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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2014/6736
Elazığ İlinde tesis edilecek Pembelik Barajı ve Hidroelektrik Santralinin yapımı amacıyla

ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların tapuda Hazine
adına tescil edilmek üzere Maliye Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması; anılan Bakan-
lığın 23/7/2014 tarihli ve 22044 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun
27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
       Ahmet DAVUTOĞLU
                  Başbakan

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

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

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                                  C. YILMAZ                                     N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                   Dışişleri Bakanı V.                               Ekonomi Bakanı

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

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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Karar Sayısı : 2014/6739

Ekli “Türkmenistan Menşeli Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygu-

lanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 4/9/2014 tarihli ve

58271 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli

ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli

ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı

Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                                       F. IŞIK

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı V.

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

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

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

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

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

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

                      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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BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                              9 Eylül 2014

       69471265-305-7754

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 11 Eylül 2014 tarihinde Portekiz’e gidecek olan Avrupa

Birliği Bakanı Volkan BOZKIR’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Orman ve Su

İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                    9 Eylül 2014

     68244839-140.03-199-442

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 9/9/2014 tarihli ve 69471265-305-7754 sayılı yazınız.

            Görüşmelerde bulunmak üzere, 11 Eylül 2014 tarihinde Portekiz’e gidecek olan Avrupa

Birliği Bakanı Volkan BOZKIR’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Orman ve Su

İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                              9 Eylül 2014

       69471265-305-7755

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Türkiye-Moldova Serbest Ticaret Anlaşması imza törenine katılmak üzere; 11 Eylül 2014

tarihinde Moldova Cumhuriyeti’ne gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin

dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesini

yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                    9 Eylül 2014

     68244839-140.03-200-443

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 9/9/2014 tarihli ve 69471265-305-7755 sayılı yazınız.

            Türkiye-Moldova Serbest Ticaret Anlaşması imza törenine katılmak üzere, 11 Eylül 2014

tarihinde Moldova Cumhuriyeti’ne gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin

dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesi uy-

gundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Maliye Bakanlığından:
HAZİNE TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine
Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Y-önetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ş) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ş) Sözleşme: İdare ile müşteri arasında yapılan ve ita amirince imzalanan yazılı anlaş-
mayı, irtifak hakkı tesisinde ise İdare ile müşteri arasında irtifak hakkına ilişkin hükümleri içe-
recek şekilde doğrudan tapu müdürlüğünde düzenlenen resmi senedi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan “malmüdürleri” ibaresi
“varsa milli emlak müdürü, yoksa malmüdürü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12 – (1) Tahmin edilen bedel, bedel tespit komisyonunca tespit edilir ve ka-

rara bağlanır. Bedel tespit ve takdirinde, taşınmazın konumu ve özellikleri göz önünde bulun-
durulmak suretiyle rayiç bedel esas alınır.

(2) Ancak bu bedel;
a) Satış, trampa, arsa karşılığı veya kat karşılığı inşaatta; üzerinde bulunan ve mevcut

durumu itibariyle kullanılması ekonomik olmayan binaların yıkım masrafını aşan asgari leva-
zım bedeli ve varsa bu nitelikte olmayan diğer binaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca be-
lirlenen yapı yaklaşık birim maliyetlerinden az olmamak üzere aşınma payı da dikkate alınarak
belirlenecek rayiç bedel ile taşınmazın zemininin rayiç değerinin toplamıdır.

b) 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesine göre irtifak hakkı tesis edilecek taşın-
mazlarda ön izin verilmesinden itibaren beş yıl içerisinde taahhüt edilen yatırımı tamamlayarak
aynı süre içerisinde taşınmazı doğrudan satın almak için başvuruda bulunan hak sahiplerine
yapılacak satışlarda satış bedeli; ilana çıkılmadan önce irtifak hakkı tesisi amacı da dikkate alı-
narak taşınmaz için belirlenen rayiç bedelin her yıl Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) ora-
nında, tarımsal amaçlı sözleşmelerde ise Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE –
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle bulunan değerdir.

c) Kullanma izni verilmesi veya irtifak hakkı tesis edilmesinde ilk yıl için taşınmazın
rayiç bedelinin yüzde ikisi, kiralamalarda ise yüzde dördüdür.

