içi ve  üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını

ve ders içeriklerini hazırlamak, akreditasyonları yapmak, bu konularda danışmanlık yapmak,
gerekli koordinasyonları sağlamak,

ı) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı
nitelikteki uygulamaların e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik
araştırmalar yapmak,

i) Kamu ve özel kuruluşlara, kişilere uzaktan eğitim kapsamında verilecek yaşam boyu
eğitime yönelik ders, seminer, konferans ve benzeri çalışmalara yönelik proje geliştirmek, ge-
liştirilen projelerin hayata geçirilmesini sağlamak,

j) Uzaktan eğitimle ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla iş-
birliği yapmak,

k) Değişen ve gelişen teknoloji veya koşullara göre uzaktan eğitime bağlı her türlü görevin
güncellenmesini sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden gö-
revlendirilebilir. Müdür; görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür, çalışmalarında
kendisine yardımcı olmak üzere Merkezde görevli öğretim elemanları arasından bir kişiyi mü-
dür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona er-
diğinde yardımcısının görevi de sona ermiş sayılır. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması
halinde yerine müdür yardımcısı, o da bulunmadığı zamanlarda ise Yönetim Kurulu üyelerinin
birisi Müdüre vekalet eder.

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesin-
den Rektöre karşı sorumludur. Müdür yardımcısı, Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu Kurula başkanlık etmek, alınan kararları

ve çalışma programını uygulamak,
c) Merkezin birimlerini Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,
ç) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
d) Üniversitenin enstitü, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, sürekli eğitim mer-

kezi, bilgi işlem dairesi başkanlığı, diğer uygulama ve araştırma merkezleri ve Rektörlüğe bağlı
bölümlerinde  uygulanan programlar ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak,
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e) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim
Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

f) Merkezin idari ilişkilerini yürütmek, personel ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektörlüğe
sunmak,

g) Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezler ile işbirliği yapmak,
ğ) İnternet üzerinden sanal eğitim yapılacak sertifika, ön lisans, lisans, lisansüstü ve

doktora programı yöneticilerinin görüşlerini alarak Rektörün onayına sunmak; internet üzerin-
den sanal eğitim yapan bölümlerin akademik programlarının görüşülmesi sırasında ilgili yük-
sekokul, fakülte ve enstitünün kurullarında ilgili bölüm başkanlarıyla birlikte görüşmelere ka-
tılmak.

Müdür yardımcısı

MADDE 10 – (1) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitenin öğretim
elemanları arasından en fazla iki kişi müdür yardımcısı olarak Müdürce önerilir ve Rektör ta-
rafından görevlendirilir.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Rektörün Üni-
versite öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendireceği akademisyenler olmak
üzere toplam yedi üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyelik-
lerin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye gö-
revlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine
yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların  eşitliği
halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmelikte belirlenen esaslar doğrultusunda Merkezin yönetimi ile ilgili ka-

rarlar almak,
b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek,
c) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların, uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bi-

limsel toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek,
ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak,
d) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı  Müdürün talebi
üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek
personel ile karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adıyaman Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Akdeniz Üniversitesinden:
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL DUYARLILIĞI ARTTIRMA

GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

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

Akdeniz Üniversitesi Toplumsal Duyarlılığı Arttırma Geliştirme Uygulama ve Araştırma Mer-
kezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Akdeniz Üniversitesi Toplumsal Duyarlılığı Arttırma

Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim or-
ganlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (AKTODGEM): Akdeniz Üniversitesi Toplumsal Duyarlılığı Arttırma Ge-

liştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Akdeniz Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Akdeniz Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversitede öğrencilerin toplumsal duyarlılık çalışmaları kapsamında planlanan ön

lisans, lisans programları kapsamında eğitim-öğretim programlarını ve faaliyetlerini yürütmek.
b) Üniversitenin fakülte ve meslek yüksekokullarında yürütülecek olan toplumsal du-

yarlılık projelerinin oluşturulması ve yürütülmesini desteklemek.
c) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının toplumsal

duyarlılık çalışmaları kapsamında ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak ve Üniversite ile iş-
birliğini arttırmak amacıyla eğitim programları içerisinde yer alacak toplumsal duyarlılığın ge-
liştirilmesine katkıda bulunmak.

ç) Üniversite ile diğer ulusal ve uluslararası üniversiteler arasında toplumsal duyarlılık
uygulamalarına dönük işbirliği içinde olmak.

d) Toplumsal duyarlılık ile ilgili uygulama ve araştırma - geliştirme çalışmaları yapmak
ve yayımlamak.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversitede toplumsal duyarlılık kapsamında yürütülecek olan önlisans ve lisans

programlarına ilişkin esasları senato kararları çerçevesinde belirlemek.
b) Ulusal ve uluslararası düzeyde; kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ve sivil

toplum kuruluşlarının ihtiyaç duyacakları alanlara yönelik ortak toplumsal duyarlılık projeleri
hazırlamak.

c) Üniversitede toplumsal duyarlılık çalışmalarında görev alacak öğretim elemanlarını
belirlemek, görevlendirmek, fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokulları ara-
sında öğretim elemanı ve öğrenci düzeyinde işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

ç) Toplumsal duyarlılığı araştırmak ve geliştirmek, gerekli duyuruları yapmak, eğitim
programını hazırlamak,  kredilendirme ve benzeri işlemleri gerçekleştirmek.

d) Toplumsal duyarlılık çalışmalarında görevli olacak görevli öğretim elemanlarına;
konu ile ilgili eğitim ve danışmanlık ve gerekli alt yapı desteği hizmeti sunmak.

e) Toplumsal duyarlılık konusunda yürütülen projelerin yeterliliği, etkinliğini değer-
lendirme ve geliştirme amaçlı çalışmalar yapmak.

f) Öğrencilerin uygulamaya katılımı, başarı durumları ve verimlilikle ilgili gerekli ölç-
me ve değerlendirmeleri yapmak, uygulama ile ilgili görüş ve önerileri değerlendirmek.

g) Toplumsal duyarlılık konusunda araştırmalar yapmak, sonuçlarını bilim dünyası ve
toplumla paylaşmak.

ğ) Toplumsal duyarlılık konusunda yapılacak araştırma ve uygulamalarda yerli ve ya-
bancı kuruluşlarla işbirliği yapmak.

h) Rektörlükçe önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri
gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç

yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri ara-

sından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.
Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Müdür Yardımcısı, Müdür Yar-
dımcısının bulunmadığı durumlarda ise Yönetim Kurulu üyeleri arasından Müdür tarafından
önerilen birisi vekâlet eder.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim

Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.
b) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektöre sunmak.
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c) Merkezin ihtiyaç duyduğu yazılım, donanım, kırtasiye, tefrişat, sarf malzemeleri ve

benzeri ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak.

