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       YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

EKONOMİ ESKİ BAKANI MEHMET ZAFER ÇAĞLAYAN, İÇİŞLERİ ESKİ
BAKANI MUAMMER GÜLER, AVRUPA BİRLİĞİ ESKİ BAKANI
EGEMEN BAĞIŞ İLE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK ESKİ BAKANI

ERDOĞAN BAYRAKTAR HAKKINDA KURULAN MECLİS
SORUŞTURMASI KOMİSYONUNA ÜYE

SEÇİMİNE İLİŞKİN KARAR

Karar No. 1068                                                             Karar Tarihi: 8.7.2014 

Ekonomi Eski Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN, İçişleri Eski Bakanı Muammer
GÜLER, Avrupa Birliği Eski Bakanı Egemen BAĞIŞ ve Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı
Erdoğan BAYRAKTAR hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 5.5.2014
tarihli 84’üncü Birleşiminde kurulan (9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun
üyeliklerine, Genel Kurulun 8.7.2014 tarihli 113’üncü Birleşiminde ve Komisyonun 9.7.2014
tarihli toplantısında Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip üyelikler için yapılan seçimler sonu-
cunda aşağıda adları ve seçim bölgeleri yazılı milletvekilleri seçilmişlerdir.

           Başkan Hakkı KÖYLÜ Kastamonu AK Parti
           Başkanvekili Yılmaz TUNÇ Bartın AK Parti
           Sözcü Mustafa Kemal ŞERBETÇİOĞLU Bursa AK Parti
           Kâtip İlknur İNCEÖZ Aksaray AK Parti
           Üye Namık HAVUTÇA Balıkesir CHP
           Üye Bengi YILDIZ Batman HDP
           Üye İsmet SU Bursa AK Parti
           Üye Bilal UÇAR Denizli AK Parti
           Üye Haluk EYİDOĞAN İstanbul CHP
           Üye Erdal AKSÜNGER İzmir CHP
           Üye Rıza Mahmut TÜRMEN İzmir CHP
           Üye Mesut DEDEOĞLU Kahramanmaraş MHP
           Üye Mustafa AKIŞ Konya AK Parti
           Üye Ayşe TÜRKMENOĞLU Konya AK Parti
           Üye Yusuf BAŞER Yozgat AK Parti

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

12 Temmuz 2014
CUMARTESİ

Sayı : 29058



       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı : 2014/6539

4 Haziran 2014 tarihinde İstanbul’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa

Birliği Arasında Birlik Programı Horizon 2020-Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programına

(2014-2020) Türkiye Cumhuriyeti’nin Katılımı Konusunda Anlaşma”nın onaylanması; Dışişleri

Bakanlığının 20/6/2014 tarihli ve 6614334 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı

Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/6/2014 tarihinde karar-

laştırılmıştır.

                                                                                                                                       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
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BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2014/6341

Ambalajlarında bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaret bulunmayan

ya da bunların taklitlerini taşıyan tütün ve alkol ürünleri yakalamalarında ödenecek ikramiyelere

ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 27/2/2014 tarihli ve 581 sayılı

yazısı üzerine, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 23 üncü maddesine göre, Bakan-

lar Kurulu’nca 30/4/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                               A. BABACAN                              A. BABACAN                                    E. İŞLER

           Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı V.                     Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                 A. İSLAM                                   V. EROĞLU                                      Ö. ÇELİK

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

                     F. ÇELİK                                      L. ELVAN                                A. DAVUTOĞLU                                     E. ALA

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

                    T. YILDIZ                                    A. Ç. KILIÇ                                   M. M. EKER                                     A. İSLAM

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

                      E. ALA                                    C. YILMAZ                                    Ö. ÇELİK                                       İ. YILMAZ

                İçişleri Bakanı                          Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı V.

                                          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
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Karar Sayısı : 2014/6544

Uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki yakalamalarında

ödenecek ikramiyelere ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 27/2/2014

tarihli ve 581 sayılı yazısı üzerine, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 23 üncü

maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/6/2014 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
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BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                       11 Temmuz 2014

       69471265-305-5668

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 12 Temmuz 2014 tarihinden itibaren Bulgaristan ve

Yunanistan’a gidecek olan Başbakan Yardımcısı Emrullah İŞLER’in dönüşüne kadar Başbakan

Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine

saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                             11 Temmuz 2014

     68244839-140.03-175-373

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 11/7/2014 tarihli ve 69471265-305-5668 sayılı yazınız.

            Görüşmelerde bulunmak üzere, 12 Temmuz 2014 tarihinden itibaren Bulgaristan ve

Yunanistan’a gidecek olan Başbakan Yardımcısı Emrullah İŞLER’in dönüşüne kadar Başbakan

Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)’ndan:

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/11/2012 tarihli ve 28462 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tapu ve

Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Teftiş Kurulu Başkanı, Teftiş Kurulunda görev yapmakta olan başmüfettişler ara-

sından atanır. 20 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki öğrenim şartını haiz olmak

kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarında denetim hizmetleri ile ilgili görevlerde en az on yıl

hizmeti bulunanlar ile daire başkanlığı, dengi veya üstü görevleri yapmış olanlar arasından

Başkanlığa atama yapılabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı

olduğu Bakan yürütür.

—— • ——
Maliye Bakanlığından:

MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/6/2012 tarihli ve 28334 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye

Bakanlığı Defterdarlık Uzmanlığı Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki “bir

Müsteşar Yardımcısının başkanlığında” ibaresi “en az Genel Müdür ya da Genel Müdür Yar-

dımcısı düzeyinde birinin başkanlığında” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

25/6/2012 28334

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

9/11/2012 28462
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Maliye Bakanlığından:

MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/4/2012 tarihli ve 28269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye

Bakanlığı Maliye Uzmanlığı Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki “bir Müs-

teşar Yardımcısının” ibaresi “Personel Genel Müdürünün” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK ŞEBEKE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/5/2014 tarihli ve 29013 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Elektrik Şebeke Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 9 – (1) Güç kalitesi izleme sistemi tesis edilmeksizin işletmeye

alınmış iletim sistemi kullanıcıları, 1/7/2015 tarihine kadar bu Yönetmeliğin 9, 11 ve 13 üncü

maddelerinde belirtilen IEC 61000-4-30 A sınıfı ölçüm standardına uyumlu ölçüm ve kayıt ci-

hazlarını tesis etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen kullanıcılara, bu

Yönetmeliğin 9, 10, 11, 12 ve 13 üncü maddelerinde belirtilen sınır değerlerin aşılmasına ilişkin

bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarının ilgili hükümleri doğrultusunda işlem tesis edilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

28/5/2014 29013 (Mükerrer)

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

19/4/2012 28269

Sayfa : 32                               RESMÎ GAZETE                            12 Temmuz 2014 – Sayı : 29058



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARIN KAYIT ALTINA

ALINMASINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların

elektronik haberleşme hizmeti yapabilmesi için kayıt altına alınmasına, kayıp, kaçak veya ça-

lıntı cihazlara elektronik haberleşme hizmeti verilmesinin engellenmesine ve elektronik kimlik

bilgisi başka cihazlara kopyalanan, bertaraf edilen veya ihraç edilen cihazlara ilişkin usul ve

esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, uluslararası dolaşım hizmeti alan kullanıcılara ait

elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar hariç olmak üzere işletmeciler tarafından hizmet su-

nulan elektronik kimlik bilgisini haiz tüm cihazları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleş-

me Kanununun 6, 53, 55, 56, 57 ve 58 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Abonelik sözleşmesi: İşletmeci ile abone arasında akdedilen ve işletmecinin bir bedel

karşılığında dönemsel ya da sürekli olarak bir hizmeti yerine getirmeyi veya mal teminini üst-

lendiği ya da her ikisini birden kapsayan sözleşmeyi,

b) Ağırlayan işletmeci: Mobil elektronik haberleşme hizmeti sunmak üzere Kurum ile

imtiyaz sözleşmesi imzalayan işletmeciyi,

c) Başvuru merci: e-Devlet kapısını ve mevzuat gereği e-Devlet kapısından kendisi

üzerine kayıt yapılması mümkün olmayan kişiler için işletmeci abone kayıt merkezlerini,

ç) BİM: Bilgi ve İhbar Merkezini,

d) Cihaz: Mobil iletişim şebekesinden hizmet alan elektronik kimlik bilgisini haiz ci-

hazı,

e) Elektronik kimlik bilgisi: Elektronik haberleşme cihazlarına tek ve benzersiz olarak

tahsis edilmiş kimlik tanımını,

f) Elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş cihaz: Elektronik kimlik bilgisinin tamamının

ya da bir kısmının değiştirildiği tespit edilen cihazı,

g) IMEI numarası: Mobil cihazlara ait uluslararası elektronik kimlik bilgisini gösteren

numarayı,
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ğ) İşletmeci: Yetkilendirme çerçevesinde mobil elektronik haberleşme hizmeti sunan

veya mobil elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işleten şirketi,

h) Kaçak cihaz: Kurum kayıtlarında yer almadığı halde kullanımda olduğu tespit edilen

ve siyah listeye eklendiği tarihten itibaren altmış gün içerisinde kayıt altına alınmayan cihazı,

ı) Kanun: 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununu,

i) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,

j) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

k) MCKS: Merkezî mobil cihaz kimlik tanımı veri tabanı sistemini,

l) Mobil Anahtarlama Merkezi (MAM): Ses veya veri için mobil elektronik haberleşme

hizmeti sunan şebekelerde haberleşme bağlantısının kurulduğu ve yönetildiği birimi,

m) Yolcu beraberinde getirilen cihaz: Gümrük mevzuatı uyarınca yurt dışından zati

eşya kapsamında yolcu beraberinde getirilen ve ticari nitelikte olmayan elektronik kimlik bil-

gisini haiz cihazı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Listeler

Beyaz liste

MADDE 5 – (1) Beyaz liste;

a) Mevzuata uygun bir şekilde; yolcu beraberinde getirilerek, ithal edilerek veya yurt

içinde imal edilerek Kuruma bildirilen ve kayıt işlemi tamamlanan,

b) 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna

İlişkin Kanunun mülga Geçici 6 ncı maddesi kapsamında kayıt altına alınmış olan elektronik

kimlik bilgisi değiştirilmemiş ve kopyalanmamış,

cihazlara ait IMEI numaralarından oluşur.

(2) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan cihazların ihraç edilmesi veya bertaraf

edilmesi halinde, bu durumun Kuruma bildirilmesi akabinde cihazlara ait IMEI numaraları be-

yaz listeden çıkarılır.

Siyah liste

MADDE 6 – (1) Siyah liste; kaçak, kayıp, çalıntı, elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş

ya da başka cihazlara kopyalanmış, bertaraf edilmiş veya Kurum kayıtlarında yer almadığı hal-

de kullanımda olduğu tespit edilen cihazlara ait IMEI numaralarından oluşur.

Gri liste

MADDE 7 – (1) Gri liste; beyaz ve siyah liste dışında kaldığı tespit edilen ancak elek-

tronik haberleşme hizmetini geçici olarak alan cihazlara ait IMEI numaralarından oluşur.

Eşleştirilmiş beyaz liste

MADDE 8 – (1) Eşleştirilmiş beyaz liste;

a) 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna

İlişkin Kanunun mülga Geçici 6 ncı maddesi kapsamında elektronik kimlik bilgisinin değişti-

rilmiş olduğu ya da başka bir cihaza kopyalanmış olduğu tespit edilen cihazlara ait IMEI nu-

maraları ile kayıt ücretini yatıran kullanıcılara ait abone numaralarının,
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b) Elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş olarak tespit edilen IMEI numaraları ile 18 inci

madde kapsamında belirlenen abone numaralarının,

c) İlgili işletmeci ile abonelik sözleşmesi yapan ve geçici süreyle Türkiye Cumhuriyeti’nde

bulunan kullanıcıların cihazlarına ait IMEI numaraları ile abone numaralarının,

ç) İşletmeciler tarafından bildirilen şebeke test cihazlarına ait IMEI numaraları ile test

için kullanılacak abone numaralarının,

eşleştirilmesi ile oluşur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

IMEI Numarası Listelerde Yer Alan Cihazlara Yapılacak İşlemler

IMEI numarası beyaz listede yer alan cihazlara ilişkin işlemler

MADDE 9 – (1) İşletmeciler, IMEI numarası beyaz listede veya eşleştirilmiş beyaz

listede yer alan cihazlara elektronik haberleşme hizmeti verir.

IMEI numarası siyah listede yer alan cihazlara ilişkin işlemler

MADDE 10 – (1) İşletmeciler, IMEI numarası siyah listede yer alan cihazın kullanıcı-

sına IMEI numarasının siyah listede olduğuna dair kısa mesaj gönderir.

(2) MAM altyapısına sahip işletmeciler, abone numarası ile eşleştirme yapılarak kulla-

nıma açılanlar hariç olmak üzere IMEI numarasının siyah listeye girmesinden itibaren;

a) Kayıp, çalıntı veya bertaraf edilmiş cihazın elektronik haberleşme bağlantısını

24 saat içerisinde,

b) Elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş cihazın elektronik haberleşme bağlantısını

otuz gün içerisinde,

c) Kurum kayıtlarında yer almadığı halde kullanımda olduğu tespit edilen cihazın elek-

tronik haberleşme bağlantısını altmış gün içerisinde,

keser.

(3) MAM altyapısına sahip olmayan işletmeciler için ikinci fıkrada belirtilen işlemler

işletmecinin hizmet aldığı ağırlayan işletmeci tarafından gerçekleştirilir.

(4) Siyah listeye alınan IMEI numaralarının siyah listeye alınma nedenleri, işletmeci-

lerle paylaşılır. Bu bilgi işletmeci çağrı merkezlerini arayan kullanıcılara bildirilir.

IMEI numarası gri listede yer alan cihazlara ilişkin işlemler

MADDE 11 – (1) MAM altyapısına sahip işletmeciler, gri listeyi oluşturan IMEI nu-

maralarını tespit ederek Kuruma bildirir.

(2) Kurum, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra gri listeyi oluşturan IMEI numaralarını

ilgili listeye alır.

(3) MAM altyapısına sahip olmayan işletmeciler için birinci fıkrada belirtilen işlemler

işletmecinin hizmet aldığı ağırlayan işletmeci tarafından sağlanır.
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IMEI numarası eşleştirilmiş beyaz listede yer alan cihazlara ilişkin işlemler

MADDE 12 – (1) İşletmeciler, eşleştirilmiş beyaz listede bulunan IMEI numarasına

sahip cihazın sadece eşleştirildiği abone numarası ile kullanılmasını sağlar.

(2) Eşleştirilmiş beyaz listede bulunan bütün IMEI numaraları aynı zamanda siyah lis-

tede de bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Cihazların Kayıt Altına Alınması

İthal veya imal edilen cihazlara ait IMEI numaralarının kayıt altına alınması

MADDE 13 – (1) Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş olan ithalatçı veya

imalatçı, ilgili mevzuat çerçevesinde ithal veya imal ettiği cihazlara ait IMEI numaralarının

kayıt altına alınması için Kurum tarafından yayımlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Ci-

hazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğde belirtilen bilgi ve belgeleri tamamlayarak Ku-

ruma başvuruda bulunur.

(2) Kurum başvuruya ilişkin gerekli kontrolleri yapar ve bu kontrollerden geçen IMEI

numaralarını beyaz listeye alır. Kurumun ilgili bilgi veya belgelerde uygunsuzluk tespit etmesi

halinde ilgili IMEI numaraları beyaz listeden çıkarılır.

(3) Teknik düzenlemeye uygun olmadığı tespit edilen, piyasaya arzı yasaklanan veya

geçici olarak durdurulan cihazlara ait IMEI numaralarının beyaz listeye kayıt edilmesi engel-

lenebilir veya beyaz listede yer alan IMEI numaraları siyah listeye alınabilir.

(4) Kurumun piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında yükümlülüklerini

yerine getirmeyen, gerekli önlemleri almayan tarafların ithalatçı/imalatçı sıfatı ile Kuruma bil-

dirdiği cihazlara ait IMEI numaralarının MCKS’ye kaydı Kurum tarafından engellenebilir.

Yolcu beraberinde getirilen cihazlara ait IMEI numaralarının kayıt altına alınması

MADDE 14 – (1) Yolcu beraberinde getirilen cihazın sahibi cihazının kayıt altına alın-

ması için Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğde

belirtilen bilgi ve belgeleri tamamlayarak e-Devlet kapısı üzerinden başvurusunu yapar.

(2) Mevzuat gereği e-Devlet kapısından kendisi üzerine kayıt yapılmasına izin veril-

meyen kişiler işletmeci abone kayıt merkezlerine başvurur.

(3) 18 yaşından küçükler için kayıt başvuruları anne, baba ya da yasal temsilcileri ta-

rafından yapılır.

(4) Yolcu beraberinde getirilen cihazların kayıt altına alınması başvuruları yolcunun

yurda giriş tarihinden itibaren altmış gün içerisinde yapılır.

(5) e-Devlet kapısı üzerinden yapılan başvurularda, bilgi ve belgelerin doğruluğundan

başvuru sahibi sorumludur.

(6) Abone kayıt merkezine yapılan başvurular için, bilgi ve belgelerin kontrolünden il-

gili işletmeci ve abone kayıt merkezi sorumludur.
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(7) Cihaza ait IMEI numarası veya numaraları, gerekli kontrollerden geçmesi halinde

beyaz listeye alınır.