ç) Kamu yararına çalışan dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar lehine; yönetim
binası ile üyelerinin sosyal ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik lokal, sosyal tesis gibi
tesisler ile tamamen gelir elde etmek amaçlı tesisler hariç olmak üzere tüzüklerinde veya se-
netlerinde yer alan asli kuruluş amaçlarında kullanılmak üzere ihtiyaç duydukları taşınmazlar
üzerinde tesis edilecek irtifak hakları ile verilecek kullanma izinlerinde, ilk yıl irtifak hakkı
veya kullanma izni bedeli taşınmazın rayiç bedelinin yüzde biri, eğitim tesisleri yapılması ama-
cıyla tesis edilecek irtifak hakları ile verilecek kullanma izinlerinde, irtifak hakkı veya kullanma
izni süresince, taşınmazın üzerinde yürütülen eğitim faaliyetlerinin toplam faaliyetlerin en az
yüzde seksenini oluşturması, bu faaliyetlerin asli faaliyet niteliği taşıması ve bu tesislerin her
biriminde verilen her türlü hizmetin yüzde onunun bedelsiz olarak ihtiyaç sahiplerine sunulması
kaydıyla ilk yıl irtifak hakkı veya kullanma izni bedeli taşınmazın rayiç bedelinin binde beşidir.

d) Vakıflarca kurulan yükseköğretim kurumlarının kendi kuruluş kanunlarında yer alan
asli kuruluş gayelerine uygun olarak kullanılmak üzere bina ve tesis yapılmak amacıyla tesis
edilecek irtifak hakları ile verilecek kullanma izinlerinde ilk yıl için; irtifak hakkı veya kullanma
izni süresince, bu tesislerin her biriminde verilen her türlü hizmetin yüzde onunun bedelsiz
olarak ihtiyaç sahiplerine sunulması kaydıyla taşınmazın rayiç bedelinin binde beşidir.
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e) Kamu yararına çalışan dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflara, yönetim binası
ile üyelerinin sosyal ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik lokal, sosyal tesis gibi tesisler
ile tamamen gelir elde etmek amaçlı tesisler hariç olmak üzere tüzüklerinde veya senetlerinde
yer alan asli kuruluş amaçlarında kullanılmak üzere yapılacak kiralamalarda, ilk yıl kira bedeli
taşınmazın rayiç bedelinin yüzde ikisi, eğitim amaçlı yapılacak kiralamalarda kira süresince,
taşınmazın üzerinde yürütülen eğitim faaliyetlerinin toplam faaliyetlerin en az yüzde seksenini
oluşturması ve bu faaliyetlerin asli faaliyet niteliği taşıması kaydıyla ilk yıl kira bedeli taşın-
mazın rayiç bedelinin yüzde biridir.

f) Vakıflarca kurulan yükseköğretim kurumlarının kendi kuruluş kanunlarında yer alan
asli kuruluş gayelerine uygun olarak kullanılmak üzere yapılacak kiralamalarda ilk yıl için ta-
şınmazın rayiç bedelinin yüzde biridir.

g) Tarım ve hayvancılık ile sanayi amaçlı tesis edilecek irtifak hakları ve verilen kul-
lanma izinlerinde ilk yıl için; irtifak hakkı veya kullanma izni süresince, taşınmazın üzerinde
yürütülen tarım ve hayvancılık ile sanayi faaliyetlerinin toplam faaliyetlerin en az yüzde sek-
senini oluşturması ve bu faaliyetlerin asli faaliyet niteliği taşıması kaydıyla, taşınmazın rayiç
bedelinin yüzde biri, aynı amaçla yapılan kiralamalarda ise yüzde birbuçuğudur.