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygula-

mak.

d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezler ile işbirliği yapmak.

e) Ulusal ve uluslararası ortak sertifika, önlisans ve lisans programlarında görev alacak

akademik personeli belirlemek ve görevlendirilmesi için Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu;  Müdür ve Üniversite öğretim elemanları arasından

Müdür tarafından önerilen isimlerden Rektör tarafından görevlendirilen dört kişi ile birlikte

toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi bi-

ten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan sü-

reyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Müdür, Yönetim Kurulunun baş-

kanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az dört kez toplanır. Toplantı için

salt çoğunluk aranır. Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğunun talebi ile olağanüstü olarak

da toplanabilir. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

c) Toplumsal duyarlılık çalışmalarını değerlendirip, önerilerde bulunmak.

ç) Toplumsal duyarlılık projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesi amacı ile kamu ku-

rumları, özel kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarını konu ile ilgili bilgilendirmek,

ortak projeler için çalışmalarda bulunmak.

d) Merkez için ihtiyaç duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

e) Merkezin faaliyetleri doğrultusunda ilgili mevzuat çerçevesinde mali konulara ilişkin

kararlar almak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı; 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-

şılanır.

(2) Merkezde, ihtiyaç duyulan durumlarda öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı mad-

desine göre kısmi zamanlı olarak çalıştırılabilirler.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Turgut Özal Üniversitesinden:
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANAYASA KURAMI UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Turgut Özal Üniversitesi Anayasa Kuramı

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetimine, organlarının
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Turgut Özal Üniversitesi Anayasa Kuramı Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetimine, organlarının görevlerine
ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (AKAM): Turgut Özal Üniversitesi Anayasa Kuramı Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,
ç) Rektör: Turgut Özal Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Turgut Özal Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Turgut Özal Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; anayasa dogmatiği, öğretisi, kaidesi, içtihadı, akidesi

ve benzeri alanlarda, anayasa kuramı alanında bugüne kadar ulusal ve uluslararası düzeyde ya-
pılan çalışmaları incelemek, Türkiye’deki sosyal gerçeklik ile demokrasi ve anayasanın norm-
ları arasında mevcut olan ilişkileri, doğal ve pozitif hukuk normlarını dikkate alarak değerlen-
dirmek ve anayasa kuramının gelişmesine katkı sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçları ger-

çekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak,

projeler gerçekleştirmek, ortak çalışmalar ve yayınlar yapmak; sempozyum, kongre, kolokyum,
panel, eğitim semineri, çalıştay, açık oturum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

b) Üniversite akademik birimlerinin demokrasi ve anayasa kuramı konularında yapacağı
proje, araştırma ve benzeri çalışmaları özendirmek, desteklemek, bu birimler arasında ortak
projeler geliştirmek.
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c) Üniversite içinde veya dışında yapılan, demokrasi ve anayasa kuramı ile ilgili ince-
leme, araştırma ve çalışmaların makale, dergi, bülten, kitap, rapor ve benzeri yollardan yayım-
lanması için ulusal ve uluslararası düzeyde süreli ve süresiz yayınlar yapmak.

ç) Merkez tarafından öncelik verilen anayasal, demokratik, siyasi ve içtimai konulardaki
önemli yayınların, veri ve istatistiklerin, bunlar üzerinde yapılacak analiz ve değerlendirmelerin
çeşitli toplantı ve yayınlarla ilgililere ve kamuoyuna aktarılmasını ve bu konularda toplumsal
düzeyde ilgi ve bilincin oluşmasını ve gelişmesini sağlamak ve anayasa kuramı alanında uy-
gulama ayağını teşkil eden kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

d) Merkezin amaçlarına uygun olarak kütüphane ve arşiv oluşturmak ve bunları ilgili-
lerin kullanımına açmak.

e) Yönetim Kurulunca veya Rektör tarafından belirlenen diğer konularda çalışmalar
yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları, Görevleri, Çalışma Birimleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür ve Müdür Yardımcısı.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür ve Müdür Yardımcısı
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri arasından Rek-

tör tarafından görevlendirilir. Müdürün görev süresi üç yıldır.
(2) Müdür Yardımcısı, Üniversitenin tercihen  Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri arasın-

dan Müdür tarafından belirlenir. Müdür Yardımcısının görev süresi üç yıldır.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve bütçesini hazırlamak.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık

etmek.
c) Yönetim Kurulu kararlarını yürütmek ve yürütülmesini sağlamak.
ç) Merkez bünyesindeki birimlerin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.
d) Çalışma birimlerinin görüşünü alarak, bina, araç-gereç ve benzeri fiziki ve beşeri ih-

tiyaçları Rektörlüğe bildirmek ve gelir kaynakları konusunda çalışmalar yapmak.
e) Yılsonu çalışma raporları ile yeni çalışma programını hazırlamak ve bunları Yönetim

Kuruluna sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversite öğretim

üyeleri arasından Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilecek üç kişi olmak üzere
toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyeliği süresi üç yıldır.
(3) Yönetim Kurulu en az iki ayda bir defa olağan olarak toplanır. Müdür ihtiyaç gör-

düğü durumlarda veya üyelerden üçünün yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu olağanüstü
olarak toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ve faaliyetleri ile ilgili kararlar almak.
b) Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporunu onaylamak.
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c) Merkezin personel ve diğer ihtiyaçlarını belirlemek ve bu konularda Rektörlükten
talepte bulunmak.

ç) İlgili mevzuat hükümlerinde belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.
Çalışma birimleri
MADDE 12 – (1) Merkez, bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen amaçları gerçekleş-

tirmek ve faaliyetleri yürütmek üzere bünyesinde çalışma birimleri oluşturabilir.
(2) Çalışma birimlerinin sayısı, görevleri, çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulu ta-

rafından belirlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Personel
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personeli, Müdürün önerisi üze-

rine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi hükümlerine göre Rektör tarafından görevlendirilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Turgut Özal Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 324)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 363)

MADDE 1 – 26/4/2009 tarihli ve 27211 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Em-
lak Genel Tebliği (Sıra No: 324)’nin “II. GENEL ESASLAR” başlıklı kısmının “1. Tanımlar”
başlıklı bölümünün birinci fıkrasının (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklen-
miş, diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve mevcut (i) bendinde geçen “küçükbaş veya
büyükbaş hayvan türlerinin beslenmesi,” ibaresi “küçükbaş, büyükbaş veya kanatlı hayvan (ta-
vuk) türlerinin beslenmesi,” şeklinde değiştirilmiştir.