(8) Kurumun ilgili bilgi veya belgelerde uygunsuzluk tespit etmesi halinde cihaza ait

IMEI numarası veya numaraları beyaz listeden çıkarılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İhbarlar, Mahkeme veya Cumhuriyet Başsavcılığı Talepleri

Kayıp veya çalıntı ihbarları

MADDE 15 – (1) Cihazına ait IMEI numarası beyaz listede bulunan ancak cihazı ça-

lınan, yağmalanan, kaybolan veya her ne suretle olursa olsun rızası dışında elinden çıkan kişiler

cihazının elektronik haberleşme şebekesinden hizmet almasını engellemek için e-Devlet kapısı

üzerinden veya telefon yoluyla BİM'e ihbarda bulunur.

(2) İhbar sahibine ait kimlik bilgileri, abone numarası ve cihaza ait IMEI numarası ilgili

işletmeci tarafından üç ay geriye dönük olarak kendi kayıtlarında yer alan bilgiler çerçevesinde

24 saat içinde kontrol edilir ve ihbara ilişkin Kuruma bilgi verilir. İhbarın doğrulanması halinde,

cihaza ait IMEI numarası Kurum tarafından siyah listeye alınır.

(3) İhbarda bulunan kişi cihazın elektronik haberleşme bağlantısını açtırmak üzere e-Devlet

kapısı üzerinden veya telefon yoluyla BİM’e başvurabilir.

(4) Açtırma başvurusu Kurumda yer alan bilgiler çerçevesinde doğrulanır ve IMEI’ye

ilişkin kapatma talebi iptal edilir.

(5) Cihazına ait IMEI numarası beyaz listede olup henüz hiç kullanılmamış cihazı ça-

lınan, yağmalanan, kaybolan ve her ne suretle olursa olsun rızası dışında elinden çıkan gerçek

veya tüzel kişilerin; ıslak imzalı dilekçe, cihaz faturası, nüfus cüzdanı fotokopisi, adli kolluk

ya da savcılık başvuru tutanağı, cihaz faturası iş yeri adına ise vergi levhası fotokopisi ve imza

sirküleri ile Kuruma yazılı olarak başvurması durumunda cihaz siyah listeye alınır.

Mahkeme ve Cumhuriyet Başsavcılığı talepleri

MADDE 16 – (1) IMEI numarası beyaz listede veya eşleştirilmiş beyaz listede bulunan

ancak cihazı çalınan, yağmalanan, kaybolan veya her ne suretle olursa olsun rızası dışında elin-

den çıkan kişilerin cihazlarının elektronik haberleşme şebekesinden hizmet almasını engelle-

mek için mahkemelere veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına yaptıkları müracaatlar üzerine ci-

hazlara ait IMEI numaraları mahkemeler veya Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından siyah lis-

teye alınabilir. Ayrıca, mahkemelerin veya Cumhuriyet Başsavcılıklarının elektronik haberleş-

me bağlantısının açılmasına veya kesilmesine ilişkin talepleri üzerine cihaza ait IMEI numarası

Kurum tarafından siyah listeye alınabilir veya siyah listeden çıkarılabilir.

(2) Elektronik haberleşme bağlantısı kesilmiş olan cihazın bulunması halinde sahibinin

mahkemelere veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapacağı talep üzerine ilgili IMEI aynı yolla

siyah listeden çıkarılır.
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ALTINCI BÖLÜM

Elektronik Kimlik Bilgisi Değiştirilen Cihazlar

Elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş cihazlara ait IMEI numaralarının tespiti

MADDE 17 – (1) İşletmeciler elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş cihazlara ait IMEI

numaralarını detaylı çağrı kayıtları üzerinde yapılan analizlerle tespit ederek on gün içerisinde

Kuruma bildirir.

(2) MAM altyapısına sahip olmayan işletmeciler için bu maddenin birinci fıkrasında

belirtilen bilgiler işletmecinin hizmet aldığı ağırlayan işletmeci tarafından sağlanır.

(3) Elektronik kimlik bilgisi değiştirilen cihazlara ait IMEI numaraları işletmecilerden

alınan detaylı çağrı kayıtları üzerinde yapılan analizlerle Kurum tarafından tespit edilebilir.

(4) Elektronik kimlik bilgisi değiştirildiği tespit edilen cihazlara ait IMEI numaraları

siyah listeye alınır.

Elektronik kimlik bilgisi başka cihazlara kopyalanmış gerçek cihazın tespiti

MADDE 18 – (1) 17 nci maddenin dördüncü fıkrası kapsamında siyah listeye alınan

IMEI numarasını ilk olarak kullanan kullanıcıya ait abone numarası ve kullanım zamanı; MAM

altyapısına sahip işletmeciler tarafından, detaylı çağrı kayıtları üzerinde teknik imkânların el-

verdiği ölçüde yapılacak inceleme sonucunda tespit edilir ve bu IMEI numarasının siyah listeye

alınmasını takip eden on gün içerisinde Kuruma bildirilir. Kurum, işletmecilerden gelen bu bil-

gileri karşılaştırır ve ilk kullanıcının abone numarasını tespit eder.

(2) 17 nci maddenin dördüncü fıkrası kapsamında IMEI numarası siyah listeye alınan

cihazın kullanıcısının başvurusu üzerine cihazın ithalatçısı veya imalatçısı tarafından gerçek

cihaz sahibine ait abone numarası elektronik ortamda Kuruma bildirilir. Cihazın yolcu berabe-

rinde getirilmiş olması durumunda cihaz kayıt başvurusu sahibi, abone numarasını başvuru

mercii üzerinden Kuruma bildirir.

(3) Elektronik kimlik bilgisinin başka cihazlara kopyalandığı tespit edilmiş gerçek ci-

hazın kullanıcısına ait abone numarası mahkemeler veya Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından

tespit edilerek Kuruma bildirilebilir.

(4) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralar kapsamında elde edilen abone numaralarının farklı

olması halinde sırasıyla üçüncü, ikinci ve birinci fıkrada elde edilen abone numarası esas alınır.

(5) Kurum; elektronik kimlik bilgisinin başka cihazlara kopyalandığı tespit edilmiş ci-

haza ait IMEI numarası ile bu maddenin dördüncü fıkrası çerçevesinde tespit edilen abone

numarasını eşleştirir ve eşleştirilmiş beyaz listeye alır.

(6) Eşleştirilmiş abone numarası ilgili abonenin talebi doğrultusunda değiştirilebilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bertaraf edilen veya ihraç edilen cihazlar

MADDE 19 – (1) İlgili mevzuat çerçevesinde bertaraf edilen cihazlara ait IMEI nu-

maraları, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından Kuruma

müracaat edilmesi halinde siyah listeye alınır.
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(2) İhracat maksadıyla IMEI numaralarının beyaz listeden çıkarılması talebi, ilgili ci-

hazın ithalatçısı/imalatçısı tarafından yapılır.

(3) Bertaraf edildiği gerekçesiyle Kuruma bildirilmiş olan cihaza ait IMEI numarası

tekrar beyaz listeye alınmaz.

İşletmecilerin yükümlülükleri

MADDE 20 – (1) İşletmeciler, sistemlerini Kurumun MCKS’siyle uyumlu olarak çalışır

hâle getirmekle, bununla ilgili teknik altyapılarının ve sistemlerinin güvenliğini ve güvenilir-

liğini sağlamakla ve sistemlerini aksamaksızın işletmekle yükümlüdürler.

(2) Başvuruların abone kayıt merkezleri vasıtasıyla alındığı durumlar için; işletmeciler

bu işlemlerde kullanılan bilişim sistemlerinin güvenliğini sağlamakla ve iş süreçlerinde her-

hangi bir kötüye kullanımı engellemek için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

(3) İşletmeci, abone kayıt merkezleri vasıtasıyla alınan başvurulara ilişkin bilgi ve bel-

gelerin tutarlılığını kontrol eder ve herhangi bir eksiklik, yanlışlık ya da tutarsızlık tespit etmesi

halinde başvuruyu iptal eder. Bu kontrolden geçen başvurular için işletmeci, kayıt işlemleri sı-

rasında alınan belgeleri en geç kayıt tarihini takip eden ay sonuna kadar Kuruma gönderir.

(4) İşletmeci, başvuru bilgilerini sisteme girdiği halde başvuru belgelerini göndermeyen,

kasıtlı bir şekilde eksik ve yanlış bilgi veya belge gönderen abone kayıt merkezlerine yönelik

gerekli tedbirleri alır.

(5) Sistemin işletilmesinden kaynaklanan sorunların işletmeci veya Kurum tarafından

tespit edilip derhâl bildirilmesinden itibaren sorunların giderilmesi için Kurum tarafından iş-

letmeciye iki iş günü süre verilir. Sorunların giderilememesi hâlinde işletmeci gerekçelerini

yazılı olarak bildirerek ek süre verilmesi amacıyla Kuruma derhâl başvurur. Kurum gerekli

görmesi halinde ek süre verir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller için Kurul, alt düzenle-

yici işlemler yapmaya yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

MADDE 22 – (1) 27/6/2009 tarihli ve 27271 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elek-

tronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlara Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü ve altıncı fıkraları ile

19 uncu maddesi Yönetmeliğin yayımından dört ay sonra, diğer hükümleri yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu

Başkanı yürütür.
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Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden:

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Ka-

riyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, organları ve bu
organların görevleriyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kariyer Plan-

lama Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu or-
ganların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (KAPUM): Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kariyer Planlama Uygu-

lama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Adana Bilim ve Teknoloji 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) Üniversite öğrencilerinin kariyer planlaması ile ilgili çalışmalar yapmasını sağla-

mak.
b) Öğrenci ve mezunlarının iş yaşamında karşılaşabilecekleri sorunların çözümüne yö-

nelik bilimsel çalışmalar yapmak.
c) Öğrenci ve mezunların iş dünyasından gelen talepler doğrultusunda istihdam edile-

bilme imkânlarını araştırmak.
ç) Bu çalışmaların sonuçlarını ve bu alandaki birikimleri ilgili yerli ve yabancı kuru-

luşlara aktararak bu kuruluşların gelişmelerine ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak.
d) Üniversitenin tercih edilebilirliğini artırmak.
e) Ulusal ve uluslararası düzeyde Üniversitenin mezunlarının istihdamını sağlamak.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynakları ihti-

yacının Üniversitede öğrenim gören veya görmüş öğrenciler tarafından karşılanmasını sağla-
mak amacıyla etkinlikler düzenlemek.

b) Faaliyetleri ile ilgili konularda bültenler yayınlayarak öğrencileri, mezunları, kurum
ve kuruluşları bilgilendirmek.

c) Öğrenciler ve mezunlar ile değişik sektörlerden çeşitli kuruluşları bir araya getiren
tanıtım toplantıları düzenlemek, öğrencilerin çeşitli alanlarda iş tanımları, iş hayatı, meslek-
lerdeki kariyer imkânları ile ilgili bilgi edinmelerini sağlamak; eleman talebinde bulunan şir-
ketlerle mezunlar arasında iletişim sağlamak.

ç) Gerek seminerler, gerekse bireysel görüşmelerle öğrencilere iş arama teknikleri ko-
nusunda bilgi vermek, etkin özgeçmiş yazma ve başarılı bir mülakat geçirebilme konularında
yardımcı olmak.

d) Üniversitenin yüksek lisans ve doktora öğrenimi dâhil tüm birimlerinden mezun olan
öğrenciler için iş imkânları araştırmak.

e) Üniversite mezunlarının Üniversite sonrası yaşamlarında da birbirleriyle işbirliği,
dayanışma ve ilişki içerisinde bulunmaları için çeşitli faaliyetler düzenleyerek katkıda bulunmak.

f) İnsan kaynakları veri tabanı oluşturmak.
g) Üniversiteye giriş sınavları sonrasında öğrencilere yüz yüze veya internet üzerinden

tercih rehberliği yapmak.
ğ) Merkezin ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal veya uluslararası,

resmi veya özel kurum ve kuruluşlar ile Merkezin amacı doğrultusunda işbirliğinde bulunmak,
ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak
yaratmak, projeleri uygulamak ve/veya uygulamalarını takip etmek, araştırma, inceleme, ge-
liştirme, uygulama ve yayın yapmak, yayın, proje, tez çalışmalarını teşvik etmek, bu gibi ça-
lışmalara katılmak ve desteklemek, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

h) Mesleki bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik alanlarda eğitim ve öğretim program-
ları hazırlamak ve uygulamak.

ı) Yazılı, görsel ve elektronik ortamlar vasıtası ile Merkezin çalışmalarını tanıtan ve
destekleyen her türlü yayını yapmak.

i) Üniversitenin tüm fakülte, bölüm ve yüksekokullarında yürütülen eğitime destek ver-
mek, öğrencilerin alan çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla yerel yönetimlerle ilişki kurmak,
organizasyonlar yapmak.

j) Faaliyet alanı aynı olan sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapmak.
k) Kariyer planlama ve geliştirmeyi üniversiteye giriş öncesi, öğrencilik, mezuniyet

sonrasını kapsayan ve aday, öğrenci, mezun, çalışan ve aileleri ile diğer paydaşları içerir bir
bütünsel yaklaşımla ele alarak belirlenen vizyon ve amaçlar doğrultusunda gerekli diğer faali-
yetleri gerçekleştirmek.

l) Düzenli olarak işletme tanıtım amaçlı geziler organize etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Organların Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
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Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede tam gün çalışan öğretim elemanları arasından

Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirile-
bilir. Müdürün, kesintisiz altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamaması durumunda
görevi sona erer. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

(2) Müdür, Üniversitenin aylıklı öğretim elemanlarından iki kişiyi üç yıl için müdür
yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevde bulun-
madığı sürelerde yardımcılarından biri kendisine vekâlet eder. Müdürün görevi bitince yar-
dımcılarının görevleri de sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.
c) Üniversite bünyesindeki fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları,

uygulama ve araştırma merkezleri ile Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan programlar ve
etkinliklerle ilgili koordinasyonu sağlamak.

ç) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-
kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre bilgi vermek.

(2) Müdür, Merkezin ve Merkez birimlerinin çalışmalarının düzenli olarak yürütülme-
sinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur. Müdür yardımcısı, Müdürün kendisine
vereceği görevleri yapar.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile

Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç
yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye ye-
niden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi
tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az dört kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Mü-
dürün yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt ço-
ğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdürün çağrısı üzerine, en fazla üç ayda bir üyelerin salt çoğunluğu ile olağan ola-

rak toplanmak ve kararları oy çokluğu ile almak,
b) Her takvim yılının başında çalışma gruplarından gelen önerileri ve raporları değer-

lendirmek, ilgili konularda bir yıllık yazılı çalışma programı hazırlamak ve gerekli kararları
almak,

c) Her faaliyet dönemi sonunda Merkez tarafından hazırlanacak olan faaliyet raporunu
görüşüp kabul ettikten sonra sonucu Rektörlüğe sunmak,

ç) Kuruluş amaçları doğrultusunda Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları
almak,

d) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma gruplarını ve bu gruplarda görevlendirilecek
adaylar ile ilgili Müdürün önerilerini inceleyip karara bağlamak,

e) Merkezin idari ve teknik kadro ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu kadrolara yapılacak
görevlendirmeler ile ilgili Müdürlük önerilerini inceleyip karara bağlamak,
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f) Öğrenci ve mezunların kariyerlerini planlamalarında, onlara iş imkanlarının araştı-
rılmasında ve iş yaşamıyla ilgili iletişimin sağlanmasında kararlar almak,

g) Müdürün getireceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ve

Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli Üniversitenin öğretim elemanları ile istekleri halinde
ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine
Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen yedi üye olmak üzere toplam on üyeden oluşur.
Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi
biten üye yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla olağan
olarak toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da top-
lantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-
rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve öne-
rilerde bulunmaktır.

Kariyer temsilcileri
MADDE 13 – (1) Merkezin işlevselliğini artırmak, öğrenci ve mezunlarla doğrudan

iletişim kurabilmek amacı ile; Üniversitenin tüm birimlerinden birer kişi; kariyer temsilcisi
olarak Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Kariyer temsilcileri, ilgili bi-
rimlerde görev yapan ve Üniversite-sanayi işbirliği konusunda deneyimli akademik personel
arasından seçilir.