ğ) Geleneksel el sanatları faaliyetleri ile münhasıran yöresel ürünlerin üretilmesi ve pa-
zarlanması için yapılacak kiralamalarda ilk yıl için; kira süresince, taşınmazın üzerinde yürü-
tülen geleneksel el sanatları ile münhasıran yöresel ürünlerin üretilmesi ve pazarlanması faa-
liyetlerinin toplam faaliyetler içinde en az yüzde seksenini oluşturması ve bu faaliyetlerin asli
faaliyet niteliği taşıması kaydıyla taşınmazın rayiç bedelinin yüzde biridir.

h) Deniz turizmi araçlarına güvenli bağlama, karaya çekme, bakım, onarım ve sosyal
hizmetlerden birkaçını veya tamamını sunan deniz turizmi tesisleri yapılmak amacıyla, kul-
lanma izni veya irtifak hakkı verilmesi talep edilen alanda projelendirilmiş veya mendireklerle
çevrilmiş deniz yüzeyinin de bulunması hâlinde, ilk yıl için deniz yüzeyinin kullanma izni met-
rekare birim bedeli; proje sahasındaki kara parçası için Yönetmelik hükümlerine göre tespit
edilen kullanma izni veya irtifak hakkı beher metrekare bedelinin yüzde onudur.

(3) İrtifak hakkı ve kullanma izinlerinde ilk yıl bedeli ihale bedeline, ikinci ve üçüncü
yıl bedelleri ise sözleşmeleri gereğince tespit edilecek bedellere yüzde yetmiş indirim uygula-
narak tahsil edilir.

(4) Ön izin bedeli, ihale bedelinin; birinci ve ikinci yıllar için yüzde yirmisi, üçüncü
yıl için yüzde otuzu, dördüncü yıl için yüzde kırkı olarak belirlenir. Bu şekilde belirlenen ön
izin bedeli ikinci, üçüncü ve dördüncü yıllar için; ihale bedelinin Yönetmeliğin 14 üncü mad-
desi uyarınca arttırılması sonucunda oluşacak bedel üzerinden hesaplanır. Fiili kullanım olması
halinde bu alana isabet eden ön izin bedeli, irtifak hakkı veya kullanma izni ihale bedelidir.

(5) Ön izin verilen hâllerde, ilk yıl irtifak hakkı veya kullanma izni bedeli; ihale ile be-
lirlenen bedelin ön izinde geçen süre dikkate alınarak Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) ora-
nında artırılması suretiyle tespit edilecek bedeldir. Ancak, tarımsal amaçla ön izin verilen hal-
lerde bu bedel; Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına
göre yüzde değişim) kullanılarak belirlenir.

(6) İdarece bedel tespit ve takdir edilirken gerektiğinde bedel veya bedelin hesabında
kullanılacak fiyatlar, ilgili kuruluş veya bilirkişilerden de araştırılabilir.

(7) Tahmin edilen bedel; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi ol-
maksızın, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre sermaye
piyasasında değerleme faaliyetinde bulunmak üzere yetkilendirilen değerleme kuruluşları ile
Bakanlık merkez denetim elemanları ve/veya Maliye Uzmanlarına tespit ettirilebilir. Bu şekilde
tespit ettirilen bedel, tahmin edilen bedel olarak dikkate alınır.
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(8) Tahsisli taşınmazlar ile kamu hizmeti görülmek üzere genel bütçe kapsamındaki
kamu idarelerince kiralanan taşınmazlarda büfe, kantin, çay ocağı ve benzeri amaçlarda kulla-
nılmak üzere kiraya verilecek yerlerin tahminî kira bedeli; yukarıdaki hükümlere tabi olmak-
sızın ilgili İdare yetkililerinden alınacak personel sayısı, elde edilen gelir, kiralanacak alan gibi
bilgiler de göz önünde tutularak İdarece tespit edilir.