“ç) Hayvancılık: Yatırımcılar tarafından projeye dayalı hayvancılık faaliyeti kapsamında
küçükbaş, büyükbaş veya kanatlı hayvan (tavuk) türlerinin beslenmesi, üretilmesi, geliştirilmesi
amacıyla yapılacak yatırımı,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin “II. GENEL ESASLAR” başlıklı kısmının “2. Bedel Tes-
piti” başlıklı bölümünün ikinci fıkrasında geçen “kırkdokuz yılı” ibaresi “otuz yılı” şeklinde
değiştirilmiş, ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar
buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(3) 27/12/2012 tarihli ve 28510 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Ben-
zeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca Hazine taşınmazları
üzerinde tesis edilecek olan mecra irtifak haklarında irtifak hakkı bedeli adı geçen Yönetmelik
hükümlerine göre belirlenecektir.”
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MADDE 3 – Aynı Tebliğin “II. GENEL ESASLAR” başlıklı kısmının “14. Bedellerin
tahsili” başlıklı bölümünün “A. Ön izin, kullanma izni ve irtifak hakkı bedelleri” bölümü aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“A. Ön izin, kullanma izni ve irtifak hakkı bedelleri
(1) İlk yıl ön izin, kullanma izni ve irtifak hakkı bedelleri, ihalenin onaylanıp müşteriye

tebliğinden itibaren onbeş gün içinde, müteakip yıl bedelleri ise, ön izin ve kullanma izni için
sözleşmelerin düzenlenme tarihleri, irtifak hakkı için ise tapuya tescil tarihi esas alınarak her
yıl aynı tarihte peşin olarak ilgili muhasebe birimine yatırılacaktır.

(2) Ön izin verilmeyen hallerde ilk yıl kullanma izni veya irtifak hakkı bedeli ihale be-
delidir. Ön izin verilen hâllerde ise ilk yıl kullanma izni veya irtifak hakkı bedeli; ihale bedelinin
kullanma izni veya irtifak hakkı tesis edilinceye kadar (dört yılı geçmemek üzere) geçen süre
dikkate alınarak Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE-bir
önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında arttırılması suretiyle tespit edilecek be-
deldir. Ancak, ön izin dönemi içerisinde irtifak hakkına veya kullanma iznine konu taşınmazın
yüzölçümünde bir değişiklik meydana gelmesi halinde, ilk yıl irtifak hakkı veya kullanma izni
bedellerinin belirlenmesinde, eksilen veya artan yüzölçümüne göre oransal olarak eksiltme
veya arttırma yapılarak işlem tesis edilecektir.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrası uyarınca tespit edilen ilk yıl kullanma izni veya irtifak
hakkı bedeli, ikinci ve üçüncü yıllar için ise sözleşmesine göre tespit edilecek bedel yüzde yet-
miş oranında indirim uygulanmak suretiyle hesaplanarak tahsil edilir. Ancak, kullanma izni
verildiği veya irtifak hakkı tesis edildiği tarihte taşınmazın üzerinde kullanma izni veya irtifak
hakkı amacına uygun kullanımı mümkün yapı, tesis ve benzeri muhdesatların bulunması ve
esaslı nitelikte ilave yatırım gerekmemesi halinde; kullanma izni ve irtifak hakkı bedellerinde
ilk üç yıl için öngörülen yüzde yetmiş indirim uygulanmayacaktır.

(4) Tarım veya organize hayvancılık/hayvancılık yapılmak üzere kullanma izni verilen
veya irtifak hakkı tesis edilen taşınmazların kullanma izni veya irtifak hakkı bedelleri; ilk yıl
ihale bedeline, ikinci ve üçüncü yıllar için ise sözleşmesine göre tespit edilecek bedele yüzde
yetmiş oranında indirim uygulanmak suretiyle, sonraki yıllar için ise sözleşmesine göre tespit
edilecek bedele yüzde elli oranında indirim uygulanmak suretiyle hesaplanarak tahsil edilir.
Ancak, kullanma izni verildiği veya irtifak hakkı tesis edildiği tarihte taşınmazın üzerinde kul-
lanma izni veya irtifak hakkı amacına uygun kullanımı mümkün yapı, tesis vb. muhdesatların
bulunması ve esaslı nitelikte ilave yatırım gerekmemesi halinde; kullanma izni ve irtifak hakkı
bedellerinde ilk üç yıl için öngörülen yüzde yetmiş indirim uygulanmayacak ve sözleşme ge-
reğince alınması gereken bedelin yüzde ellisinin tahsiline devam edilecektir.

(5) Bu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen yüzde yetmiş oranındaki
indirim ön izin döneminde dikkate alınmayacak, irtifak hakkı veya kullanma izni tesis edil-
dikten sonra uygulanacaktır.

(6) 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli
Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun, 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik
Kanunu, 4691 sayılı Kanun ile 5346 sayılı Kanun gibi özel düzenlemeler gereği verilen kul-
lanma izni veya tesis edilen irtifak hakkı bedellerinde Yönetmelik hükümlerine göre herhangi
bir indirim uygulanmayacaktır.

(7) Vadesinde ödenmeyen bedellere, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacakla-
rının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme
faizi uygulanacaktır.
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(8) İlgili kanunları gereğince bedeli yatırımcı tarafından ödenerek kamulaştırılan ve
Hazine adına tescil edilen taşınmazların üzerinde tesis edilecek irtifak hakkı veya verilecek
kullanma izinlerinden bedel alınmayacaktır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin “II. GENEL ESASLAR” başlıklı kısmının “14. Bedellerin
tahsili” başlıklı bölümünün “B. Hasılat payları” başlıklı alt bölümünün ikinci fıkrasının (a)
bendinin son cümlesi ile sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Ancak, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kul-
lanımına İlişkin Kanun kapsamında kalanlar hariç enerji, tarım ve hayvancılık ile sanayi, tersane
yatırımlarında bu oran binde bir olarak uygulanacaktır.”

“(8) Vadesinde ödenmeyen hasılat paylarına 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesi ge-
reğince belirlenen oranda gecikme faizi uygulanacaktır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin “III. ÖZELLİK ARZ EDEN İŞLEMLER” başlıklı kısmının
“4. Enerji Yatırımları” başlıklı bölümünün birinci fıkrası, ikinci fıkrasının (b) bendi ve üçüncü
fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin
sekizinci fıkrasında yer alan hüküm uyarınca;

a) Elektrik piyasasında kamu tüzel kişiliğini haiz ön lisans veya lisans sahibi tüzel kişi-
lerce yürütülen üretim, dağıtım veya iletim faaliyetleri için gerekli olan Hazine taşınmazları
üzerinde irtifak hakkı tesisinin veya kullanma izni verilmesinin talep edilmesi hâlinde, lisans
sahibi adına, lisansın sona ereceği tarihe kadar irtifak hakkı tesis edilecek veya kullanma izni
verilecektir. Bu amaçla tesis edilecek irtifak hakkı ve verilecek kullanma izinlerinden bedel
alınmayacaktır.