(2) Kariyer temsilcileri, görev yaptıkları birimlerde öğrencilerin kariyer gelişimleri ko-
nusunda etkin destek hizmeti verir, bilgilendirici seminer, panel ve konferanslar düzenlenmesi
konusunda çalışma yapar, öğrencilerin staj/iş taleplerini Merkezin veri tabanına gönderilmek
üzere kayda alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşı-
lanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör yetkisinin bir kısmını

veya tamamını Müdüre devredebilir.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KENT ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesi Kent Araştırmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu

organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hacettepe Üniversitesi Kent Araştırmaları Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin

hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Hacettepe Üniversitesi Kent Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili bölüm, anabilim dalları ve ilgili

diğer kuruluşların işbirliği ile odağı kaliteli, mutlu, yaratıcı ve sağlıklı bir kent yaşamı olan,

paylaşımcı, katılımcı, ekolojiye, tarihi mirasa saygılı, tarihin repertuar zenginliğini geleceğe

yaratıcı kentler olarak evirmeyi amaç edinmiş, erişilebilirliği arttıran, sürdürülebilir kalkınma

etiği çerçevesinde kenti bütüncül ve disiplinler arası bir yaklaşımla değerlendiren, hızla değişen
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demografik yapı ve kentin sektörel değişiminin getirdiği sorunlara çözüm arayan projeler ta-

sarlamak, yurt içinde ve yurt dışında kent araştırmaları ile ilgili bilimsel araştırma, faaliyet ve

uygulamalar yapmak, kent çalışmaları alanında eğitim faaliyetlerinde bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki alanlarda faaliyette

bulunur:

a) Merkezin amacı doğrultusunda ulusal ve uluslararası resmi ve özel kurum ve kuru-

luşlar ile işbirliğinde bulunmak, ortak bilimsel araştırmalar ve çalışmalar düzenlemek, uygu-

lama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu amaçla gerektiğinde geçici ya da sürekli çalışma

grupları ve komisyonlar oluşturmak, danışmanlık yapmak.

b) Disiplinler arası yaklaşım ile Üniversite içindeki lisans ve yüksek lisans programları

arasında köprüler kuracak, kentlerimizi dünyadaki diğer kentlerle karşılaştırmalı bir biçimde

değerlendirecek karşılaştırmalı kent tarihi, kent ekonomisi, yerel ve bölgesel kalkınma, kent

politikası, ekonomik coğrafya ve benzeri yüksek lisans ve doktora dersleri ve programları aç-

mak, eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

c) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında yayınlar yapmak,

bu amaçla yapılan yayınları desteklemek, ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum,

seminer, atölye ve çalıştaylar düzenleyerek alandaki bilimsel paylaşıma katkıda bulunmak.

ç) Diğer üniversite ve eğitim kurumları ile bilgi alış verişinde bulunmak, ortak eğitim

programları ve dersler açmak, araştırmalar yapmak, seminer ve çalıştaylar düzenlemek.

d) Kentte yaşayan herkese açık toplantılar ile kentlileşme ve kentle ilgili birçok konuda

toplumdaki farkındalığın üst düzeye çıkarılabilmesini sağlamak, bilgilendirme hizmetleri ver-

mek, bu doğrultuda medya ve basın/yayın kuruluşları ile işbirliğinde bulunmak ve ortak çalış-

malar yapmak.

e) Kente hizmet veren belediyeler, kent müzeleri, kent arşivleri, kent akademileri ve

benzeri kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak, görüş alışverişinde bulunmak, bu kurum ve

kuruluşlarca kent için kullanılabilecek projeler tasarlamak, kurum çalışanlarına yönelik semi-

ner, çalıştay ve eğitim programları düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

12 Temmuz 2014 – Sayı : 29058                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 45



Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim üyeleri

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

dirilebilir.

(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-

dımcısını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarını vekil olarak bırakır.

Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde

yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir

şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konu-

larda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre ve/veya Senatoya

sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, iki müdür yardımcısı ile Merkezin faaliyet

alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlen-

dirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendi-

rilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere

aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda iki kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün

yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu

ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

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

görevleri yapar:

a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu

faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.
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b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.

c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sun-

mak.

ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları, komisyonlar

kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

e) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

f) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.

g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli,

Üniversitenin veya diğer ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Ku-

rulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına seçilen onyedi üye olmak üzere toplam

onsekiz üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle

yeni üye atanır. Süresi biten üye yeniden atanabilir.

(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda bir kez salt çoğunlukla olağan olarak

toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya

çağırabilir.

(3) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç

duyduğu konularda değerlendirmeler yapar ve istişari nitelikte görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

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

şılanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ NÜKLEER SİSTEMLER UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesi Nükleer Sistemler

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu

organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hacettepe Üniversitesi Nükleer Sistemler Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-

larının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (HÜNAM): Hacettepe Üniversitesi Nükleer Sistemler Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; nükleer santraller, hızlandırıcılar, endüstriyel uygu-

lamalar gibi nükleer sistemlerin tasarım, lisanslama, kaza ve güvenlik analizlerini farklı disip-

linlerden uzmanlarla birlikte yapmak ve bu analizlerin yapılabilmesi için kullanılacak araçlar

ile ilgili eğitimleri vermektir.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Nükleer teknolojinin edinilmesi için modelleme ve analizler yapmak.

b) Ülkemizde kurulması planlanan nükleer santraller ya da araştırma reaktörleri için

gerekli AR-GE faaliyetlerini yürütmek.

c) Ülkemizdeki nükleer santral projelerinde lisanslama faaliyetlerine katkıda bulun-

mak.

ç) Disiplinler arası projeler üretmek ve hayata geçirmek.

d) Nükleer teknolojide yaygın olarak kullanılan kod ve kod sistemleri ile analizler yap-

mak.

e) Nükleer sistemler için gerekli alanlarda ulusal ve uluslararası eğitimler vermek.

f) Endüstriyel ve benzeri uygulamalarda bilgisayar kodları ve kod sistemlerini tasarım

amaçlı kullanılmasını sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim üyeleri

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

dirilebilir.

(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 olarak

bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona er-

diğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir

şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konu-

larda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.
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(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve iki müdür yardımcısı ile Merkezin faa-

liyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için gö-

revlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden gö-

revlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamam-

lamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda dört kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün

yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu

ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

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

görevleri yapar:

a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu

faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.

b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.

c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sun-

mak.

ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek.

e) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

f) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.

g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ve Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli

Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum

ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından
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üç yıllığına seçilen sekiz üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin

yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üye yeniden se-

çilebilir.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda bir kez salt çoğunlukla olağan ola-

rak toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplan-

tıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç

duyduğu konularda değerlendirmeler yapar ve istişari nitelikte görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

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

şılanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK

YAZ OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yük-

sekokulunun ilgili birimlerince yürütülen, yabancı dil hazırlık programı öğrencilerine yaz ay-

larında uygulanacak olan yabancı dil hazırlık eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin esasları dü-

zenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekoku-

lunda yabancı dil hazırlık yaz okulu açılması ile yaz okulu eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin

hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Hazırlık Yaz Okulu: Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesine göre Hacettepe Üniversitesi

Yabancı Diller Yüksekokulunda yaz aylarında yapılan yabancı dil hazırlık eğitimini,

b) İlgili Birimler: Hacettepe Üniversitesi İngilizce Hazırlık, Almanca Hazırlık, Fransızca

Hazırlık Birimlerini,

c) ÖİDB: Hacettepe Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığını,

ç) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Hacettepe Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,

f) Yüksekokul: Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

g) Yönetim Kurulu: Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Ku-

rulunu,

ğ) Yüksekokul Kurulu: Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Süre, Derslerin Açılması, Kayıt, Sınavlar ve

Başarının Değerlendirilmesi

Süre

MADDE 5 – (1) Hazırlık Yaz Okulu süresi en az beş haftadır. Eğitim süresi Yüksekokul

Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından her yıl akademik takvimde belirlenir.

Derslerin açılması ve ders sorumlularının belirlenmesi

MADDE 6 – (1) Hazırlık Yaz Okulunda açılacak yabancı dil hazırlık dersleri, bu ders-

leri açan ilgili birimlerin önerisi üzerine Yüksekokul Kurulunca belirlenir.

(2) Hazırlık Yaz Okulunda yabancı dil hazırlık derslerinin açılabilmesi için; en az beş

öğrencinin kesin kayıt yaptırmış olması koşulu aranır. Kayıt yaptıran öğrenci sayısı yirmi beş

kişiyi geçerse, o ders için birden çok şube açılabilir.

(3) Hazırlık Yaz Okulunda açılan derslerin öğretim sorumluları ve ders şubeleri, ilgili

birimlerin önerisi üzerine Yüksekokul Kurulunca belirlenir.

Kayıt

MADDE 7 – (1) Hazırlık Yaz Okulunda yabancı dil hazırlık eğitimine devam edecek

olan öğrencilerin kayıtları akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

(2) Hazırlık Yaz Okulunda kayıttan sonra ders ekleme-silme işlemi uygulanmaz. Ancak

kayıttan sonra 6 ncı maddede belirtilen asgari öğrenci sayısının sağlanmaması nedeniyle dersin

açılmaması halinde, bu ders öğrencinin üzerinden silinir ve dersin ücreti öğrenciye iade edilir.

(3) Hazırlık Yaz Okulu ders ücretlerine ilişkin hususlar ilgili mevzuat hükümlerine göre

gerçekleştirilir.
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Devam zorunluluğu

MADDE 8 – (1) Hazırlık Yaz Okulunda derslere devam zorunludur. Öğrenciler Hazırlık

Yaz Okulunda bulundukları sınıfın derslerinin en az % 80’ine devam etmekle yükümlüdürler.

(2) Bir dersin devam koşulunun daha önce yerine getirilmiş olması, devam zorunlulu-

ğunu kaldırmaz.

(3) Devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler başarısız sayılırlar. Bu öğrencilere “F1”

notu verilir.

Sınavlar ve başarının değerlendirilmesi

MADDE 9 – (1) Hazırlık Yaz Okulunda en az bir ara sınav ve bir yeterlik sınavı yapılır.

(2) Hazırlık Yaz Okulunda sınavlar ve başarı, Yüksekokul Kurulunca belirlenen kriter-

lere göre değerlendirilir.

(3) Üniversitemizin lisans ve ön lisans programları için, Hazırlık Yaz Okulunda başarı

notu; meslek olarak yabancı dil alanlarından birini seçen öğrencilerin kayıtlı olduğu programlar

ile tamamen yabancı dilde eğitim yapan programlar için 100 üzerinden en az 65; kısmen ya-

bancı dilde eğitim yapan programlar ile isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi programları

için 100 üzerinden en az 55’tir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğretim elemanlarının ücreti

MADDE 10 – (1) Hazırlık Yaz Okulunda ders veren öğretim elemanlarına ödenecek

ek ders ücretleriyle ilgili olarak, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Ka-

nununun 11 inci maddesi hükümleri uygulanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 11/11/2012 tarihli ve

28464 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim

ve Öğretim Yönetmeliği ile 28/9/2012 tarihli ve 28425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri

uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 12 – (1) 6/7/2006 tarihli ve 26220 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Hacettepe Üniversitesi Yaz Dönemi Hazırlık Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik 2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli

olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Maliye Bakanlığından:

PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE

(SAYI: 2014/1) DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 1 – 25/1/2014 tarihli ve 28893 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2014/1

sayılı Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğin “Ön Ödeme İşlemleri” başlıklı tab-

losunun “Ç- Dış Temsilcilikler Emrine Verilecek Avans Sınırları” bölümünün 4 üncü madde-

sinde yer alan “Jandarma Genel Komutanlığına” ibaresi “Türk Silahlı Kuvvetlerine” olarak

değiştirilmiştir. 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

AÇIK ARTIRMA YÖNTEMİ İLE ALIM SATIMI YAPILACAK 2013 ÜRÜNÜ

ÜRETİCİ TÜTÜNLERİNE İLİŞKİN AÇIK ARTIRMA

BAŞLANGIÇ FİYATLARI HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 1 – Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 1 inci

maddesinin (e) bendi ve 9 uncu maddesinin (B) fıkrası ile 10/7/2010 tarihli ve 27637 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü ve 17 nci maddeleri uyarınca, 2013 yılında sözleşmeye

bağlanmaksızın üretilen tütünler ile sözleşme yapılmasına rağmen sözleşmeden fazla üretilmiş

ve satın alınmayan tütünlerin açık artırma yöntemiyle pazarlanmasına esas teşkil edecek açık

artırma başlangıç fiyatlarını bölgeler ve neviler itibariyle aşağıdaki şekilde tespit etmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Baş-

kanı yürütür.
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARIN KAYIT

ALTINA ALINMASINA DAİR TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ithal veya imal edilen ya da yurtdışından yolcu

beraberinde getirilen elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların elektronik haberleşme yapa-

bilmesi için elektronik kimlik bilgilerinin kayıt altına alınmasına, haberleşme hizmeti veril-

mesinin engellenmesine, bertaraf edilmesine veya ihraç edilmesine ilişkin usul ve esasları be-

lirlemektir.

(2) Bu Tebliğ, uluslararası dolaşım hizmeti alan kullanıcılara ait elektronik kimlik bil-

gisini haiz cihazlar hariç olmak üzere işletmeciler tarafından hizmet sunulan elektronik kimlik

bilgisini haiz tüm cihazları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme

Kanununun 6, 53, 55, 56, 57 ve 58 inci maddeleri ile 12/7/2014 tarihli ve 29058 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına

Dair Yönetmeliğin 21 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Değişim amaçlı cihaz: İthalatı veya imalatı yapılan cihaza teknik servis hizmeti ve-

rilmesi amacıyla yedek parça olarak ithal/imal edilen elektronik kimlik bilgisini haiz anakartı

veya takas amaçlı ithal veya imal edilen cihazı,

b) Elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ile dü-

zenlenen güvenli elektronik imzayı,

c) GSMA (GSM Association): GSM Birliğini,

ç) Kapasite raporu: İmalatçı firmaların yıllık üretim kapasitesini gösteren ve ilgili sanayi

odası tarafından düzenlenen raporu,

d) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

e) TAC (Type Approval Code): Cihaza ilişkin marka, model ve benzeri bilgileri ifade

eden ve IMEI numarasının ilk 8 hanesinden oluşan kodu,

f) Teknik kontroller: İthal veya imal edilen ya da yolcu beraberinde getirilen cihaza ait

elektronik kimlik bilgisinin beyaz listeye aktarılması öncesinde yapılan IMEI numarasının daha

önce beyaz listede olup olmadığına ilişkin kontrolü, IMEI numarasının kayıp, çalıntı veya elek-

tronik kimlik bilgisi değiştirilmiş olarak belirlenip belirlenmediğine ilişkin kontrolü, TAC kont-

rolünü, basamak kontrolünü veya ilgili diğer kontrolleri,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Yolcu Beraberinde Getirilen Cihazlara Ait IMEI Numaralarının Kaydı

Başvuru

MADDE 4 – (1) Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlara ait IMEI numaralarının kayıt
altına alınmasına ilişkin başvurular yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cihazların sahipleri
tarafından e-Devlet kapısı üzerinden yapılır.

(2) Bu başvurularda cihaz sahibi tarafından beyan edilen bilgiler ilgili merciler tarafın-
dan elektronik ortamda doğrulanmasını müteakip Kuruma iletilir.

(3) İlgili mevzuat gereğince e-Devlet kapısından kendisi üzerine kayıt yapılmasına izin
verilmeyen kişiler cihazlarına ait IMEI numaralarının kayıt altına alınması için ilgili mevzuat
çerçevesinde aşağıdaki belgeler ile işletmeci abone kayıt merkezine başvurur:

a) Dilekçe.
b) Pasaport kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfa ve yurda girişi gösterir sayfanın foto-

kopisi.
c) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenen belgeler.

Bu başvuruda sunulan belgelerin birer nüshası üzerinde işletmeci abone kayıt merkezinin yet-
kilisinin adı, soyadı ve ıslak imzası ile aslı görülmüştür kaşesi ve ilgili kayıt merkezinin açık
adres ve iletişim bilgileri yer alır.

(4) 18 yaşından küçükler için kayıt başvuruları anne, baba ya da yasal temsilcileri ta-
rafından yapılır.

(5) Üçüncü fıkrada belirtilen başvurularda eksik belge yer alması durumunda bu
eksikliğin tamamlanmasını teminen doğrudan Kuruma başvuru yapılabilir. Bu başvuruda bel-
gelerin birer nüshası üzerinde aşağıdaki hususlar yer alır:

a) İşletmeci abone Kayıt Merkezi yetkilisine, notere veya kamu kurumu yöneticisine
ait ad, soyad ve ıslak imza.

b) “Aslı Görülmüştür” kaşesi.
c) Açık adres ve iletişim bilgilerinin bulunduğu ilgili kurum/kuruluş kaşesi/mühürü.
(6) Cihaza ait IMEI numarası veya numaraları, gerekli kontrollerden geçmesi halinde

beyaz listeye alınır.
(7) Gönderilen bilgi veya belgelerin mevzuata uygun olmadığının belirlenmesi ve ilgili

IMEI numarasının beyaz listede olması halinde bu IMEI numarası beyaz listeden çıkarılır.
Yabancı uyruklu kişilerin başvuruları

MADDE 5 – (1) Yabancı uyruklu kişiler, yurtdışından beraberlerinde getirdikleri
cihazlarını sadece bir abone numarası ile kullanabilirler. Bundan faydalanmak isteyen kişiler,
4 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen belgelerle birlikte işletmeci abone kayıt merke-
zine başvurur. İşletmeci sunulan bu bilgi ve belgeler ile birlikte abonelik sözleşmesinin aslı ya
da fotokopisini Kuruma gönderir.

(2) Cihaza ait IMEI numarası gerekli kontrollerden geçmesi halinde bildirilen abone
numarası ile eşleştirilir.

(3) Başvuruda sunulan belgelerin birer nüshası üzerinde işletmeci abone kayıt merke-
zinin yetkilisinin adı, soyadı ve ıslak imzası ile aslı görülmüştür kaşesi ve ilgili kayıt merkezinin
açık adres ve iletişim bilgileri yer alır.
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(4) Bu maddede belirtilen kişilerin Türkiye’de görev yapan diplomat, askeri personel,
Türkiye’de öğrenim gören öğrenci olması ya da Türkiye’de ikamet etmesi halinde, bu durum-
larını belgelemeleri koşuluyla başvuruları 4 üncü madde kapsamında değerlendirilir.

İnceleme ve değerlendirme

MADDE 6 – (1) Kurum kendisine iletilen bilgi ve belgeler üzerinde gerekli kontrolleri
yapar.

(2) Yapılan kontroller sonucunda bilgi veya belgelerinde uygunsuzluk tespit edilen baş-
vuruda yer alan IMEI numarası ilgili listeden çıkarılır.

(3) Kurum; birinci fıkrada yer alan kontrolleri ilgili mercilerle elektronik ortam üze-
rinden yapması halinde başvuru sahibinden belge talep etmeyebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İthal veya İmal Edilen Cihazlara ait IMEI Numaralarının Kaydı

Kullanıcı Hesabı

MADDE 7 – (1) İthalat veya imalat işlemini gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiler;
ithal veya imal edilen cihazların kayıt altına alınması için Kuruma elektronik ortamda başvurur.

(2) Elektronik ortamda başvuru yapılabilmesi için ithalatçı veya imalatçı kendi adına
işlem yapmaya yetkilendirdiği gerçek kişiye ait bilgiler ile ithalatçıya veya imalatçıya ait bil-
gileri tam ve doğru biçimde belirlenen internet sayfası üzerinden Kuruma bildirir.

(3) İthalatçı veya imalatçı verdiği bilgilerin yer aldığı elektronik imza taahhütnamesini
ıslak imzalı olarak imza sirküleri ile birlikte elektronik başvurunun yapıldığı tarihten itibaren
en geç otuz gün içinde Kuruma ulaşacak şekilde gönderir.

(4) Talep edilen belgelerin suret olarak gönderilmesi halinde “aslı gibidir” kaşeli noter
tasdiki aranır.

(5) İletilen bilgi ve belgeler Kurum tarafından kontrol edilir ve uygun bulunması halinde
kullanıcı hesabı tahsis edilir.

(6) Üçüncü fıkrada belirtilen süre içerisinde belgesi iletilmeyen başvurular dikkate alın-
maz.

(7) Tahsis edilen kullanıcı hesabı ile yapılacak her türlü işlemden ithalatçı veya imalatçı
sorumludur.

Başvuru bilgileri

MADDE 8 – (1) İthal edilen elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlara ait IMEI numa-
ralarının kayıt altına alınması kapsamında ithalatçı tarafından;

a) Gümrük Beyannamesinde yer alan aşağıdaki bilgiler,
1) Gümrük belge numarası,
2) Ülke (menşei),
3) Tescil ve kapanış tarihi,
4) Cihaz adedi,
5) Bildirilen cihaza ait kalem sıra numarası,
6) Kalemin 44 no'lu alan bilgileri (marka, model, pazar adı, fatura tarihi ve numarası,

TAREKS referans numarası),
b) İthal edilen cihazlara karşılık gelen ve TAC listesinden seçilen cihaz markası ve mo-

deli ile cihaza ait IMEI adedi,

12 Temmuz 2014 – Sayı : 29058                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 57



c) İthal edilen cihazların IMEI numaraları,

ç) Bu maddede sayılan belgelerin taranmış kopyaları,

d) Kurum tarafından istenilen diğer bilgi ve belgeler,

elektronik ortamda Kuruma bildirilir.

(2) 25/12/2010 tarihli ve 27796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye'de Üretilen,

İmal Edilen veya Montajı Yapılan Cihazların Bildirimine Dair Tebliğ kapsamında bildirimi ya-

pılan ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olan elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların kayıt

altına alınması için imalatçı tarafından;

a) Kapasite raporuna ilişkin bilgiler,

b) İmal edilen cihazlara karşılık gelen ve TAC listesinden seçilen cihaz markası ve mo-

deli ile cihaza ait IMEI adedi,

c) İmal edilen cihaz adedi,

ç) İmal edilen cihazların IMEI numaraları,

d) Bu maddede sayılan belgelerin taranmış kopyaları,

e) Kurum tarafından istenilen diğer bilgi ve belgeler,

elektronik ortamda Kuruma bildirilir.

(3) Bildirilen IMEI numaraları, teknik kontrollerden geçmedikçe kayıt altına alınmaz.

(4) Kayıt altına aldırılmak istenen cihaza ait TAC’ın MCKS’de tanımlı olmaması ha-

linde marka, model, pazar adı, cihaza ait IMEI adedi ve cihaz özellikleri; ithalatçı veya imalatçı

tarafından elektronik ortamda Kuruma bildirilir. TAC’ın MCKS’ye tanımlanabilmesi için, TAC

numarasına karşılık gelen marka, model ve cihaza ait IMEI adedi bilgilerinin GSMA tarafından

yayımlanan tahsis edilmiş TAC listesinde yer alması gerekir.

(5) Başvuru sırasında gönderilen bilgi ve belgelerin doğruluğu ve bütünlüğü başvuru

sahibinin yükümlülüğündedir.

(6) İthalatçı veya imalatçının verdiği bilgilerde değişiklik olduğunun Kuruma bildi-

rilmemesi ve Kurum tarafından bu durumun tespit edilmesi halinde yapılan başvurular değer-

lendirilmeye alınmaz.

Başvuru belgeleri

MADDE 9 – (1) Kayıt altına alma başvurusu kapsamında;

a) İthalatçı tarafından;

1) Gümrük beyannamesi,

2) Gümrük beyannamesinde cihazın mobil haberleşme kabiliyeti olduğuna dair açık

bir bilgi bulunmaması halinde ilgili gümrük beyannamesine ait fatura, eşyanın mobil haber-

leşme kabiliyeti olduğunu ispatlayan teknik bilgileri (frekans bandı çıkış gücü ve benzeri) içe-

ren doküman, ihracatçı firmadan alınan modül beyan yazısı (Yurtdışı ticaret odası ve ticaret

odasının bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu tarafından onaylanmış),

b) İmalatçı tarafından;

1) Kapasite raporu (Başvuru tarihi itibariyle son bir aylık süre içerisinde Türkiye Odalar

ve Borsalar Birliği ya da ilgili oda tarafından “aslı gibidir” onaylı),

elektronik ortamda MCKS’ye bildirilir.

(2) Kurum elektronik ortamda yapılan başvurulara ilişkin belgelerin asıllarını isteyebilir.

(3) Kurum gerekli görmesi halinde ek bilgi ve belge talebinde bulunabilir.
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(4) Kurum kayıt altına alma sürecinde ilgili taraflar ile yapılan protokoller çerçevesinde

elektronik ortamda veri alışverişi sağlayarak bilgileri teyit edebilmesi halinde gerekli belgeleri

talep etmeyebilir.

İnceleme ve değerlendirme

MADDE 10 – (1) Kurum, yapılan başvuru üzerine bilgi ve belgelerde gerekli incele-

meleri yapar ve mevzuat hükümlerine uygun olarak bildirimi yapılan cihazların IMEI numa-

ralarını kayıt altına alır.

(2) İthalatçı veya imalatçı tarafından sağlanan bilgi veya belgelerde eksiklik olması du-

rumunda başvuru değerlendirmeye alınmaz.

(3) Başvuru içeriğinde yer alan bilgilerde veya belgelerde tutarsızlık veya yanlışlık tes-

pit edilmesi halinde başvuru reddedilir.

Kayıt ücreti

MADDE 11 – (1) 8 inci madde kapsamında kayıt altına alınacak her bir IMEI numarası

için 46 Kuruş IMEI kayıt ücreti Kurum gelirlerine kaydedilmek üzere ithalatçı veya imalatçı

tarafından ödenir.

(2) Kayıt altına alınacak ithal veya imal edilen IMEI numaraları için yatırılacak kayıt

ücreti; her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranı doğrultusunda tekrar

hesaplanır. Hesaplamalarda kesirler tama iblağ edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Değişim amaçlı cihaz

MADDE 12 – (1) İthal edilen değişim amaçlı cihazlara ilişkin kayıt başvuruları 8 inci

ve 9 uncu maddelerde yer alan bilgi ve belgelerin sağlanması suretiyle yapılır.

(2) Değişimi yapılacak cihaza ait IMEI numarası ile değişim amaçlı cihaza ait IMEI

numarası ithalatçı veya imalatçı tarafından elektronik ortamda Kuruma bildirilir. Cihazların

değişim amaçlı olduğuna ilişkin bilginin gümrük beyannamesinde yer alması gerekir. Cihaz

değişimlerine ilişkin bildirimler yalnızca değişim amaçlı cihazın ithalatçısı veya imalatçısı ta-

rafından gerçekleştirilir.

(3) Yolcu beraberinde yurtdışından getirilen cihazın arızalanması nedeniyle cihazın ya

da ana kartının değiştirilmesi durumunda; ilk kayıt başvuru sahibinin Kuruma başvurusu ile

IMEI değişim işlemi yapılabilir. Değişim işlemine ilişkin başvuruda değişimi yapan firmadan

alınan değişim belgesi sunulur. Değişim talebinin değerlendirilebilmesi için değişim belgesinin

aşağıdaki hususları sağlaması gerekir:

a) Değişim belgesinin antetli kağıt olması veya firma kaşesini içermesi.

b) Değişimi yapan firmanın adı/ünvanı ile adresi veya telefonunu içermesi.

c) Değişim işleminin arıza nedeniyle yapıldığına dair bilginin bulunması.

ç) Değişimi yapılan eski ve yeni IMEI numaralarını içermesi.

(4) Değişim amaçlı cihaza ait IMEI numarası; teknik kontrollerden geçmesi halinde

değişimi yapılacak cihazın IMEI numarası beyaz listeden çıkarıldıktan sonra beyaz listeye alı-

nır. Her iki IMEI numarasının da aynı marka cihaza ait olması koşulu aranır.
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Test cihazı
MADDE 13 – (1) İşletmeciler, kendi şebekelerini test etmek amacıyla kullandıkları ci-

hazlara ilişkin kayıt başvurularını 8 inci ve 9 uncu maddelerde yer alan bilgi ve belgelerin sağ-
lanması suretiyle yapar.

(2) İthalatçının veya imalatçının, test amacıyla kullanacağı cihazlara ait IMEI numara-
ları dört ay süreyle beyaz listeye alınır. Bu cihazlar GSMA listesinde prototip veya test cihazı
olarak tanımlanmış olmalıdır.

(3) Test cihazlarının elektronik kimlik bilgilerinde standartlara uygunluk aranmaz.
(4) İthal edilen cihazların test cihazı olduğuna ilişkin bilginin gümrük beyannamesinde

yer alması gerekir.
IMEI düzeltme
MADDE 14 – (1) 8 inci ve 9 uncu maddeler kapsamında yapılmış ve onaylanmış bir

başvuruya ilişkin hatalı olarak bildirildiği fark edilen IMEI numarasının düzeltilmesi için hatalı
olarak bildirilen IMEI numarası ile doğru IMEI numarası, cihazın ithalatçısı veya imalatçısı
tarafından kayıt işleminin tamamlanmasını müteakip üç ay içerisinde elektronik ortamda Ku-
ruma bildirilir. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular değerlendirilmeye alınmaz.

(2) Hatalı olarak bildirilen IMEI numarası ile doğru olarak bildirilecek IMEI numara-
sının aynı marka-model cihaza ait olması gerekir.

(3) Kurum tarafından yapılacak inceleme neticesinde uygun bulunan düzeltme işlemi
başvurularına onay verilir.

Yürürlükten kaldırılan Tebliğ
MADDE 15 – (1) 6/9/2012 tarihli ve 28403 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elek-

tronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğ yürürlükten kal-
dırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası, 12 nci maddesinin

üçüncü fıkrası ve 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası Tebliğin yayımından dört ay sonra, diğer
hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı

yürütür.
—— • ——

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 5941 Karar Tarihi: 10/7/2014

Kurul Başkanlığının 9/7/2014 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 3/7/2014 tarih
ve 20008792-101[25]-20138 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Burgan Bank A.Ş.’ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun geçici 3 üncü maddesi ve 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi uyarınca hızlı para transfer işlemlerine aracılık edilmesi
hususunda izin verilmesine

karar verilmiştir.
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2014 Temmuz Günsüzleri             HARUN 
2900-4 

T.C. 
Resmî Gazete 

İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

12 Temmuz 2014 
CUMARTESİ Sayı : 29058 

İLÂN BÖLÜMÜ 
YARGI İLÂNLARI 

Adana 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 
ESAS NO  : 2013/1550 
KARAR NO : 2013/855 
SANIK KİMLİĞİ : Burak EMRECİKSİN (T.C.NO: 53818172094); Murat ve Katibe 

oğlu, 30.08.1992-Eminönü doğumlu, Kars/Merkez Yalçınlar Köyü 
nüfusuna kayıtlı. Osmaniye/Toprakkale 2.Mühimmat Bölge 
Komutanlığı 25. Mühimmat Bölük Komutanlığı emrinde görevli 
Bkm.Er iken terhisti 

SUÇ : KASTEN YARALAMA 
SUÇ TARİHİ : 14.02.2013 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 24.10.2013 tarihinde yapılan duruşmasında; 

Sanık Burak EMRECİKSİN'in 14.02.2013 tarihinde kasten yaralama suçunu işlediğinden bahisle 
eylemlerine uyan T.C.K.'nın 86/1 ve 53. maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi 
iddia ve talebiyle kamu davası açılmış ise de sanık hakkında yargılama yerinin adli yargı olduğu 
kanaatine varıldığından 353 sayılı kanunun 9, 17 ve_176'ncı maddeleri uyarınca sanık hakkında 
kasten yaralama suçundan Askeri Mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE, 

Sanığın T.C.K.'nın 86/1 ve 53. maddeleri uyarınca kasten yaralama suçundan 
yargılamasının yapılması amacıyla dava dosyasının hükmün kesinleşmesini müteakip suç yeri 
itibariyle asıl görevli ve yetkili mahkeme olan Osmaniye Asliye Ceza Mahkemesine 
GÖNDERİLMESİNE, 

Askeri Savcılığın talebine uygun sanığın YOKLUĞUNDA karar verildi. Bu karara karşı 
353 sayılı kanunun 195-196’ncı ve 197. maddeleri gereğince kararın sanığa, Askeri Savcıya ve 
komutana tebliğinden veya tefhiminden itibaren 353 sayılı kanunun 209 ncu maddesi uyarınca     
1 hafta (7 gün) içerisinde asker ise bağlı bulunduğu komutanlığına, tutuklu ya da hükümlü ise 
bulunduğu cezaevi müdürlüğüne, mahkememize ya da herhangi mahkemeye verebileceği dilekçe 
ile askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak katibine kararı temyiz edeceğine dair yapılacak 
bir beyan ile Askeri Yargıtay nezdinde temyiz yoluna başvurabileceği alenen okunup usulen 
tefhim olundu. 

Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış 
olmakla; 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, 
tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
 5849 
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Adana 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2013/1056 

KARAR NO : 2014/78 

HÜKÜMLÜ KİMLİĞİ : Mehmet Ali KURT, TC NO: 70051085714, Cevher ve Zekiye 

oğlu, 28.09.1987 doğumlu, Şanlıurfa Merkez Konaç köyü 

nüfusuna kayıtlı, Şanlıurfa Sırrın Karşıyaka Mah. 3. Sok. 

No:14 adresinde (Güncel adresi ise: Şanlıurfa Karşıyaka Mah. 