b) Ancak, (a) bendinde belirtilen kuruluşların yürüttükleri hizmetlerin özelleştirilmesi
halinde, işletme hakkını devralan yatırımcı tarafından devir tarihinden itibaren yapılacak ilave
yatırımlar için ihtiyaç duyulacak Hazine taşınmazları üzerinde irtifak hakkı veya kullanma izni
verilmesinin talep edilmesi halinde, işletme hakkı sahibi lehine işletme hakkının süresiyle sınırlı
olmak üzere kullanma izni veya irtifak hakkı tesisi talepleri bedeli karşılığında genel hükümlere
göre değerlendirilecektir.

c) 6446 sayılı Kanun hükümleri uyarınca, enerji yatırımları için Enerji Piyasası Düzen-
leme Kurumu tarafından ön lisans veya lisans verilen ve irtifak hakkı tesisi veya kullanma izni
verilmesi uygun görülen taşınmazlar üzerinde diğer yatırımcılara ön lisans veya lisansın sona
ereceği tarihe kadar, Yönetmeliğin 12 nci maddesine göre takdir edilecek bedel üzerinden kul-
lanma izni verilecek veya irtifak hakkı tesis edilecektir.

ç) 6446 sayılı Kanun hükümleri uyarınca, enerji yatırımları için Enerji Piyasası Düzen-
leme Kurumu tarafından ön lisans verilen yatırımcılar lehine, Kurumun uygun görüşüne isti-
naden, Yönetmeliğin 12 nci maddesine göre takdir edilecek bedel üzerinden yapılacak kullanma
izni veya irtifak hakkı ihalesini müteakip, Kurumca bildirilen süre kadar bedeli karşılığında
ön izin verilecektir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun görüşleri doğrultusunda, ön izin
süresi otuz altı ayı geçmemek üzere uzatılabilir. Adı geçen Kurumun görüşüne istinaden ön li-
sansı lisansa dönüştürülen yatırımcı lehine lisansın sona ereceği tarihe kadar irtifak hakkı tesis
edilecek veya kullanma izni verilecektir.”

“b) Bu tesislerin 31/12/2020 tarihine kadar devreye alınması kaydıyla, yenilenebilir
enerji üretim tesisleri kurulması amacıyla tesis edilecek irtifak hakkı ve kullanma izinlerinde
bedeller, on yıl süreyle sözleşmesi gereği tahsil edilmesi gereken bedele yüzde seksenbeş ora-
nında indirim uygulanarak tahsil edilecektir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından ve-
rilen üretim lisansının tarihi, on yıllık sürenin başlangıcı olarak kabul edilerek indirim yapılacak
süre hesaplanacak ve irtifak hakkının tapuya tescil edildiği veya kullanma izni sözleşmesinin
düzenlendiği tarihten itibaren kalan süre kadar indirim uygulanacaktır.”
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“b) Ancak, BOTAŞ lehine doğalgaz boru hattı geçirilmek amacıyla tesis edilecek irtifak
hakkı ve kullanma izinlerinin süresi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca düzenlenmiş lisans
süresinin sona ereceği tarih olarak belirlenecek ve irtifak hakkı veya kullanma izni bedeli, boru
hattının geçmesi nedeniyle taşınmazın değerinde meydana gelen azalma dikkate alınmak su-
retiyle hesaplanarak bir defaya mahsus olmak üzere tahsil edilecektir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin “III. ÖZELLİK ARZ EDEN İŞLEMLER” başlıklı kısmının
“5. Projeye dayalı organize hayvancılık amacıyla yapılacak yatırımlar” başlıklı bölümünün
başlığı “5. Projeye dayalı organize hayvancılık/hayvancılık amacıyla yapılacak yatırımlar” şek-
linde, birinci ve ikinci fıkraları ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yatırımcılar tarafından, projeye dayalı organize hayvancılık faaliyeti kapsamında,
küçükbaş, büyükbaş veya kanatlı hayvan (tavuk) türlerinin; beslenmesi, üretilmesi, geliştiril-
mesi suretiyle ekonomik değere sahip hale getirilmesi amacıyla Hazine taşınmazları üzerinde
kullanma izni verilmesi veya irtifak hakkı tesis edilmesi talepleri genel hükümlere göre değer-
lendirilecektir.

(2) Hazine taşınmazları üzerinde projeye dayalı organize hayvancılık faaliyeti kapsa-
mında kullanma izni verilmesi veya irtifak hakkı tesis edilmesi için;

a) Yapılacak yatırımın küçükbaş hayvancılıkta bin adet, büyükbaş hayvancılıkta ikiyüz
adet, kanatlı hayvancılıkta; yumurta tavukçuluğunda seksenbin, etlik piliç yetiştiriciliğinde ise
yirmibeşbin adet hayvan kapasitesinden az olmaması,

b) Proje bütünlüğü içerisinde, entegre tesislerin kurulacağı alan ile bitişik ve bütünlük
sağlayan alanlarda yem bitkisi yetiştiriciliği de yapılacak ise, verilecek arazi miktarının kü-
çükbaş hayvan başına yediyüz metrekare, büyükbaş hayvan başına üçbinbeşyüz metrekare, ka-
natlı hayvan başına ek tesisler dahil yumurta tavukçuluğunda 0,2 metrekare, et tavukçuluğunda
ise 0,1 metrekareden fazla olmaması,

gerekir.”
MADDE 7 – Aynı Tebliğin “III. ÖZELLİK ARZ EDEN İŞLEMLER” başlıklı kısmının

“9. Teknoloji geliştirme bölgelerinde yapılacak yatırımlar” başlıklı bölümüne aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.

“(2) Teknoloji geliştirme bölgesi ilanı amacıyla başvuru sahipleri tarafından hazırlana-
cak olan kuruluş başvuru dosyasında yer alan Hazine taşınmazlarına ilişkin alınacak uygun
görüş yazısı, teknoloji geliştirme bölgesi ilan edilmesi istenen taşınmazlar üniversiteye tahsisli
ise valiliklerce (defterdarlık), tahsisli değilse Bakanlık tarafından verilecektir.”

MADDE 8 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

26/4/2009 27211

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 24/3/2010 27531
2- 18/12/2010 27789
3- 8/2/2011 27840
4- 10/4/2011 27901
5- 1/2/2012 28191
6- 10/10/2012 28437
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

27 Mayıs 2014 

SALI 
Sayı : 29012 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Suphi-Fevziye oğlu 1961 D.lu Suriye-Halep-

Azez nüfusuna Kayıtlı olan Gassen KERKEÇ hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan 
dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 15/04/2014 tarih ve 2014/232 esas, 2014/275 karar 
sayılı ilamı ile karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 
7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 
CMUK’nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 
incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 
tebliğ olunur.  4090 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Abdurrahman-Behiye oğlu 1972 D.lu Suriye-

Halep nüfusuna Kayıtlı olan Muhammed HÜSEYİN hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet 
suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 08/04/2014 tarih ve 2014/226 esas, 
2014/278 karar sayılı ilamı ile karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 
7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 
CMUK’nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 
incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 
tebliğ olunur.  4091 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammet Ali-Fatma oğlu 1986 D.lu Suriye-

Halep nüfusuna Kayıtlı olan Cuma ALİ hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı 
açılan kamu davasında mahkememizin 15/04/2014 tarih ve 2014/267 esas, 2014/307 karar sayılı 
ilamı ile karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 
7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 
CMUK’nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 
incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 
tebliğ olunur.  4092 
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Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No: 2013/1888 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Gülay oğlu 1983 D.lu 

Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan ABDURRAHMAN MUHSİN hakkında Kaçakçılık suçundan 

dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 08/04/2014 tarih ve 2013/1973 esas, 2014/501 

karar sayılı ilamı ile sanığın beraatine ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 

54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

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

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

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3818 

————— 
Esas No: 2013/1535 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; İzzet ve Sabbah oğlu 1991 D.lu Halep/SURİYE 

Nüf. kayıtlı olan EMES REYHANİ hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu davasında 

mahkememizin 08/04/2014 tarih ve 2013/1535 esas, 2014/546 karar sayılı ilamı ile sanığın 2 yıl 6 

ay hapis ve 80.00 TL. adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan kaçak 

mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

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

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

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3819 

————— 
Esas No: 2013/1523 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Halil ve Azize oğlu 1983 D.lu Halep/SURİYE 

Nüf. kayıtlı olan TELAL HALİL hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu davasında 

mahkememizin 08/04/2014 tarih ve 2013/1523 esas, 2014/547 karar sayılı ilamı ile sanığın 2 yıl 6 

ay hapis ve 80.00 TL. adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan kaçak 

mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

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

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

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3820 

————— 
Esas No: 2013/1632 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Ahmed ve Zahide oğlu 1974 D.lu 

Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan MAHMOOD RENNAN hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı 

açılan kamu davasında mahkememizin 08/04/2014 tarih ve 2013/1881 esas, 2014/499 karar sayılı 

ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL. adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta 

yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar 

verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

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

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

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3821 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

PANCAR YÜZDÜRME İŞÇİLİK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız Meydan Kısmında Pancar Yüzdürme İşçilik hizmeti alımı, T.Ş.F.A.Ş Mal ve 

Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.  

İhale Kayıt No : 2014/56609 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Beşyüz Evler Mh. Şeker Sk. Adana Yolu Üzeri 9 Km. 

Ereğli/Konya 

b) Telefon No : 0 332 734 59 30-36 

c) Faks No : 0 332 734 59 38 

d) Web Adresi : - 

2 - İhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamızın 2014/2015 kampanya döneminde Meydan 

Kısmında Pancar Yüzdürme İşçilik hizmeti işinde            

36 (otuzaltı) adet personel çalıştırılması işidir.  

b) Yapılacağı Yer : Ereğli Şeker Fabrikası  

c) İşin Süresi : Fabrikamızın 2014/2015 kampanya süresi (tahmini 115 

gün) 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ereğli Şeker Fabrikası toplantı Salonu 

b) Tarih – Saati : 10.06.2014 – 14.00 

4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  

5 - İhale dokümanı, Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV. 

Dahil 177,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur 

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 

birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim 

günüdür. 

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur mal alımı 4734 ve 4735 sayılı 

kanunlara tabi değildir. 4477/1-1 
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TOHUM İLACI SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Tohum İlacı Alımı İşi Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 

İKN: 2014/57579 

1 - İdarenin 

a) Adı : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Adresi : Mithatpaşa Cad. No:14  (06100) Yenişehir/ANKARA 

c) Telefon ve faks numarası : 0312-458 55 00  Faks: 0312-458 58 00-458 58 01 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : -22.300 Kg. Thiamethoxam FS 350 %35 + Thiram  

(TMTD) WP %80 + Hymexazol SL (L) % 36 ilaçlarını  

ihtiva eden hazır karışım veya, 

- 25 000 kg. İmidacloprid FS 600 % 60 + Thiram (TMTD) 

WP % 80 + Hymexazol SL (L) % 36 ilaçlarını ihtiva eden 

hazır karışım. 

b) Teslim yeri : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Tohum İşleme Fabrikası 

Etimesgut/ANKARA 

c) Teslim tarihi : Tohum ilacı Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 

35 (Otuzbeş) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. 

3 - İhalenin 

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

Mithatpaşa Cad. No: 14  (06100) Yenişehir/ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 01.07.2014 Salı günü,  saat 14.00 

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - İhale dokümanları Mithatpaşa Caddesi No:14 (06100) Yenişehir/ANKARA 

adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Servisinde görülebilir 

ve şartnameler (KDV dahil) TL/Tk. 100,00 (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresden temin 

edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, 01.07.2014 Salı günü, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No.14 (06100) 

Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 4461/1-1 
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4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:        

1 - Satışa esas bedeli en az 12,29 TL. ile en çok 37.500,00 TL. arasında değişen; 

02/06/2014 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 2,00 TL. en çok 

3.750,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Oto Parçaları, Çakmak, Tıbbi Malzeme, 

Motorsiklet yedek parçaları, Kol saatleri, Giyim Eşyaları, Tekstil, Cep Telefonu aksesuar ve 

yedek parçaları, Elektrikli ve Elektronik eşya, v.b 50 grup eşya; açık artırma suretiyle, Kolejtepe 

mahallesi Mühendisevler Sokak GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü hizmet binası 

adresindeki 4. kat Toplantı Salonunda 03/06/2014 tarihinde saat: 09:30'da satışa sunulacaktır. 

Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr 

ve www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile 0 342 339 85 15 numaralı telefondan ulaşılabilir. 

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

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

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

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

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı 

Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 4571/1-1 

—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 26,55TL. ile en çok 74.697,13TL. arasında değişen; 

02/06/2014 günü saat: 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 2,66 TL., en çok 

7.469,71 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen granit mermer taş, cep telefonu, ayakkabı, 

mont, konteyner, elektrikli bisiklet vs. cinsi 45 (kırbeş) grup eşya; açık artırma suretiyle, Liman 

Cad. T.M.O. Yanı Büyük Liman/Antalya adresindeki ihale salonunda 03/06/2014 tarihinde saat: 

09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 

www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (242) (259 03 80) 

numaralı telefondan ulaşılabilir. 