507. Sok. No: 2/2) ikamet eder. 

SUÇ  : FİRAR 

SUÇ TARİHİ : 25.03.2007-15.04.2008 

Yukarıda açık kimliği yazılı hükümlü hakkında 21.04.2014 tarihinde yapılan 

duruşmasında; 

1 - Resmi Gazete’nin 23.01.2013 tarih ve 28537 sayılı nüshasında yayınlanan Anayasa 

Mahkemesinin 05.07.2012 tarih ve 21012/9-103 Esas Karar sayılı kararı ile As.CK’da yer alan 

suçlar yönünden, bu suçtan verilen hapis cezasının ertelenmesine kanuni engel teşkil eden 

As.CK.nın 47. Maddesinin 1. Fıkrasının 4451 sayılı kanunun 12. Maddesi ile değiştirilen “A” 

bendinin 1. ve 2. Cümlelerinin Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline, aynı şekilde As.CK’da yer 

alan suçlar ile ilgili verilen cezaların adli para cezasına çevrilmesi veya seçenek tedbirlerin 

uygulanmasına kanuni engel teşkil eden 5359 sayılı kanunun 1. Maddesine eklenen As.CK.nın 

Ek-8. Maddesinin ikinci fıkrasının Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline ve son olarak As.CK’da 

yer alan suçlar ile ilgili olarak 5271 sayılı CMK.nın 231/5,6. Maddelerinde düzenlenen hükmün 

açıklanmasının geri bırakılması kurumunun uygulanmasına kanuni engel teşkil eden 5739 sayılı 

kanunu 1. Maddesi ile eklenen As.CK Ek-10. Maddesinin ikinci fıkrasının Anayasaya aykırı 

olduğuna ve iptaline ilişkin kararı üzerine, hükümlü hakkında Adana 6 ncı Kolordu K.lığı Askeri 

Mahkememizin 13.04.2009 gün ve 2009/926-326 E.K. sayılı mahkumiyet ilamı hakkında lehe 

kanun değerlendirmesinin yapılması amacıyla yapılan yargılama NETİCESİNDE; 

Hükümlü Mehmet Ali KURT'un 25.03.2007-15.04.2008 tarihleri arasında firar suçunu 

işlediği anlaşıldığından eylemine uyan As.C.K'nun 66/1-a maddesi gereğince TAKDİREN BİR 

YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Hükümlünün duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezasından T.C.K'nın 62/1’nci maddesi 

gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak ON AY HAPİS CEZASI İLE 

CEZALANDIRILMASINA, 

Hükümlünün sosyal ve ekonomik durumu ile suçun işleniş özelliğine göre, hükümlü 

hakkında tertip olunan kısa süreli hapis cezasının 5237 sayılı TCK.nun 50/1 ve 52/2 maddeleri 

uyarınca beher gün karşılığı takdiren 20 TL. hesabı ile adli para cezasına çevrilerek hükümlünün 

NETİCETEN ALTIBİN (6000) TL ADLİ PARA CEZASİ İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Hükümlünün ekonomik ve şahsi halleri göz önünde bulundurulduğunda, hakkında 

hükmolunan nihai adli para cezasının hükümlüden bir defada tahsili halinde hükümlünün, ödeme 

güçlüğü çekebileceği ve sosyal hayatının bundan olumsuz etkilenebileceği kanaatine 

varıldığından, 5237 sayılı TCK.nun 52/4 ncü maddesi uyarınca, hükümlü hakkında tertip olunan 

nihai adli para cezasının hükümlüden, 24 ayda ve birbirini takip eden 24 eşit taksitte 

ALINMASINA, 

Hükmolunan adli para cezasının veya taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde, 

geri kalanın kendisinden bir defada tahsil edileceğinin ve ödenmeyen adli para cezasının, aynı 

yasanın 52/4 ncü maddesi uyarınca hapse çevrileceğinin hükümlüye İHTARINA, (huzurda 

bulunmayan hükümlüye ihtarat yapılamadı) 

Hükümlünün yargılama sonucunda tekrardan suç işlemeyeceği yönünde olumsuz kanaat 

oluşması nedeni ile 5237 sayılı T.C.K.'nun 51/1-b maddesi ve 5271 sayılı CMK’nun 231/6-b 
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maddesi uyarınca sübjektif şartın gerçekleşmediği anlaşıldığından hükümlü hakkında tertip edilen 

cezanın ertelenmesine ve hükümlü hakkında tertip edilen karar hakkında hükmün açıklanmasını 

geri bırakılmasına YER OLMADIĞINA, 

2 - Hükümlünün 30.03.2009 - 13.04.2009 tarihleri arasında yolda ve nezarette geçirdiği 

sürelerin TCK 63 maddesi gereğince cezalarından MAHSUBUNA. 

Askeri savcının talebine uygun ve temyizi kabil olmak üzere karar verildi. 

İş bu karar duruşma Hâkimi Teğmen Faruk SAVAŞ, iddia makamında Askeri Savcı 

Hâkim Tğm. Hasan ÖZBEK ve tutanak katibi Mehmet AKTEPE hazır oldukları halde 

HÜKÜMLÜNÜN YOKLUĞUNDA, 353 sayılı kanunun 254, 196,197,205,209 ve 212. maddeleri 

uyarınca hüküm yüzüne karşı verilen yönünden hükmün yüze karşı okunmasından, hüküm 

yokluğunda verilen yönünden hükmün tebliğinden itibaren 1 hafta (7 gün) içerisinde 

mahkememize ya da herhangi mahkemeye verebileceği dilekçe ile askeri mahkeme veya askeri 

savcılık tutanak katibine kararı temyiz edeceğine dair beyanda bulunabileceği, asker ise bağlı 

bulunduğu veya en yakın askeri komutanlığına, tutuklu ya da hükümlü ise bulunduğu cezaevi ve 

tutukevi müdürlüğüne ya da bizzat Askeri Yargıtay nezdinde sözlü veya yazılı müracaatla temyiz 

yoluna başvurabileceği alenen okunup usulen tefhim olundu. 

Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış 

olmakla; 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, 

tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 

 5588 

————— 

ESAS NO : 2013/678 

KARAR NO : 2013/845 

SANIK KİMLİĞİ : Kadir BİRSİN, (T.C. Nu: 586999231564) İbrahim ve Ayişe oğlu, 

16.04.1990 D.lu, Tokat, Zile, Üyük ky. Nfs. Kyt.lı. BİRLİK 

ADRESİ: İskenderun, 39 ncu Mknz. P. Tug. Topçu Tb. K.lığı 

emrinde görevli 1991/4 tertip Topçu Er iken TERHİSLİ, Düdenbaşı 

Mah. Anadolu Sitesi B-12 Nu: 6 Kepez/ANTALYA adresinde 

oturur. 

SUÇ : EMRE İTAATSİZLİKTE ISRAR 

SUÇ TARİHLERİ : 22.08.2012 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 23.10.2013 tarihinde yapılan duruşmasında; 

Sanık Terhisli Topçu Er Kadir BİRSİN'in 22.08.2012 tarihinde emre itaatsizlikte ısrar suçunu 

işlediği anlaşıldığından eylemine uyan As.C.K.'nın 87/1 nci maddesi (birinci cümlesi) gereğince 

takdiren BİR AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın duruşmadaki iyi hali takdiri indirim sebebi kabul edilerek tayin edilen cezadan 

5237 sayılı T.C.K.'nın 62. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak YİRMİ BEŞ 

GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/5. maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ 

BIRAKILMASINA, 

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/7. maddesi gereğince tayin edilen hapis cezasının 

ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine YER OLMADIĞINA, 

5237 sayılı T.C.K.'nın 51/3. ve 5271 sayılı C.M.K.'nın 231/8. maddeleri gereğince BEŞ 

(5) YIL DENETİM SÜRESİ UYGULANMASINA, BU SÜRE İÇERİSİNDE DAVA 

ZAMANAŞIMININ DURACAĞININ İHTARINA, 

5237 sayılı T.C.K.'nın 51/6. ve 5271 sayılı C.M.K.'nın 231/8-a,b,c maddeleri gereğince 

takdiren HİÇBİR DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANMAMASINA, 
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5271 sayılı C.M.K.'nın 231/11. maddesi gereğince denetim süresi içerisinde kasten yeni 

bir suç işlenmesi halinde HÜKMÜN AÇIKLANACAĞININ İHTARINA, 

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/13. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri 

bırakılması kararının ve dava dosyası esasının hükmün açıklamasının geri bırakılması kararları 

için tutulan esas defterine KAYDEDİLMESİNE, 

Beş (5) yıllık denetim süresi içerisinde her takvim yılı içinde adli sicil ve arşiv kaydının 

İSTENİLMESİNE, kasıtlı bir suç işlendiğinin tespiti halinde, dava dosyasının esasa kaydedilerek 

yargılamaya DEVAM EDİLMESİNE ve HÜKMÜN AÇIKLANMASINA, 

5352 sayılı Adli Sicil Kanununun 6. maddesi gereğince kararın kesinleşmesine müteakip 

bir suretinin Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne GÖNDERİLMESİNE, 

Askeri Savcılığın talebine uygun SANIĞIN YOKLUĞUNDA karar verildi. Bu karara 

karşı 353 sayılı kanunun 195-196, 202 nci maddeleri gereğince kararın sanığa, Askeri Savcıya ve 

komutana tebliğinden veya tefhiminden itibaren 5271 sayılı kanunun 268 nci maddesi uyarınca 1 

hafta (7 gün) içerisinde asker ise bağlı bulunduğu komutanlığına, tutuklu ya da hükümlü ise 

bulunduğu cezaevi müdürlüğüne, mahkememize ya da herhangi mahkemeye verebileceği dilekçe 

ile en yakın Askeri Mahkeme nezdinde itiraz yoluna başvurabileceği alenen okunup usulen tefhim 

olundu. 

Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış 

olmakla; 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, 

tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 

 5589 

————— 

ESAS NO : 2013/73 

KARAR NO : 2013/1011 

SANIK KİMLİĞİ : Evren ŞİMŞEK (T.C.Kimlik Nu: 22012725078); Abdullah ve Suna 

oğlu, 13.03.1981 Karşıyaka doğumlu. Diyarbakır İli Çınar İlçesi 

Belenli Köyü nüfusuna kayıtlı. 4004 Sokak No: 7 Eski Aydın Yolu 

Üzeri Karabağlar-İZMİR adresinde ikamet eder. Suç tarihinde: 

Hatay - Kırıkhan, 1.Hudut Tabur 3.Hudut Bölük Komutanlığı 

Kuşaklı Hudut Karakol Komutanlığı emrinde görevli 1986/4 tertip 

P.Er iken terhisli. 

SUÇ : GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAYA İŞTİRAK 

SUÇ TARİHİ : 01.03.2008 - 02.03.2008 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 17.12.2013 tarihinde yapılan duruşmasında; 

Sanık terhisli P.Er Evren ŞİMŞEK'in 01.03.2008 - 02.03.2008 tarihleri arasında görevi kötüye 

kullanmaya iştirak suçunu işlediğinden bahisle eylemine As.C.K'nın 144. maddesi delaletiyle 

5237 sayılı T.C.K.'nın 257/1. ve 37. maddesi uyarınca cezalandırılması iddia ve talebiyle kamu 

davası açılmış ise de müsnet suçun sanık tarafından işlediğinin sabit olmaması sebebiyle 5271 

sayılı Kanunun 223. maddesi uyarınca sanığın BERAATİNE, 

Sanık hakkındaki karar 6.Mknz.P.Tüm.K.lığınca sanık aleyhine bozulmasına karar 

verilmesi talebi ile 21.02.2014 tarihli lahiya ile itiraz edilmiştir. 

Yukarıda yazılı kararın ve 6.Mknz.P.Tüm.K.lığının itiraz lahiyasının sanığın adreslerinde 

bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış olmakla; 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, 

tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 

 5590 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

İTHALATA AÇIK AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDEN 500 BAŞ SİMENTAL, 250 BAŞ 

ESMER, 125 BAŞ KIRMIZI ANGUS VE 125 BAŞ LİMUSİNE IRKI ERKEK MATERYAL 

İTHAL YOLUYLA SATIN ALINACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

1 - Dövizi İdaremizce temin edilmek üzere İthalata Açık Avrupa Birliği Ülkelerinden 500 

Baş Simental, 250 Baş Esmer, 125 Baş Kırmızı Angus ve 125 Baş Limusine Irkı Erkek Materyal 

ithal yoluyla, kapalı teklif usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartname (Teknik ve İdari) 300,00-TL mukabili Karanfil Sok. No: 62 

Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin 

edilebilir. Şartname bedeli Genel Müdürlük veznesine veya T.Halk Bankası Ankara/Bakanlıklar 

Şubesi nezdinde bulunan TR310001200940800004000020 nolu hesabına yatırılacaktır. 

3 - Bu ihale için verilecek geçici teminat miktarı teklif edilecek bedelin %3’ü karşılığı 

tutarında olacaktır. 

4 - İsteklilerin teklif mektuplarını en geç 06.08.2014 Çarşamba günü saat 14.30’a kadar 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek 

şekilde göndermeleri şarttır. 

5 - Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

6 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi gereğince istisna 

kapsamında olup, TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır. 

A D R E S : 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

Karanfil Sok. No. 62 

06100 Bakanlıklar-ANKARA-TÜRKİYE 

Tel : 90 (312) 417 00 47 

Fax: 90 (312) 425 59 55 6125/1-1 

————— 

AR-GE LABORATUARI CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR 

Genel Müdürlüğümüzce, AR-GE Laboratuarı Cihazları satın alınacaktır. 

Konu ile ilgili Şartnameler Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 100,00 TL 

karşılığında temin edilebilir. 

İhale kapalı teklif usulü ile yapılacak olup, isteklilerce teklif tutarının en az % 3’ü 

oranında geçici teminat verilecektir. 

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 04/08/2014 Pazartesi günü saat 1430’a 

kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir. 

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İhale Toplantı 

Salonunda yapılacaktır. 

Geciken teklifler dikkate alınmaz. 

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 

A D R E S : 

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Karanfil Sokak No: 62  Bakanlıklar/ANKARA  

Tel:  (0 312) 417 84 70 (5 Hat) 

Fax: (0 312) 425 59 55 6124/1-1 
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SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN BAKIM, ONARIM VE İŞLETİLMESİ 

HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2014/2015 Kampanya Dönemi Seyyar Pancar Boşaltma Makinelerinin 

Bakım, Onarım ve İşletilmesi Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.  

İhale Kayıt No : 2014/79699 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ayaş Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA 

b) Telefon No : 0 312 293 44 00 

c) Faks No : 0 312 244 90 78 

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Ankara Şeker Fabrikası 2014/2015 Kampanya Döneminde 

Kırıkkale (Balışeyh) ve Polatlı (Karacaahmet, Sarıoba, 

Yaralı ve Yenice) Bölgesindeki Kantarındaki toplam+/- % 

20 toleranslı 131.500 ton pancarın dizel/elektrik tahrikli 

seyyar pancar boşaltma makineleri ile boşaltılması ve 

makinenin, bakım-onarım ve revizyonu işidir. 

Kırıkkale Balışeyh (Elektrikli)  19.500 Ton 

Polatlı Yenice (Elektrikli) 26.000 Ton 

Polatlı Karacaahmet (Dizel) 34.000 Ton 

Polatlı Sarıoba (Dizel) 19.000 Ton 

Polatlı Yaralı (Dizel) 33.000 Ton 

b) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikasına bağlı Polatlı ve Kırıkkale Bölge 

Şefliklerine bağlı Balışeyh, Yenice, Karacaahmet, Sarıoba 

ve Yaralı Kantarları.  

c) İşin Süresi  : 17 Eylül 2014 İle 05 Aralık 2014 Tarihleri arası (Tahmini 

72 Gün) Ankara Şeker Fabrikası 2013/2014 kampanya 

dönemidir.  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 23.07.2014 Saat 14.00 

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. 

Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında 

aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

8 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 6027/1-1 
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2014/2015 KAMPANYA DÖNEMİ PANCAR TESELLÜM VE SEVKİYAT İŞLERİ 

HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

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

1 - İdarenin  

a) Adı : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası 

Müdürlüğü 

b) Adresi : Muş Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez - MUŞ  

c) Telefon ve faks no : 0436 215 12 80 - 0436 215 13 30 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızın 2014/2015 yılı Kampanya döneminde +- % 

20 toleranslı 90 gün boyunca Pancar Tesellüm ve Sevkiyat 

İşleri. (İşin detayları Teknik Şartnamesinde belirtilmiştir.) 

  Çalışacak Personel: 57 Adet İşçi +- %20 Toleranslı 90 

Gün 

b) Yapılacağı yer :  

Bölge Adı Kantar Adı 
Çalıştırılacak 

Personel Adet 

Merkez Güroymak 9 

Merkez Mercimekkale 18 

Bulanık Bulanık 30 

TOPLAM  57 

 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. 

Km. MUŞ 

b) Tarihi ve saati  : 24.07.2013 Perşembe günü saat 10.00  

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

5 - İhale dokümanı Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü / MUŞ adresindeki Ticaret Servisinde 

görülebilir ve ihale dokümanları (KDV Dahil) 100,00 ¨ (Y. Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı 

adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları 

zorunludur. 

6 - Teklifler, 24.07.2013 Perşembe günü saat 10.00’a kadar Muş Şeker Fabrikası 

Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUŞ adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen 

birim fiyatların miktarlarla 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 ihale 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 6060/1/1-1 
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2014/2015 KAMPANYA DÖNEMİ SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN 

ÇALIŞTIRILMASI VE REVİZYONU HİZMET ALIMI İŞİ  

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

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

1 - İdarenin  

a) Adı : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası 

Müdürlüğü 

b) Adresi : Muş Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez - MUŞ  

c) Telefon ve faks numarası : 0436-215 12 80 Faks: 0436 215 13 30 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Muş Şeker Fabrikası 2014/2015 Kampanya Döneminde 

Mercimekkale Kantarındaki +/- %20 toleranslı 40.000 ton 

pancar, Güroymak kantarındaki +/- %20 toleranslı 11.000 

ton pancar, Bulanık kantarındaki +/- %20 toleranslı 95.000 

ton pancar ve Malazgirt kantarındaki 60.000 ton pancarın 

dizel tahrikli seyyar pancar boşaltma makineleri ile 

boşaltılması ve makinelerin revizyonudur. İşin teknik 

özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan ve 

ihale dokümanını oluşturan belgelerde düzenlenmiştir. 

b) Yapılacağı yer : Muş Şeker Fabrikası Merkez Bölge Şefliği Mercimekkale 

ve Güroymak Kantarı, Bulanık Bölge Şefliği Bulanık 

Kantarı ve Malazgirt Bölge şefliği Malazgirt kantarı 

Sahaları 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. 

Km. MUŞ 

b) Tarihi ve saati  : 24.07.2013 Perşembe günü saat 14.00  

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

5 - İhale dokümanı Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü / MUŞ adresindeki Ticaret Servisinde 

görülebilir ve ihale dokümanları (KDV Dahil) 100,00 ¨ (Y. Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı 

adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları 

zorunludur. 

6 - Teklifler, 24.07.2014 perşembe günü saat 14.00’e kadar Muş Şeker Fabrikası 

Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUŞ adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen 

birim fiyatların miktarlarla 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. 