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

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

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

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

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı 

Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 4520/1-1 
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İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Bolu Orman İşletme Müdürlüğünden: 

Anahtar teslimi inşaat yaptırılması karşılığında taşımaz mal trampası işi 2886 Sayılı 

Devlet İhale Kanununun 1. Maddesi gereğince 35/a Maddesine göre Kapalı Teklif usulü ile ihale 

edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Bolu Orman İşletme Müdürlüğü Karamanlı Mah. 

Hastane Cad. No: 1 Merkez/BOLU 

b) Telefon ve faks numarası : 0-374-215 37 40   0-374-215 92 31 

c) Elektronik posta adresi : kemalyildiz@ogm.gov.tr 

2 - İhale konusu trampa işinin 

a) Niteliği, türü, miktarı : Bolu İli, Merkez İlçesi, Sağlık Mahallesi Orman 

Lojmanları Sitesi sahasında, 1 adet 16.509 m2 inşaat 

alanlı idare binası, 4112 m2 inşaat alanlı 2 adet 4 kat 16 

daireden oluşan 32 dairelik Hizmetevi, Mevcutta 

bulunan sosyal Tesise eklenecek B+Z+1 kattan ibaret 

2320 m2 ek Sosyal Tesis Binasının İhale dökümanı 

kapsamında verilecek proje ve niteliklere uygun olarak 

anahtar teslimi usulüyle yaptırılması karşılığında; 

  Bolu ili Karacasu Beldesi Köyiçi Mevkii 1341 Ada - 6 

Parsel, 1341 Ada-7 Parsel ve 1341 Ada-9 Parsellerde 

kayıtlı, Yüzölçümü: 53.036 m2, Hisse Oranı: Tam, 

Sahibi: Orman Genel Müdürlüğü olan, Taşınmaz 

Mallar'ın Trampa edilmesi. 

b) Taşınmaz mal tahmin edilen 

    satış bedeli : 14.500.000,00 TL. (On Dört Milyon Beş Yüz Bin TL) 

Karşılığında (Yeni yapılacak İdare Binası+Ek Sosyal 

Tesis Binası+Yeni 32 Daireli Hizmetevleri inşaatı + ek 

olarak 6.430,00 TL (Altı Bin Dört Yüz Otuz TL) idareye 

ödenecek İlave Bedel) 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 15 

(OnBeş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 24 (Yirmi Dört) Ay'dır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bolu Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonu 

Merkez/BOLU 

b) Tarihi ve saati : 10.06.2014 Salı günü, 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. Kanuni ikametgâh sahibi olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

4.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, 
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a - Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b - Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, 

ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 

belge. 

4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

a - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 

b - Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini 

belirten, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

4.1.5. İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde 

sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname, 

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.7. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.8. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli 

vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.9. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen 

iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.10. İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6 - İhale dokümanı Bolu Orman İşletme Müdürlüğü Karamanlı Mah. Hastane Cad. No: 1 

Merkez/BOLU adresinde görülebilir ve 2.500,00 TL (İki Bin Beş Yüz TL). Karşılığı aynı 

adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

7 - İstekliler; içinde iç zarf ve diğer istenen belgelerin bulunduğu Dış zarftan oluşan 

tekliflerini ihale saatine kadar Bolu Orman İşletme Müdürlüğü Karamanlı Mah. Hastane Cad. 

No:1 Merkez/BOLU adresindeki İhale Komisyonu Başkanlığı'na verebileceği gibi, iadeli taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

8 - İstekliler tekliflerini, trampa edilecek taşınmaz malın tahmin edilen satış bedeli 

karşılığı olarak İhale Dokümanında Uygulama Projeleri, Mahal Listeleri verilen Yeni İdare 

Binası+Ek Sosyal Tesis Binası+Yeni 32 Daireli Hizmetevleri İnşaatını taahhüt etmek ve 6.430,00 TL 

(Altı Bin Dört Yüz Otuz TL) ilave bedeli artırmak sureti ile vereceklerdir. Bu ihalede en uygun 

bedel teklif edilen bedellerin en yükseği olup üzerine ihale edilen istekli ile trampa edilecek 

taşınmaz malın tahmin edilen satış bedeli üzerinden anahtar teslimi sözleşme düzenlenecektir. 

(Sözleşmenin ifası sonrasında Binaların teslimi ile birlikte Yüklenici İdareye İhale bedeli kadar, 

ki bu bedel 14.500.000TL (On Dört Milyon Beş Yüz Bin TL)+ (6.430TL'nin (Altı Bin Dört Yüz 

Otuz TL) üzerine ilave teklif edilecek bedel kadar olacaktır, fatura kesecek ve İdarece bu 

faturanın ilgili mevzuat uyarınca karşılığı olan KDV'si yükleniciye ödenecektir.) 

9 - İstekliler Taşımaz Mal Tahmin Edilen Satış Bedelinin %3 ünden (435.000,00 TL (Dört 

Yüz Otuz Beş Bin TL) den) az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 

vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 4488/1-1 
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FABRİKAMIZ GENEL MUHASEBE VE PERSONEL SERVİSİNDE BÜRO ELEMANI 

ÇALIŞTIRILMASI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2014/56504 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Sivrihisar Caddesi No:195/C Tepebaşı/ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 222 230 27 39 (10 Hat) Dahili 1476 – 1478 /  

  0 222 230 59 15 

c) Elektronik posta adresi(varsa) : eskisehirmakina@turkseker.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

     internet adresi (varsa ) 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız Genel Muhasebe ve Personel Servisinde 

Büro Elemanı Çalıştırılması Hizmet İşçiliği (12 Aylık 

- 4 Kişi)  

b) Yapılacağı yer : ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI İDARİ BİNASI 

c) İşin süresi : Firmayla Sözleşme İmzalandıktan Sonra 12 AY  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI TOPLANTI 

SALONU 

b) Tarihi ve saati : 09.06.2014 - Pazartesi günü – Saat: 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde 

uygulanacak kriterler: İdari şartnamemizin 7. ve 8. maddelerinde belirtilmiştir. 

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6 - İhale dokümanı Eskişehir Makine Fabrikası-Sivrihisar Caddesi No: 195/C-Tepebaşı/ 

Eskişehir adresinde görülebilir ve 30,00 TL. (Otuz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin 

edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale 

dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak 

isteyenler, posta masrafı dahil 30 Türk Lirası doküman bedelini T.C. ZİRAAT BANK. – 

Y.EMRE ŞB. Kurumsal– TR67 0001 0008 8737 7119 5864 51– HALKBANK – ESKİŞEHİR 

ŞB. – TR89 0001 2009 3480 0013 0000 03 – VAKIFBANK – YUNUSEMRE ŞB.- TR47 0001 

5001 5800 7295 8693 25 – T.İŞ BANKASI – ESKİŞEHİR ŞB. – TR62 0006 4000 0014 4000 

0163 61 – AKBANK - ESKİŞEHİR ŞB. – TR75 0004 6000 2688 8000 2810 21 – ŞEKERBANK- 

TAŞBAŞI ŞB. - TR 42 0005 9019 1013 0191 0058 73 - nolu hesaplarından birine yatırmak 

zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin 

ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep 

başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az 

beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta 

yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın 

ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz 

hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi 

olarak kabul edilecektir.  