 6060/2/1-1 



12 Temmuz 2014 – Sayı : 29058 RESMÎ GAZETE Sayfa : 69 

 

FABRİKAMIZ 2014/2015 KAMPANYA DÖNEMİNDE KARAYOLU İLE PANCAR 

NAKLİYE HİZMETİNİN YÜRÜTÜLMESİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ  

İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Malatya Şeker Fabrikasından: 

İhale kayıt numarası : 2014/78025 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Özalper Mah. Karakavak Mevkii Yeşilyurt/MALATYA 

b) Telefon ve faks numarası : 0422 212 10 44 0422 212 10 52 

c) Elektronik posta adresi  : malatyaseker@turkseker.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2014/2015 Kampanya Döneminde Akçadağ, Doğanşehir 

ve Bostankaya Kantarlarından Malatya Şeker Fabrikasına 

Karayolu ile 40.000 Ton Pancar Nakliyesi,  

b) Yapılacağı yer : Akçadağ, Doğanşehir ve Bostankaya Kantarlarından 

Malatya Şeker Fabrikasına Karayolu ile Pancar Nakliyesi,  

c) İşin süresi : 22/09/2014 – 20/11/2014 Tarihler Arası 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 24/07/2014 Saat: 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1- a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek 

odası belgesi; 

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

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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 bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat 

4.1.5- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6- Bu Şartnamenin 7.4. ncü maddesinde belirtilen, yeterlik belgeleri, 

4.1.7- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.8- İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.9- Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ticaret ve Sanayi 

Odası/Ticaret Odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya 

da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren 

belgenin, standart forma uygun belge sunulması zorunludur. 
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4.1.10- Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki 

belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, L1-L2, R1-R2, ve K1 dir.) 

5 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:  

5.1- İş Deneyim Belgeleri : 

5.1.1. Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; 

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri 

tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin, 

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme 

bedelinin en az %80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 

beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin 

verilmesi zorunludur. 

5.1.2- İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla; 

Teklif edilen bedelin %30’undan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait 

tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması şarttır. 

5.1.3- İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer 

ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, 

diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’ undan az 

olamaz. İş deneyimiyle ilgili hususlar detayı Tip İdari Şartnamenin 7.4.1.maddesinde 

belirtilmiştir. 

6 - Benzer iş olarak Karayolu eşya taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel 

kişilerin yapmış olduğu işler.  

7 - Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler: 

11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 

11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin 

sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların 

günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar 

miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

8 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

9 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir 

10 - İhale dokümanı Malatya Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Özalper Mah. Karakavak 

Mevkii Yeşilyurt/ Malatya adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin 

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

11 - Teklifler, 24/07/2014 Perşembe Günü Saat 14:00’e kadar Malatya Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Yeşilyurt/Malatya adresine verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

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

ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

14 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

15 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümlere hariç 4734 Sayılı Kamu ihale 

kanunu ve 4735 Sayılı Kamu ihale sözleşmeleri kanununa tabi değildir. Teşekkülümüz ihaleyi 

yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 6032/1-1 
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PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız 2014/2015 Kampanya Dönemi Karayolu ile Pancar Nakliye Hizmet Alımı İşi 

T.Ş.F A.Ş Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü 

İle İhale Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/80250 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası 

Mimar Sinan Mah.Talip Kaban Bulvarı No: 27 24159/ 

Merkez /ERZİNCAN  

b) Telefon ve Faks numarası : 0446-223 95 00 (4 Hat) 0446-223 91 67 

c) Elektronik Posta Adresi : erzincanseker@turkseker.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) niteliği, türü ve miktarı : Erzincan Şeker Fabrikasına Bağlı Ziraat Bölge Şeflikleri 

Pancar Kantarlarından Erzincan Şeker Fabrikasına 

120.000 Ton Pancar Nakliyesi.  

b) yapılacağı yer/yerleri : Erzincan Şeker Fabrikasına Merkez Altınbaşak, Kelkit, 

Akıncılar, Karaağaç ve Şiran Kantarlarından Pancar 

Nakliyesi. 

c) İşin süresi : Fabrika Kampanya Süresi. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu  

b) Tarihi ve Saati : 23/07/2014 Çarşamba günü Saat 14:00 

4 - İhaleye Katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler. 

4.1.1 a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi;  

1) Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza 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 Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4 Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat. 

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

4.1.6 Şartnamenin 7.4 ‘üncü maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri. 

4.1.7 Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletnamesi ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 
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4.1.8 İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan 

standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.9 Tüzel kişi istekli tarafından sunulan İş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde Türkiye Odalar ve Borsalar birliği 

veya yeminli mali müşavir yada Serbest muhasebeci mali müşavir veya Noter tarafından ilk ilan 

tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son Bir yıldır kesintisiz olarak 

bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur. 

4.1.10 Karayolu Taşıma yönetmeliğince belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki 

belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgelerinin C2,L1-L2,R1-R2, ve K1 dir.) 

5 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:  

5.1 İş Deneyim Belgeleri: 

5.1.1 İsteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde 

bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin her 

bir kısım için %30 oranından az olmamak üzere, İhale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş 

deneyimini gösteren belgelerin sunulması zorunludur. (İş deneyimi ile ilgili diğer hususlar tip 

idari şartnamemizde belirtilmiştir.) 

6 - Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler: 

11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ve 

11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin 

sahip olduğu kara yolu taşıma yetki belgesi kapasitesinin, teklifte bulunacakları 

kantarın/kantarların günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak 

günlük pancar miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı 

bırakılacaktır.  

6.1. Benzer iş olarak, Karayolu eşya taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel 

kişilerin yapmış olduğu işler kabul edilecektir.  

7 - İhale dokümanı; Erzincan Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve 

KDV Dâhil 100,00 (Yüz. TL) karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 23/07/2014 Çarşamba günü Saat 14:00’e kadar Fabrikamız Haberleşme 

Servisini verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki 

gecikmelerden İdare sorumlu tutulamaz.) İhale Fabrikamız Ofis binasında Açık İhale Usulü ile 

lüzumu halinde açık eksiltme ve/veya pazarlık suretiyle yapılacağından isteklinin veya kanuni 

temsilcilerin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gereklidir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların 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 fiyat sözleşme 

düzenlenecektir. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az, olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 Sayılı Kamu ihale 

Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp 

yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 6093/1-1 
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Konya-Bozkır Özlem Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Konya-Bozkır Özlem Küçük Sanayi Sitesi 

altyapı yapım işi birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

Adresi : Demirasaf  Cad. Sanayi Sitesi No: 7 Bozkır/KONYA 

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Konya-Bozkır KSS’ye ait yol, açık çalışma sahası, 

içmesuyu, yağmursuyu, atıksu ve elektrik şebekesi 

inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi   

b) Yapılacağı yer : Bozkır/KONYA 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 31/11/2014 tarihine kadar tamamlanacaktır  

e) Keşif bedeli (2014 B.F. ile) : 1.270.000.-  TL 

f) Geçici teminatı : 88.900.- TL  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. 

No: 154 8. Kat Toplantı Salonu   Söğütözü-ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 05/08/2014 - Saat : 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale 

konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş 

deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer 

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 

sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 

belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
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C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi.    

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

G) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasına 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten 

sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826  nolu odasında veya Konya-

Bozkır Özlem KSS Yapı Kooperatifi Başkanlığının Demirasaf  Cad. Sanayi Sitesi No: 7 Bozkır / 

KONYA adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat  826 nolu 

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

zorunludur.  

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.  

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır.  

10 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 6095/2-1 



12 Temmuz 2014 – Sayı : 29058 RESMÎ GAZETE Sayfa : 75 

 

MEYDAN TAHMİL TAHLİYE HİZMETİ ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız 2014/2015 Kampanya döneminde Meydan Hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 

Adet Kamyon, 2 adet Yükleyici (loder) ve 1 adet traktör kepçe Kiralanması hizmeti işi, 

T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2014/78458 

1 - İdarenin  

a) Adı : T.Ş.F.A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası 

a) Adresi : Pınarbaşı Mah. Nurhak Yolu Üzeri 5 km Elbistan / 

KAHRAMANMARAŞ 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0 344 419 16 09    Fax : 0 344 419 16 17 

2 - İhale Konusu Hizmetin  

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamız 2014/2015 Kampanya dönemi Meydan 

hizmetlerine ait, ortalama tahmini 92 gün kampanya 

süresince (+/- % 20 Toleranslı) boşaltma, uzaklaştırma 

ve taşıma işleminin yapılması için 2 Adet Kamyon, 2 

adet Yükleyici (loder) ve 1 adet traktör kepçe 

Kiralanması hizmeti işidir.  

b) Yapılacağı Yer  : Elbistan Şeker Fabrikası 

c) İşin Süresi : 2014/2015 Kampanyası başından İtibaren Yaklaşık 92 

takvim günü  

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı Yer  : Elbistan Şeker Fabrikası  

b) Tarihi – Saati : 24.07.2014 - 14:00  

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

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

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

olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
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4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından 

ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz 

olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1 İş deneyim belgeleri  

İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale 

konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif bedelinin %30 oranından az 

olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,  

4.3.Benzer iş olarak kabul edilecek işler. 

Benzer iş olarak Kamu veya Özel sektörde yapılan her türlü nakliye, hafriyat işleri ve 

saha inşaat işleri (personel taşıma ve kiralık vasıta hizmeti hariç) benzer iş olarak kabul edilir.  

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.  

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten 

satın alınabilir.  

7.1. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 24.07.2014 tarihi, Saat 14:00'e kadar Elbistan Şeker Fabrikası adresine elden 

teslim edileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

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

yapılan istekli ile her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, 

işin tamamı için teklif verilecektir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

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

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - İş bu hizmet alımı ceza ve yasaklama maddeleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanuna 

tabi değildir. 6072/1-1 

—— • —— 

2014/2015 KAMPANYA DÖNEMİ KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMET ALIMI  

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Burdur Şeker Fabrikasından: 

İhale kayıt numarası : 2014/79144 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü-Şekerevleri Mah. Yunus 

Emre Cad. Kapı No: 2  15220 BURDUR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35 – 0 248 233 12 67 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Adı 

b) Niteliği ve miktarı : 2014/2015 Kampanya dönemi Karayolu pancar nakliye 

ihalesi Tahmini 200.000 ton pancarın karayolu ile 

aşağıda adları yazılı kantarlardan kampanya süresince 

(tahmini 100 gün) Fabrikamıza taşınması 
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Pancarın Tesellüm 

Bölge Adı 

Yükleme Yapılacak. 

Kantar Adı 

Sevk Edilecek 

Fabrika Adı 

Nakliyeci Tarafından 

Taşınacak Pancar 

Ton 

DAZKIRI Dazkırı Burdur 4.000 

 Beylerli Burdur 13.500 

 Evciler Burdur 500 

DİNAR Dinar Burdur 3.000 

 Akgün Burdur 6.000 

 Alpaslan Burdur 9.000 

 Gümüşsu Burdur 2.000 

 Irgıllı Burdur 4.000 

 Tatarlı Burdur 11.000 

 Y.Hüyük Burdur 5.000 

ELMALI Düden Burdur 25.000 

 Çavdır Burdur 11.700 

 Gölhisar Burdur 17.500 

 İbecik Burdur 4.300 

 Söğüt Burdur 12.500 

SENİRKENT Esendere Burdur 13.000 

TEFENNİ Tefenni Burdur 12.600 

 Kağılcık Burdur 5.700 

 Karamanlı Burdur 4.700 

YEŞİLOVA Yeşilova Burdur 8.200 

 Akçaköy Burdur 3.200 

 Alagöz Burdur 19.400 

 Kelekçi Burdur 4.200 

T O P L A M   200.000 

 

3 - İhale Konusu Hizmetin Yeri: Yukarıda adları yazılı pancar kantarları ile Fabrikamız 

arası 

4 - İhale dokümanın görülmesi ve temini: 

a) İhale dokümanının görüleceği yer : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 

c) İhale dokümanının satış bedeli (KDV dahil): TL 100,00  

5 - İhaleye ilişkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati  

a) Tekliflerin sunulacağı adres: Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği  

b) İhalenin yapılacağı adres: Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

c) İhale (son teklif verme) tarihi: 01/08/2014 Cuma günü  

d) İhale (son teklif verme) saati: Saat 14.30 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi 

yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 6073/1-1 
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MEYDAN TAHMİL TAHLİYE İŞLERİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

2014/2015 Kampanya Dönemi Meydan Hizmetleri Tahmil-Tahliye işleri hizmeti alımı 

ihalesi TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. Mal ve Hizmet Alımları yönetmeliği esasları 

dâhilinde Açık İhale Usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır. 

İhale kayıt numarası : 2014/79491 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Bor Caddesi Bahçeli Kasabası - Bor/NİĞDE 

b) Telefon ve faks numarası : 0388 311 93 01-06 (6 Hat) - 0388 311 93 07 

c) Elektronik posta adresi  : 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız 2014/2015 Kampanya döneminde 

İdaremiz İşletme Servisi Meydan Hizmetlerine ait 

141.000 ton ± %20 toleranslı boşaltma istif, 

uzaklaştırma, karma ve taşınma işleminin yapılması 

işidir. 

b) Yapılacağı yer : Meydan Hizmetleri işlerinin Fabrikanın hangi 

sahalarında yapılacağı ekli Teknik Şartnamede 

gösterilmiştir. 

c) İşin süresi : 2014/2015 Pancar alım kampanyası dönemi  

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Bor Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 05.08.2014 Salı günü – Saat: 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.1.1. İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme) 

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet 

tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş 

deneyimini gösteren belgelerin, 

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek 

sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

4.2. Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler: 

Araç iş makineleri 24 Saat/Gün hazır bulundurulup hizmet vereceklerdir. 

İş makineleri İş Sağlığı ve İş Güvenliği yönünden bakımlı, işe emniyetli hazırlanmış ve 

periyodik bakımları yapılmış olacaktır. 

İsteklilerin İdarenin belirttiği sayıda ve teknik özellikte işin ifası için gerekli araç park 

listesini gösteren belgeleri sözleşmeden önce idareye tevsik etmesi gerekmektedir. Araçların 

kendi malı olma şartı aranmayacaktır. 

Ancak isteklinin kendi malı olan araçları, amortisman kayıtlarında olduğuna dair noter 

tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile 

tevsik edilir. İş ortaklıklarında pilot veya diğer ortaklara ait araçlar, ortaklık oranına 

bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir. 
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İstenen araç park listesi: 

a) 1 Adet Lastik tekerlekli yükleyici (150 HP gücünde) 

b) En az 2 Adet tonajlı damperli kamyon (20 ton’luk) 

4.3.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

4.3.1. Kamu veya özel sektörde yapılan her türlü işin konusuna uygun hertürlü yükleme 

ve boşaltma işi benzer iş olarak kabul edilecektir. 

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir. 

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bor Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine elden 

teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale 

kanunlarına tabi değildir. 6059/1-1 

—— • —— 

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK 

KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 46,00 TL. ile en çok 1.260.738,00.-TL. arasında değişen; 

22/07/2014 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,00.-TL., en çok 

100.000,00.-TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında, konteyner, muhtelif oto 

parçası, kimyevi madde, petrol yağları, muhtelif elektronik aksam, av fişeği v.s 27 grup eşya; açık 

artırma suretiyle, Gebze Öğretmenevi Konferans Salonu, Muallimköy Girişi Gebze-KOCAELİ 

adresindeki ihale salonunda 23/07/2014 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) (262) (646 24 95) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

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

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

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

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

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

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

Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir.  

İlan olunur. 6079/1-1 
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35 KALEM ÇEŞİTLİ MAKİNE TEÇHİZAT SATIN ALINACAKTIR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Biriminden:  

35 kalem Çeşitli Makine Teçhizat Alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü 

maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 nci Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile 

ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/81275 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 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 : 35 kalem Çeşitli Makine Teçhizat Alımı 

 

1 Sinema Kamerası ve SSD 1 Adet 

2 Batarya ve Uygun Şarj Aleti 2 Adet 

3 Carbon Fiber Tripod, Kafa, Çanta 1 Adet 

4 2 Farklı Model Follow Focus ve Lens 1 Adet 

5 Kayıtçılı Monitör ve Uyumlu Ssd Hardisk 1 Adet 

6 Omuz Kiti ve Tüm Aksesuarları 1 Adet 

7 Harici Ses Kayıtçısı 1 Adet 

8 Mini Ses Mikseri 1 Adet 

9 Elektronik Vizör, Magic Arm ve Pil 1 Adet 

10 Mattebox, Cam Filtreler 1 Adet 

11 Hardcase 1 Adet 

12 Videokamera ve 2 Adet Kayıt Kartı ve Kamera Çantası 1 Adet 

13 Videokamera Tripodu ve Tripod Kafası 1 Adet 

14 Batarya ve Şarj Aleti 2 Adet 

15 Zoom Kontrol Kit 1 Adet 

16 Yaka Mikrofonu 2 Adet 

17 Projıb Sistem,Ağırlıklar ve Ekranlı Zoom Kontrol Kiti 1 Adet 

18 Kamera Stabilizer Kit ve 7" Monitör 1 Adet 

19 Timelapse Slider 1 Adet 

20 Broadcast Monitör ve Standı 2 Adet 

21 3D Kayıt ve Oynatım Aygıtı 2 Adet 

22 Led Işık Seti, Işık Ayakları, Batarya Kızağı ve Batarya 1 Adet 

23 Telsiz Yaka Mikrofonu 2 Adet 

24 Broadcast Kalitesinde Video Mikrofon 1 Adet 

25 Profesyonel Kalitede Video Shutgun Mikrofon 1 Adet 

26 Yüksek Kaliteli Shutgun Uzun Mikrofon 1 Adet 

27 Kondersen Tüplü Mikrofon 1 Adet 

28 Kulaklık 3 Adet 
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29 Mikrofon Sehpası 1 Adet 

30 Ses Mikseri 1 Adet 

31 HDSLR Fotoğraf Makinesi ve Lensler 1 Adet 

32 Profesyonel Fotoğraf Makinesi ve Lensler 1 Adet 

33 Ses Monitörü 1 Adet 

34 Yakın Ses Dinleme Monitörü 1 Adet 

35 Sportif Kamera ve Aksesuarları 2 Adet 

 

b) Teslim yeri : H.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi  

c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 45 takvim 

günü içinde 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Satınalma Bürosu Toplantı odası. 

b) Tarihi ve saati : 22.07.2014 Salı günü saat 15.00 

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, 

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. 
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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. 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, 

4.3.1.1. 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. 

4.3.1.2. 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. 

4.3.1.3. 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 Kampusü 

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

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

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

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

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, 22.07.2014 Salı günü saat 15.00’e kadar Hacettepe Üniversitesi Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosu adresine elden teslim edilebileceği 

gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 6138/1-1 
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15 KALEM BİLGİSAYAR, EKİPMANLARI VE YAZILIM SATIN ALINACAKTIR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Biriminden:  

15 kalem Bilgisayar, Ekipmanları ve Yazılım Alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak 

hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 nci Maddesi (f) bendi 

uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/81265  

1 - İdarenin  

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 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 : 15 kalem Bilgisayar, Ekipmanları ve Yazılım Alımı 

 

1 - Pc Sistemi 3 adet 

2 - Laptop Bilgisayar 1 adet 

3 - Usb Superdrıve 3 adet 

4 - Adapter 3 adet 

5 - Thunderbolt Cable 3 adet 

6 - Raıd Ünitesi/Thumderbolt 1 adet 

7 - 4 Tb Thumderbolt Dısk 1 adet 

8 - Bx5 D2 Referans Hoperlörü 1 adet 

9 - 8020b Referans Hoperlörü 1 adet 

10 - 3D Thunderbolt Bağlantılı Harici 2 adet 

11- Referans Monitörü 2 adet 

12 - Pro X Kurgu Yazılımı 4 adet 

13 - Master Collection Cs6 Yazılım Paketi 4 adet 

14 - Logıc Studio Ses Yazılımı 1 adet 

15 - Sound Forge 10 Ses Yazılımı 1 adet 

 

b) Teslim yeri : H.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi  

c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 45 takvim 

günü içinde 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Satınalma Bürosu Toplantı odası. 

b) Tarihi ve saati : 22.07.2014 Salı günü saat 14.30 

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, 
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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, 

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. 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, 

4.3.1.1. 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. 

4.3.1.2. 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. 

4.3.1.3. 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 Kampusü 

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

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

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

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

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 
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7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, 22.07.2014 Salı günü saat 14.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosu adresine elden teslim edilebileceği 

gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 6139/1-1 

————— 
9 KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

9 kalem Laboratuvar Cihazı Alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi 

(f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 nci Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile 

ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/81946 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük 

Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 2976136-0312 2976542 

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

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 9 kalem Laboratuvar Cihazı Alımı 

 

1 Çoklu Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı 1 adet 

2 Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi Sistemi (HPLC) 1 adet 

3 Ultrasonik Banyo 1 adet 

4 Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı 1 adet 

5 Masa Tipi PH Metre 1 adet 

6 Vakumlu Filtrasyon Seti 1 adet 

7 Vakuml Etüvü 1 adet 

8 Otoklav 1 adet 

9 Santrifüjlü Öğütme Cihazı 1 adet 

 

b) Teslim yeri : H.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi  

c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim 

günü içinde 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Satınalma Bürosu Toplantı odası. 

b) Tarihi ve saati : 22.07.2014 Salı günü saat 16.00 
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4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. 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, 

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 

ya da 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. 
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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 Kampusü 

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

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

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

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

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, 22.07.2014 Salı günü saat 16.00’a kadar Hacettepe Üniversitesi Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosu adresine elden teslim edilebileceği 

gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 6140/1-1 

————— 
LABORATUVAR TİPİ YÜKSEK BASINÇ REAKTÖR SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Laboratuvar Tipi Yüksek Basınç Reaktör Sistemi 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 : 2014/81286 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük 

Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 2976136-0312 2976542 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : bilars@hacettepe.edu.tr.  
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2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Laboratuvar Tipi Yüksek Basınç Reaktör Sistemi 1 

sistem 

b) Teslim yeri : H.Ü.Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi  

c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 90 takvim 

günü içinde. 

3 - İhalenin  

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

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Toplantı Odası. 

b) Tarihi ve saati : 22.07.2014 Salı günü saat 15.30 

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, 

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 yatırılan bedelin makbuzu. 

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 
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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 Kampusü 

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

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

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

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

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, 22.07.2014 Salı günü saat 15.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma 

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. 

 6141/1-1 
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NOELL MARKA RTG VİNCİ CAT 3406 B MARKA MOTOR REVİZYONUNDA 

KULLANILACAK 75 KALEM MUHTELİF YEDEK PARÇA ALIMI 

AÇIK İHALE USULÜ İLE ALINACAKTIR 

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) İzmir Liman İşletmesi 

Müdürlüğünden:          

İhale Kayıt No : 2014/79380 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü/Atatürk 

Caddesi No. 97 Alsancak/İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0232 463 16 00 / 391 - Faks: 0232 463 22 48 

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

2 - İhale konusu işin adı ve miktarı : Noell Marka RTG Vinci CAT 3406 B Marka Motor 

Revizyonunda Kullanılacak Muhtelif Yedek Parça 

Alımı 75 Kalem (411 Adet) 

3 - İhale Tarihi ve Saati : 

a) İhale tarihi : 24.07.2014 

b) İhale Saati : 14:00 

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

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin, TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 24.07.2014 Perşembe günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü İhale Komisyonu Bürosu 

Satın Alma Servisi’nde görülebilir.  

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İzmir 

Liman İşletmesi Müdürlüğü, Muhasebe Müdürlüğü Veznesinden ( KDV ) Dahil 150,00.-TL 

bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 6120/1-1 

—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 

KANUNUNA GÖRE TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 59,34.- TL. ile en çok 28.801,44- TL. arasında değişen; 

17/07/2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 10.- TL., en çok 

2.885.- TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence 

tutarı ayrı ayrı şartname eki listede belirtilen muh. cep telefonları ve aksamları, muh. elektronik 

eşya, dinamo, araç lastiği, tank temizleyici kesme taş, hırdavat, ayakkabı, battaniye, vb. olarak 

satışa sunulan 32 grup cinsi eşya; açık artırma suretiyle, Büyükalp Cad. 2 Nolu Kapı Girişi 

(Elazığ Yolu üzeri Total Akaryakıt İstasyonu Karşısı) Yenişehir/DİYARBAKIR adresindeki 

Karayolları 9.Bölge Müdürlüğü Toplantı ve Seminer salonunda 18/07/2014 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) (412) (257 43 79 ) 

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

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

Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 6133/1-1 

—— • —— 
REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST 

REPUBLIC OF TURKEY 

MINISTRY OF ENERGY AND NATURAL RESOURCES 

General Directorate of Foreign Relations and EU 

(Small and Medium Enterprises Energy Efficiency Project) 

(GEF TRUST FUND GRANT NUMBER TF014579) 

General Directorate of Foreign Relations and EU of the Ministry of Energy and Natural 

Resources now invites eligible consultants to indicate their interest in providing Consultancy 

Services on “Awareness Raising to Small and Medium Enterprises and Energy Service 

Companies on Energy Efficiency and Energy Efficiency Financing (MENR-CS-01.a). 

Please visit web site www.enerji.gov.tr for detailed info for consultancy services and the 

shortlisting criteria.  6132/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadroya 

öğretim üyesi alınacaktır. 

Başvurularda Gerekli Belgeler: 

Başvuru Dilekçesi, 

Özgeçmişi, 

Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri) onaylı, 

Bilimsel çalışma ve yayınlarından, 6 takım, 

Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmış olması gerekmektedir. 

 

Fakülte Bölüm Unvan Adet Açıklama 

İktisadi ve 

İdari Bilimler 
İşletme Profesör 1 

"Finansal Yönetim, Finansal Piyasalar, 

Uluslararası Finans, Ekonometrik Analiz, 

Finansal Analiz ve Finansal Muhasebe" 

alanında çalışmalar yapmış olmak. 

 

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. İlanla ilgili tüm bilgiler 

Üniversitemizin http://www.isikun.edu.tr adresinde yer almaktadır. 6097/1-1 

—— • —— 
Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Belediye Encümenimizin 05.06.2014 gün ve 892/1454 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir 

Belediye Encümeninin 26.06.2014 gün ve 1711/3484 sayılı kararı ile onaylanan 84111/Ek2 nolu 

parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilan olunur. 

 

ADA PARSEL MEVKİİ 

42356 6 İVEDİK 

42359 2 

42360 2  6086/1-1 
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Kozlu İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı. 

VAKFEDENLER: Ahmet KARAKAYA, Ertan ŞAHİN, Ali DOĞU, Mansur GÖK, 

Sevda KAYA, Recep KÜÇÜK, İsa AKTAŞ, İbrahim Zeki CANDAŞ, Adem YILMAZ, Yılmaz 

ŞEN, Erol KARAARSLAN, Cemal SEVİNÇ 

VAKFIN İKAMETGAHI: ZONGULDAK 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU:  

Zonguldak 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10.06.2014 tarih ve E:2014/315, K:2014/488 

sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanununun 

amaç ve kapsamına giren faaliyet ve çalışmalar yapmak, diğer kanun ve bu doğrultuda 

düzenlenmiş mevzuatla Vakıflara açıkça tevdi edilmiş görevleri ifa etmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000.- TL. (EllibinTürklirası) Nakit. 

YÖNETİM KURULU:  

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna 

intikal eder.  

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 6037/1-1 

————— 

VAKFIN ADI: Konya Alperen Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı 

VAKFEDENLER: Musa KARAÇOR, Abdullah NACAK 

VAKFIN İKAMETGAHI: KONYA 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU Konya 5.Asliye Hukuk Mahkemesinin 08/04/2014 tarih ve E.2012/7, K.2014/222 sayılı 

karar. 

VAKFIN AMACI: Milletimizin ve ülkemizin geleceği olan gençlerimizin kişisel 

gelişimlerine katkıda bulunmak, milli ve manevi hassasiyetlere sahip fertler olarak yetişmelerini 

sağlamak, gençlerimizin faydalanacağı eğitim kursları düzenlemek, sivil toplum faaliyetlerinin 

etkinleşmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara 

destek vermektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: Konya İli, Meram İlçesi, sahipata Mahallesi 571 ada, 43 

parselde kayıtlı 63ve 69 nolu bağımsız bölümler ile 3100.00.-TL nakit  

YÖNETİM KURULU: Musa KARAÇOR, İsmail Hakkı ŞAHİN, Mehmet AKGÜL, 

Abdullah NACAK, Behçet KUNTER, Seyit Mehmet NUZUMLALI, Osman 

KÜÇÜKMUMCULAR  

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları öncelikle Konya’da bu mümkün olmazsa başka bir yerde 

faaliyette bulunan milli ve manevi hizmetleriyle maruf bir vakfa yada kuruluşa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 6038/1-1 
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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. 

 6130/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/15569 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü Makina İmalat ve 

Donatım Dairesi Başkanlığı 

İl/İlçe Ankara/Yenimahalle 

Adresi 
Varlık Mahallesi Etlik Caddesi  

No: 47 Yenimahalle/Ankara 
Tel-Faks 0 312 341 21 60 – 0 312 341 22 55 

Posta Kodu 06170 E-Mail makihale@dsi.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 

ER-İN İş ve İnşaat Makinaları 

Yedek Parça Otomotiv Taşımacılık 

Madencilik İnşaat Turizm Sanayi 

ve Ticaret Limited Şirketi 

Nuri İncegül  

Adresi 
Kaptanpaşa Sokak No: 11/2 06700 

G.O.P./Ankara 
 

T.C. Kimlik No.  43537085072 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3360545550  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 250186  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 6131/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6142/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

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. 

 6146/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

KARAR 

Toplantı No. ve Tarihi : 84     -   18.06.2014  Toplantı Yeri 

Karar  No. ve Tarihi : 1105 -   18.06.2014 KAYSERİ 

 

Kayseri ili, Develi ilçesi, Çayırözü Köyü’nde bulunan, tapunun 331, 332, 333, 340, 

341,342, 343, 345 ve 349 parsellerinde yer alan Kuyu Tepesi Höyüğü’nün 2863 sayılı yasanın 6. 

maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle kararımız eki 1/25000 ve 1/5000 ölçekli 

harita belirlenen şekliyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine; söz konusu alanda 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke 

kararında belirtilen geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna karar 

verildi. 

 

 
 6108/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

KARAR 

Toplantı no ve tarih : 82- 16.06.2014 Toplantı Yeri 

Karar no ve tarih : 1071- 16.06.2014 KAYSERİ 

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Germir (Konaklar) Mahallesinde, kentsel sit alanında kalan, 

tapunun 11292 ada, 17 parselinde, özel mülkiyet adına kayıtlı konut niteliğindeki taşınmazın; 

2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle korunması gerekli 

taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, Kent ve çevre kimliğine katkıda bulunan kültür 

varlığı niteliğindeki yöresel yaşam biçimini yansıtan yapılar kapsamında değerlendirilerek yapı 

grubunun “II.Grup” olarak belirlenmesine, tescil işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür 

Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkındaki Yönetmelik” doğrultusunda ilgili kurumlar 

tarafından yapılması gerektiğine, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

KARAR 

Toplantı no ve tarih : 82-  16.06.2014 Toplantı Yeri 

Karar no ve tarih : 1072- 16.06.2014 KAYSERİ 

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Germir (Konaklar) Mahallesinde, kentsel sit alanında kalan, 

tapunun 11292 ada, 20 parselinde, özel mülkiyet adına kayıtlı konut niteliğindeki taşınmazın; 

2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle korunması gerekli 

taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, Kent ve çevre kimliğine katkıda bulunan kültür 

varlığı niteliğindeki yöresel yaşam biçimini yansıtan yapılar kapsamında değerlendirilerek yapı 

grubunun “II.Grup” olarak belirlenmesine, tescil işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür 

Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkındaki Yönetmelik” doğrultusunda ilgili kurumlar 

tarafından yapılması gerektiğine, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

KARAR 

Toplantı no ve tarih :  82- 16.06.2014 Toplantı Yeri 

Karar no ve tarih : 1073- 16.06.2014 KAYSERİ 

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Germir (Konaklar) Mahallesinde, kentsel sit alanında kalan, 

tapunun 11298 ada, 2 parselinde, özel mülkiyet adına kayıtlı konut niteliğindeki taşınmazın; 2863 

sayılı yasanın 6.maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle korunması gerekli 

taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, Kent ve çevre kimliğine katkıda bulunan kültür 

varlığı niteliğindeki yöresel yaşam biçimini yansıtan yapılar kapsamında değerlendirilerek yapı 

grubunun “II.Grup” olarak belirlenmesine, tescil işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür 

Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkındaki Yönetmelik” doğrultusunda ilgili kurumlar 

tarafından yapılması gerektiğine, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 71.00/303 

Toplantı Tarihi ve No : 03.06.2014- 82 Toplantı Yeri: ANKARA 

Karar Tarihi ve No : 03.06.2014 - 917 

Azerbaycan kaynaklı doğalgazın Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınmasının sağlanması 

amacıyla yapılması planlanan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı projesi kapsamında değişikliği 

yapılan güzergah üzerinde yapılan inceleme sonucu tespit edilen; Kırıkkale İli, Keskin İlçesi, 

Gülkonak Köyünde tespit edilen arkeolojik alanın değerlendirilmesinin istendiği 14.05.2014 gün, 

1907 sayılı Kurul Müdürlüğü uzmanları raporu, 22.05.2014 günlü sunuş raporu, Çınar 

Mühendislik Müşavirlik A.Ş.’ nin 28.04.2014 gün, 315 sayılı yazısı, Kültür Varlıkları ve Müzeler 

Genel Müdürlüğünün 09.05.2014 gün, 90875 sayılı yazısı okundu, dosyası, sit sınırlarını gösterir 

pafta ve fotoğrafları incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Kırıkkale İli, Keskin İlçesi, Gülkonak Köyünün güneybatısında belirlenen alanın III. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sit fişinin ve karar eki 1/ 25.000 ölçekli 

haritasının onaylanmasına Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 

gün ve 658 sayılı kararının 3. Maddesindeki koşulların “geçiş dönemi yapılanma koşulu” olarak 

belirlenmesine, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 09.05.2014 gün, 90875 sayılı 

yazısında belirtilen sit sınırlarının Boru Hattı güzergahı dışında ancak 500 metre koridorunda ve 

yakın çevresinde yer alması sebebiyle bu alanlarda yapılacak herhangi bir değişiklik durumunda 

gerekli bilgi ve belgelerin değerlendirilmek üzere Kurul Müdürlüğüne iletilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 16.06.2014 - 100 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve  No : 16.06.2014 – 1064 ŞANLIURFA 

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Akçamescit mahallesi sınırları dâhilinde bulunan Hamzan 

Tepe yerleşiminin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği  

göstermesi nedeni ile tescil edilmesine ilişkin Kurul Müdürlüğü Uzmanlarının 09.06.2014 tarihli 

tespit raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, 

fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan incelemeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Akçamescit mahallesi sınırları dâhilinde bulunan Hamzan 

Tepe yerleşiminin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği 

göstermesi nedeniyle ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekilde I. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline; 

Hamzan Tepe yerleşimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın: 

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Yeni yapılaşmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama 

Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut tarımsal kullanımlar sürdürülebilir. Mevcut 

ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir. 

5. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesi Kurulumuzca 

değerlendirilir. 

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 17.06.2014 - 101 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 17.06.2014 – 1090 ŞANLIURFA 

Şanlıurfa Gaziantep Karayolu 11. km sinde, Yetimoğlu Madencilik tarafından işletilen taş 

ocağındaki dinamit patlatmaları nedeniyle bitişiğinde bulunan Roma Çardak Yerleşmesi 1. 

Derece Arkeolojik Sit Alanının zarar gördüğüne ilişkin 21.11.2013/964892 sayılı BİMER 

başvurusu üzerine yapılan inceleme sonucu Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Küçükler Mahallesi, 

Tapulama harici alanda tespit edilen Firuz Bey Hayratı’nın korunması gerekli taşınmaz kültür 

varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin 12.06.2014 tarihli uzman raporu,  konunun dosyası, tescil  

fişleri, fotoğraflar bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda: 

21.11.2013/964892 sayılı BİMER başvurusunda belirtilen Yetimoğlu Madencilik 

tarafından işletilen taş ocağı çevresinde herhangi bir sit alanı bulunmadığı; Başvuruda geçen 

Çardak Roma Yerleşmesi 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 2863 sayılı yasa kapsamında 

tescilli olup taş ocağıyla arasında Gaziantep- Şanlıurfa karayolu ve yeni yerleşim alanları bulunan 

yaklaşık 5 km. mesafede yer aldığı ve sit alanını etkilemediği tespit edilmiştir. 

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Küçükler Mahallesi, Şanlıurfa Gaziantep karayolunun 

yaklaşık 11. km sinde yolun kuzey kenarında, Tapulama harici alanda tespit edilen Firuz Bey 

Hayratı’nın korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı yasa 

kapsamında tesciline, taşınmazın koruma alanının ekli haritada koordinatları ile gösterildiği 

şekilde belirlenmesine, 

Kadastro Müdürlüğünce tapulama harici alanda bulunan korunması gerekli taşınmaz 

kültür varlığı özelliği taşıyan Firuz Bey Hayratının ekli 1/5000 ölçekli haritada gösterildiği 

şekilde tescil işlemlerinin yapılarak, Tapu Müdürlüğüne bildirilmesine, 

Taşınmazın yapı grubunun “I. Grup Yapı” olarak belirlenmesine, yapı grup bilgisinin ekli 

1/5000 ölçekli haritada gösterilen alanın tapu tescil işlemlerinin yapılmasının ardından parselin 

tapu kütüğünün beyanlar hanesine kaydedilmesine, 

Kültür varlığına  (Firuz Bey Hayratına) en yakın mesafesi yaklaşık 150 m olan Yetimoğlu 

Madencilik İşletmesi tarafından faaliyeti süren taş ocağı tesisinin faaliyetlerini sürdürebileceğine, 

ancak; Kültür Varlığı (Firuz Bey Hayratı) koruma alanında herhangi bir uygulamaya gidilmemesi,  

kültür varlığına zarar verebilecek ve olumsuz etkileyebilecek patlatma vb. gibi uygulamaların 

yapılmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 59.00.01 

Toplantı Tarihi-No : 27.06.2014 / 106 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 27.06.2014 / 1807  EDİRNE 

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ferhadanlı-Hacıköy ve Seymenli köyleri, 

Kurulumuzun 08.04.2011  gün ve 3480-3481-3482-3483 sayılı kararı ile tescil edilmiş olan 

Dörthöyük I,II,III- Yalnızhöyük-Arapçeşme ve Tekhöyük Tümülüsleri ile ilgili alınan 

koordinatlar doğrultusunda 1/25000 ölçekli harita üzerinde koordinatlandırıldığı şekliyle 

tescilinin devamına ve sit alanı sınırlarının belirlenerek sayısal ortama aktarılması amacıyla ile 

ilgili kararlar ve raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ferhadanlı-Hacıköy ve Seymenli köyleri, 

Kurulumuzun 08.04.2011  gün ve 3480-3481-3482-3483 sayılı kararı ile tescil edilmiş olan 

Dörthöyük I,II,III- Yalnızhöyük - Arapçeşme ve Tekhöyük Tümülüslerinin ekli listede belirtildiği 

ve 1/25000 lik harita üzerinde yeniden belirlenen sınırları itibariyle 1.derece arkeolojik sit alanı 

olarak tescilin devamına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 59.06.01 

Toplantı Tarihi-No : 27.06.2014 / 106 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 27.06.2014 /1816 EDİRNE 

Tekirdağ İli, Saray İlçesi, Sofular-Osmanlı ve Kadıköy köyleri, Kurulumuzun 01.05.2002 

gün ve 7259 sayılı kararı ile tescil edilmiş olan Kurbantepe-Raşittepe-Bağlartepe-Sabritepe-

Kelhöyük ve ÜçTepeler Tümülüsleri ile Kurulumuzun 15.03.2000 gün ve 6724 sayılı kararı ile 

tescil edilmiş olan Ali Bey Tümülüsünün alınan koordinatlar doğrultusunda 1/25000 ölçekli harita 

üzerinde koordinatlandırıldığı şekliyle tescilinin devamına ve sit alanı sınırlarının belirlenerek 

sayısal ortama aktarılması amacıyla ile ilgili kararlar ve raportörün raporu okundu, dosyası 

incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Tekirdağ İli, Saray İlçesi, Sofular-Osmanlı ve Kadıköy köyleri, Kurulumuzun 01.05.2002 

gün ve 7259 sayılı kararı ile tescil edilmiş olan Kurbantepe-Raşittepe-Bağlartepe-Sabritepe-

Kelhöyük ve ÜçTepeler Tümülüsleri ile Kurulumuzun 15.03.2000 gün ve 6724 sayılı kararı ile 

tescil edilmiş olan Ali Bey Tümülüsünün ekli listede belirtildiği ve 1/25000 lik harita üzerinde 

yeniden belirlenen sınırları itibariyle 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescilin devamına karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 59.08.01 

Toplantı Tarihi-No : 27.06.2014 / 106 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 27.06.2014 / 1819 EDİRNE 

Tekirdağ İli, Marmara Ereğlisi İlçesi (Antik Perinthos Kenti) Kurulumuzun 06.04.1990 

gün ve 630 sayılı ve 05.04.1991 gün ve 869 sayılı kararı ile tescil edilmiş olan Tümülüslerin 

alınan koordinatlar doğrultusunda kadastral hataların düzeltilmesi ve sit alanı sınırlarının 

belirlenerek sayısal ortama aktarılması amacıyla ile ilgili kararlar ve raportörün raporu okundu, 

dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Tekirdağ İli, Marmara Ereğlisi İlçesi (Antik Perinthos Kenti) Kurulumuzun 05.04.1991 

gün ve 869 sayılı kararı ile tescil edilmiş olan 8 adet tümülüsten, Kurulumuzun 05.04.1991 gün ve 

869 sayılı kararı ile tescil edilen Bekçi Tepe Tümülüsü tescil şerhinin 802-803 parsellerden 

kaldırılıp 772-773-4061 parsele konulmasına, Miltepe Tümülüsü tescil şerhinin 426 parselle 

birlikte 425 ve 427 parsellere konulmasına, Küçük Metris Tepe Tümülüsü tescil şerhinin 3199-

3120 parsellerden kaldırılıp 3267 parsele konulmasına, diğer Tümülüslere ait ekli listede 

belirtildiği ve 1/25000 lik harita üzerinde yeniden belirlenen sınırları itibariyle 1.derece arkeolojik 

sit alanı olarak tescilin devamına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 19.06.2014-74 Toplantı Yeri: ERZURUM 

Karar Tarihi ve No : 19.06.2014-1235 

Erzurum İli, Pasinler İlçesi sınırları dahilinde, DSİ 8. Bölge Müdürlüğü tarafından 

yapılması planlanan, Taşkaynak Göleti ve Sulama Projesi ile ilgili kurum görüşümüzün 

bildirilmesini içeren Tempo Altyapı Müh. Müş. A.Ş. ile Demsu Müh. Müş. Ltd. Şti.'nin 

11.03.2014 gün ve 47 sayılı yazısı ve ekleri, 2014/128 sayılı uzman raporu okundu. Dosyası ve 

ekleri incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; 

Erzurum İli, Pasinler İlçesi, Taşkaynak Köyü sınırları dahilinde bulunan, tepe üstü 

yerleşiminin 2863 sayılı yasa kapsamında kültür varlığı özelliği gösterdiğinden I. Derece 

Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine, Sit sınırının Kararımız eki 1/5.000 ölçekli haritada 

işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, sit sınırları içerisinde inşai ve fiziki uygulamada 

bulunulmaması şartıyla "Taşkaynak Göleti ve Sulama Projesinin" yapılmasında sakınca 

olmadığına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No :  29.05.2014 106 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 29.05.2014 1607 SAFRANBOLU 

Zonguldak ili, Kdz. Ereğli ilçesi, Orhanlar Mahallesi, E35 envanter numarasıyla tescilli 

taşınmaz koruma alanında kalan, 185 ve 299 ada, 7,9,10,11 ve 12 parsellerden teşekkül etmekte 

iken tevhit ve ifraz işlemleri sonucu 299 ada, 17 ve 18 parsellere tescil edilen taşınmazlara dair 

Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 30.07.2013 tarih ve 1045 sayılı kararına 

karşı yapılan itiraz başvurusunun; Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 24.04.2014 

tarihinde gerçekleştirilen 22. toplantısında değerlendirilmesini ve konuya ilişkin Kültür 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 24.04.2014 tarih ve 291 sayılı kararını konu alan Kültür 

Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 09.05.2014 tarih ve 96165955-165.01-90650 sayılı 

yazısı, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 24.04.2014 tarih ve 291 sayılı kararı ve 

Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 28.05.2014 tarih ve 

481 sayılı raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Zonguldak ili, Kdz. Ereğli ilçesi, Orhanlar Mahallesi, E35 envanter numarasıyla tescilli 

taşınmaz koruma alanında kalan, 185 ve 299 ada, 7,9,10,11 ve 12 parsellerde ifraz ve tevhit 

işlemlerinin hukuka aykırı bir şekilde yapılmasına sebebiyet verenler hakkında genel hükümler 

çerçevesinde suç duyurusunda bulunulmasına, 

E35 envanter numaralı tescilli taşınmazın koruma alanının; Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Yüksek Kurulu'nun 5.11.1999 tarih ve 664 sayılı İlke Kararı ile belirlenen koruma alanı 

tanımı da dikkate alınarak, kararımız ekinde yer alan 1/500 ölçekli halihazır harita üzerinde 

işaretlenen parseller olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 64.00/358 

Toplantı Tarihi ve No : 26.11.2013 70 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 26.11.2013 1419 SİMAV-KÜTAHYA 

Uşak İli, Merkez İlçesi, Aktaş Köyündeki. Aktaş Höyüğünün I.(Birinci) ve III.(Üçüncü) 

Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil istemine ilişkin; Uşak Valiliği İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü'nün 14.10.2010 tarih ve B.16.0.PER.4.64.00.00.168.01/2089"sayılı yazısı ve ekleri. 

Kurum görüşlerinin istendiği, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 

20.08.2013 tarih ve 38092246-64.00/358-1224 sayılı yazısı, bu yazı gereği kurum görüşlerinin 

iletildiği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırını ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 02.09.2013 

tarih ve 169407 sayılı yazısı, İller Bankası Anonim Şirketinin 04.09.2013 tarih ve 27379 sayılı 

yazısı. Eskişehir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 12.09.2013 tarih ve 8228 sayılı 

yazısı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün 12.09.2013 tarih 

ve 654484 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı V. Bölge Müdürlüğünün 20.09.2013 tarih 

ve 176619 sayılı yazısı, Uşak İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 

02.10.2013 tarih ve 11671 sayılı yazısı. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü İzin ve İrtifak Şube 

Müdürlüğünün 22.11.2013 tarih ve 1733 sayılı yazısı ile Kütahya Kültür Varlıklarım Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 22.11.2013 tarih ve 3584 

sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Uşak İli. Merkez İlçesi, Aktaş Köyündeki. Aktaş Höyüğünün l.(Birinci) ve III, (Üçüncü) 

Derece arkeolojik sit ö/elliği taşıması nedeniyle tescil edilmesi istemine ilişkin; Uşak Müze 

Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 12.10.2010 tarihli rapor doğrultusunda, Aktaş Höyüğünün 

I.(Birinci) ve III.(Üçüncü) Derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; tescil edilen arkeolojik 

sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun "Arkeolojik Sitler, 

Koruma ve Kullanma Koşulları" başlıklı, 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı koşullarının 

geçerli olduğuna; III.(Üçüncü) derece arkeolojik sit alanı için geçiş dönemi koruma esasları ve 

kullanma şartlarının Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca 

hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 43.08/48 

Toplantı Tarihi ve No : 29.03.2014 81 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 29.03.2014 1639 KÜTAHYA 

Kütahya İli, Hisarcık İlçesi, Hasanlar Beldesi, Bahçelievler Mahallesi, 163 ada, 15 

parselde bulunan taşınmazın I. Derece Arkeolojik Sit olması iddiası ve alanın tescilinden sonra 

topografik değişiklik olması sebebiyle dava konusu alanın kaçıncı derece sit alanına girdiğinin 

yerinde araştırılarak Tavşanlı Kadastro Mahkemesine bilgi verilmesi istemine ilişkin; Kütahya 

Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 11.02.2014 tarih ve 70728218.169/455 sayılı yazısı ve 

eki Tavşanlı Kadastro Mahkemesinin 04.02.2014 tarih ve 2013/53 Esas Sayılı yazısı ile Kütahya 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük 

evrakına 26.03.2014 tarih ve 1061 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, 

yapılan görüşmeler sonucunda; 

Kütahya ili, Hisarcık İlçesi, Hasanlar Beldesinde, Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu'nun 20.06.2003 tarih ve 2434 sayılı kararı ile I.ve III. Derece Arkeolojik 

Sit Alanı olarak tescilli Hasanlar Yerleşiminin Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü ve Kütahya Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde incelenmesi sonucu hazırlanan 

25.03.2013 rapor doğrultusunda; Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu'nun 20.06.2003 tarih ve 2434 sayılı karar ile belirlenen sit derecelerinin, sınırlarının ve bu 

sit sınırlarını gösteren 1/25000 ölçekli haritanın iptal edilmesine; yeni önerilen alanın I. (Birinci) 

derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; söz konusu rapor eki 1/25000 ölçekli harita ile 

1/5000 ölçekli kadastral haritanın ve şerh konulacak parseller listesinin onaylanmasına; I. 

(Birinci) Derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu'nun "Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşullan" başlıklı, 05.11.1999 tarih ve 658 

sayılı ilke kararı koşullarının geçerli olduğuna, karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   50 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI
1068 Ekonomi Eski Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN, İçişleri Eski Bakanı Muammer

GÜLER, Avrupa Birliği Eski Bakanı Egemen BAĞIŞ ile Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı
Erdoğan BAYRAKTAR Hakkında Kurulan Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye
Seçimine İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
2014/6539 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında Birlik Programı Horizon 2020-

Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programına (2014-2020) Türkiye Cumhuriyeti’nin
Katılımı Konusunda Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2014/6341 Ambalajlarında Bandrol, Etiket, Hologram, Pul, Damga veya Benzeri İşaret

Bulunmayan ya da Bunların Taklitlerini Taşıyan Tütün ve Alkol Ürünleri
Yakalamalarında Ödenecek İkramiyelere İlişkin Karar

2014/6544 Uyuşturucu Madde ve Uyuşturucu Madde Elde Etmek Amacıyla Ekilen Bitki
Yakalamalarında Ödenecek İkramiyelere İlişkin Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Emrullah İŞLER’e, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
— Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Maliye Bakanlığı Maliye Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
— Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik
— Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Hacettepe Üniversitesi Kent Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Hacettepe Üniversitesi Nükleer Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğde (Sayı: 2014/1) Değişiklik Yapılması

Hakkında Tebliğ
— Açık Artırma Yöntemi ile Alım Satımı Yapılacak 2013 Ürünü Üretici Tütünlerine İlişkin Açık

Artırma Başlangıç Fiyatları Hakkında Tebliğ
— Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARI
— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 10/7/2014 Tarihli ve 5941 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri
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