7 - Teklifler, 09.06.2014-Pazartesi günü saat 14:00’e kadar T.Ş.F.A.Ş. ESKİŞEHİR 

MAKİNA FABRİKASI Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, PTT, Kargo vb. vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Tekliflerin posta veya kargo ile gönderilmesi halinde vuku bulacak gecikmelerden 

İdaremiz sorumlu değildir. 
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8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların 

miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatlı sözleşme 

düzenlenecektir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

11 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 4388/1-1 

————— 
FABRİKAMIZ İHTİYACI 1 ADET CNC TORNA TEZGAHI (TTT – TŞ – 48) NO’LU 

TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE  

İHALE EDİLECEKTİR 

İhale Kayıt Numarası : 2014/56520 

1 - İdarenin 

a) Adresi : T.Ş.F.A.Ş. ESK. MAK. FAB. - Sivrihisar Caddesi 

No:195/C ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 222 230 27 39 (10 Hat) Dahili 1476 – 1478 veya   

0 222 230 13 44 0 222 230 59 15 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : eskisehirmakina@turkseker.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi ( varsa ) : - 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 ADET CNC TORNA TEZGAHI ALIMI (TTT – 

TŞ - 48 No’lu Teknik Şartnameye göre) 

b) Teslim yeri : ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI MALZEME 

AMBARI 

c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 90 (doksan ) gündür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI TOPLANTI 

SALONU 

b) Tarihi ve saati : 23. 06. 2014 – Pazartesi – Saat : 14:00 

c) İhale usulü : Açık İhale Usulü 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İdari şartnamemizin 7. ve 8. maddelerinde belirtilmiştir. 

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makine Fabrikası-Sivrihisar Caddesi No: 195/C-

Eskişehir adresinde görülebilir ve 80.-TL. (Seksen Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin 

edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. İhale 

dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak 

isteyenler, posta masrafı dahil 80 Türk Lirası doküman bedelini T.C. ZİRAAT BANK. – 

Y.EMRE ŞB. Kurumsal– TR67 0001 0008 8737 7119 5864 51– HALKBANK – ESKİŞEHİR 

ŞB. – TR89 0001 2009 3480 0013 0000 03 – VAKIFBANK – YUNUSEMRE ŞB.- TR47 0001 
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5001 5800 7295 8693 25 – T.İŞ BANKASI – ESKİŞEHİR ŞB. – TR62 0006 4000 0014 4000 

0163 61 – AKBANK - ESKİŞEHİR ŞB. – TR75 0004 6000 2688 8000 2810 21 – ŞEKERBANK- 

TAŞBAŞI ŞB. - TR 42 0005 9019 1013 0191 0058 73 - no’lu hesaplarından birine yatırmak 

zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin 

ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep 

başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az 

beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta 

yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın 

ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz 

hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi 

olarak kabul edilecektir.  

7 - Teklifler, 23.06.2014 - Pazartesi günü saat 14:00’e kadar T.Ş.F.A.Ş.ESKİŞEHİR 

MAKİNA FABRİKASI Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, PTT, Kargo vb. vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların 

miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatlı sözleşme 

düzenlenecektir. Bu ihalede, kısmı teklif verilemez. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

11 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 4389/1-1 

—— • —— 

DE 9500 VE DE 11000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT MTU 8V 396 TC13 TİPİ DİZEL 

MOTORLARIN BAKIM VE ONARIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 3 KALEM 

(960 ADET) PİSTON SEGMANI SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2014/57761 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 

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

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

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 3 KALEM (960 ADET) PİSTON SEGMANI 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 20/06/2014 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer 

Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dahil 100,-TL 

bedelle temin edilebilir. 

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

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 4467/1-1 
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CNC DİK İŞLEME MERKEZİ SATIN ALINACAKTIR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Biriminden:  

CNC Dik İşleme Merkezi alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü 

maddesindeki (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname ekinin 20’nci Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile 

ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/58701 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 2976136-0312 2976138 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : bilars@hacettepe.edu.tr. 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : CNC Dik İşleme Merkezi 1 adet 

b) Teslim yeri : 1.Organize San. Böl. Erkunt Cad. No: 12 Sincan/ 

Ankara 

c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 30 takvim 

günü içinde. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : H.Ü Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Toplantı Odası. 

b) Tarihi ve saati : 06.06.2014 Cuma saat 16.00 

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 Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar 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, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
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4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

kriterler: 

4.3.1 - Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

İstekli, alım konusu malların teklif etmeye yetkisinin bulunduğunu gösteren ve kendi 

durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunmak zorundadır. Bu belgeler şunlardır: 

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, (üreticiden alınmış) 

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte serbest bölge faaliyet belgesi. 

İstekli tarafından imalatçı olduğu yukarıdaki belgelerden biri sunularak tevsik edilebilir. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı 

yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman; 

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

amacıyla, 

4.3.2.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli 

tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan 

teknik dökümanların / katalogların her sayfası istekli tarafından imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.2.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 

altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından 

hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.2.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı, 

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur. 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 100.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhiye ya da 

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
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8. Teklifler, 06.06.2014 Cuma saat 16.00’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satın Alma 

Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 4503/1-1 

—— • —— 
KOMPLE KÜÇÜK YOL MALZEMESİNİN SÖKÜMÜ VE BAĞLANMASI İLE SÖKÜLEN 

MALZEMELERİN VAGONLARA YÜKLENMESİ HİZMET ALIM İŞİ 

SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2014/55412 

İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. 

GAR/AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43 

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr 

(tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com) 

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı: 

Afyon-Dumlupmar İstasyonları Arasında Hızlı Yol Yenilme Makinesi İle Yapılacak Yol 

Yenileme Çalışmaları Esnasında 420.000 Adet (K) Tipi Komple Küçük Yol Malzemesinin 

Sökümü ve (HM) Tipi Küçük Yol Malzemesinin Bağlanması İle Yol Yenilemesinden Çıkan 

Küçük Yol Malzemelerinin Vagonlara Yüklenmesi hizmeti satın alınacaktır. 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına ihale gün ve saati olan 10/06/2014 günü saat 14:30'a kadar verilmiş veya gelmiş 

olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

Bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV Dahil 

100,00 TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir. 

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 4476/1-1 

—— • —— 
İHALE İLANI (DÜZELTME No: 1) 

Bursa Su ve Kanalizasyon idaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Cumhuriyeti 

Bursa Büyükşehir Belediyesi 

Avrupa Yatırım Bankas1 (AYB) tarafından finanse edilen 

Bursa Atıksu Projesi II 

BATI NİLÜFER HAVZASI KOLEKTÖRLERİ YAPIM İŞLERİ (SÖZLEŞME No: A3.4.1) 

09/05/2014 tarih ve 28995 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan söz konusu ihale ilanında 

02/06/2014 olan Önyeterlilik Müracaat tarihi, 26/06/2014 olarak değiştirilmiştir. 

 4500/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama 

Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve 

Atanmalarda aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen 

Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. İlgililerin 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki 

şartları taşımaları gerekmektedir. 

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren on beş gün olup başvurular şahsen 

yapılacak, posta ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

Başvuracak Adaylardan; 

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirtir 

dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, 

yayın listelerini, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve 

yayınlarını kapsayan altı (6) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına; 

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını 

belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı 

örneklerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı 

Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına; 

Teslim edeceklerdir. 

Bu konuda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. İlan ve kadroya atanma şartlarına uygun 

olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir. 

Duyurulur. 

Birimi 
Anabilim 

Dalı/Programı 
Ünvanı Derece Adedi Açıklamalar 

Tıp 

Fakültesi 

Kadın 

Hastalıkları 

ve Doğum 

Profesör 1 1 

Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı 

olmak, Probleme Dayalı Öğrenme, Ölçme 

ve Değerlendirme sertifikası olmak. 

Aydın 

İktisat 

Fakültesi 

Avrupa 

Birliği 

İlişkileri 

Doçent 1 1 

Avrupa Birliği, Entegrasyon Teorisi, Dış 

Ticaret ve İstihdam Piyasaları konusunda 

çalışmaları olmak. 

 4497/1-1 

—— • —— 
Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. 

Adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları 

gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin 

onaylanmış olması şarttır. 

1 - Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden 

tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora 

çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile başvurmaları 

gerekmektedir. 

MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ: Profesör adaylarının Üniversitemiz Personel Daire 

Başkanlığına,  ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir. 

Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır. 
 

Birim Bölüm Anabilim Dalı Ünvanı Drc Adet Açıklama 

Mühendislik 

Fakültesi 

İnşaat 

Mühendisliği 
 Prof. 1 1 

Zemin yapı etkileşimi 

konusunda çalışma yapmış 

olmak. 
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İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2009/187857 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İller Bankası A.Ş. Genel 

Müdürlüğü Proje Dairesi Bşk. 
İl/İlçe Altındağ/Ankara 

Adresi 
Ziraat Mah. 657. Sok. No: 14 

Dışkapı 
Tel-Faks 0 312 303 37 02 

Posta Kodu 06110 E-Mail proje@ilbank.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
Artek Müh. İnş. Taah. San. ve Tic. 

Ltd. Şti. 
 

Adresi 
Dr.Mediha Eldem Sokak               

No: 62/12-13 Yenişehir/Ankara 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Çankaya V.D. 085 002 3218  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 68922  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (12) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

1 (BİR) YIL 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (X) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (X) 

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. 

 4502/1-1 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/80505 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
TÜDEMSAŞ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 
İl/İlçe SİVAS/MERKEZ 

Adresi 
KADI BURHANETTİN 

MAHALLESİ SİVAS 
Tel-Faks 3462251818-3462235051 

Posta Kodu 58059 E-Mail tudemsas@tudemsas.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
YAPI-TEK ÇELİK SANAYİ 

ANONİM ŞİRKETİ 
GÜNAY KÖSE 

Adresi 

DENİZ MAHALLESİ YENİ 

LİMAN YOLU NO:11 41900  

DERİNCE/KOCAELİ 

AYÇİÇEĞİ SOKAK NO:30 

YAHYAKAPTAN 

İZMİT/KOCAELİ 

T.C. Kimlik No.  12533973812 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
9370668513  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
KOCAELİ TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 1406-25839  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 4535/1-1 
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İstanbul Halk Ekmek Gıda ve Sanayi Anonim Şirketinden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/33286 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İstanbul Halk Ekmek Gıda ve Sanayi A.Ş. 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İstanbul Halk Ekmek Gıda ve 

Sanayi A.Ş. 
İl/İlçe İstanbul/Sultangazi 

Adresi 

Esentepe Mah. Mimar Sinan 

Bulvarı No:170/A Cebeci  - 

Sultangazi/İstanbul 

Tel-Faks 0212 476 00 90-0212 476 00 99 

Posta Kodu  E-Mail ihe@ihe.com.tr 

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

Adı/Unvanı 
Trabzon Tarım Turizm İnş. Nak. 

Gıda San. Tic. Ltd. Şti. 
 

Adresi 

Yavuz Selim Mah. Arsin Org. San. 

Bölgesi 8 nolu Cad. Arsin/Trabzon – 

Türkiye 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Arsin Malmüdürlüğü: 385 052 4530  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 253/Arsin  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İstanbul Halk Ekmek Gıda ve Sanayi Anonim Şirketinden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/33286 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İstanbul Halk Ekmek Gıda ve Sanayi A.Ş. 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İstanbul Halk Ekmek Gıda ve 

Sanayi A.Ş. 
İl/İlçe İstanbul/Sultangazi 

Adresi 

Esentepe Mah. Mimar Sinan 

Bulvarı No:170/A Cebeci  - 

Sultangazi/İstanbul 

Tel-Faks 0212 476 00 90-0212 476 00 99 

Posta Kodu  E-Mail ihe@ihe.com.tr 

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

Adı/Unvanı 
Noor Fındık Sanayi ve Ticaret Ltd. 

Şti. 
 

Adresi 

Organize Sanayi Bölgesi Esma 

Serhat Hanım Cad. No:13 Giresun – 

Türkiye 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Giresun V.D: 631 052 7220  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 4796/Giresun Merkez  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

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. 

 4544/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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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. 

 4524/2/1-1 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
2014/6274 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Tarafından

Temsil Edilen Avrupa Birliği Arasında IPA Sınır Ötesi İşbirliği Bileşeni
Kapsamında Türkiye’nin ENPI Karadeniz Havzası Programı’na
Katılımının Finansmanına İlişkin Program Hakkında 2010 Yılı
Finansman Anlaşmasına Dair Zeyilname No 1’in Onaylanması Hakkında
Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’a, Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere
— Adalet Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
— Dışişleri Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine

Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği
— Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği
— Adıyaman Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Adıyaman Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Akdeniz Üniversitesi Toplumsal Duyarlılığı Arttırma Geliştirme Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Turgut Özal Üniversitesi Anayasa Kuramı Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

TEBLİĞ
— Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 324)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair

Tebliğ (Sıra No: 363)

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