(9) Bakanlık; dolgu, iskele, rıhtım, mendirek, dalgakıran, boru hatları, şamandıra, plat-
form, dolfen, liman, yat limanı, kruvaziyer liman, yat çekek yeri yatırımı yapılmak amacıyla
tesis edilen irtifak hakları veya verilen kullanma izinlerinde ve ahşap iskelelerin kiralamala-
rında, kullanım amaçları da göz önünde bulundurarak illere, ilçelere ve yatırımın bulunduğu
yere göre yıllık maktu metrekare birim bedellerini belirlemeye yetkilidir.

(10) Tespit ve hesaplamalar bunun dayanaklarının da eklendiği “Ön İzin / Kira / Kul-
lanma İzni / İrtifak Hakkı / Trampa / Satış Bedeli Tespitine Ait Hesap Tutanağı”nda (Ek-6) ve
“Büfe, Kantin, Çayocağı Gibi Yerlere Ait Tespit ve Tahmin Edilen Kira Bedeli Hesap Tutana-
ğı”nda (Ek-7) gösterilir, tutanak asıl evrak arasında saklanır.

(11) Bakanlık; uluslararası değerleme standartlarına uygun olarak, Hazine taşınmazla-
rının satışı, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması, kiraya verilmesi, ön izin veril-
mesi ve üzerlerinde irtifak hakkı tesis edilmesi, kullanma izni verilmesi ve ecrimisil işlemlerine
esas olacak bedellerin tespitine ilişkin değerleme kriterleri ile Bakanlık tarafından belirlenen
diğer taşınmazların değerleme işlemleri konusundaki kriterleri oluşturmaya, değerlemeye iliş-
kin standardizasyonu sağlamaya, yapılacak bedel tespiti ve takdirlerine ilişkin standart, ilke,
yöntem ve teknikleri geliştirmeye ve taşınmaz değerlemelerinde izlenecek usul ve esasları be-
lirlemeye yetkilidir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki
cümle eklenmiştir.
“Ancak, tarım arazilerinin kiraya verilmesinde peşinatın dışında kalan kira bedelleri, aynı yıl
kira dönemi içinde olmak kaydıyla, dönemin son ayında ve tek seferde ödenebilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 14 – (1) Bir yıldan uzun süreli kira, irtifak hakkı ve kullanma izni sözleş-

melerinde ikinci ve izleyen yıllar bedelleri, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Yurt İçi
Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında, ta-
rımsal amaçlı sözleşmelerde ise ikinci ve izleyen yıllar bedelleri, Tarım Ürünleri Üretici Fiyat
Endeksi (Tarım ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında arttırılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “gecik-
me zammı” ibaresi “gecikme faizi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Gerekli görülen hâllerde; il ve ilçelerde birden fazla bedel tespit komisyonu kuru-
labilir, illerde kurulacak komisyonlarda farklı ilçelerden başkan veya üyeler görevlendirilebilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İrtifak hakkı tesisinde, İdare ile müşteri arasında sözleşme imzalanmaksızın irtifak hakkına
ilişkin hükümler doğrudan tapu müdürlüğünde düzenlenen resmi senede işlenir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 47 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tarıma
elverişli arazilerin muhtaç çiftçilere kiraya verilmesi” ibaresi “tarım arazilerinin kiraya veril-
mesi” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Tarıma elverişli arazilerin muhtaç çiftçilere kiraya
verilmesinde” ibaresi ise “Tarım arazilerinin kiraya verilmesinde” şeklinde değiştirilmiştir.
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MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve mevcut ikinci fıkrası beşinci fıkra olarak aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) İrtifak hakkı lehtarı veya kullanma izni sahibi tarafından, irtifak hakkı ve kullanma
izninin üçüncü kişilere devrinin talep edilmesi halinde; varsa, İdareye olan borçların gecikme
faizi ile birlikte ödenmesi, sözleşme hükümlerine aykırılıkların İdarece verilen süre içerisinde
giderilmesi, irtifak hakkından veya kullanma izninden dolayı İdare aleyhine açılmış davalardan
tüm yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsız feragat edilmesi, İdarece belirlenecek
yeni bedel ve sözleşme koşullarının kabul edilmesi kaydıyla, irtifak hakkı ve kullanma izninin
devrine Bakanlıkça izin verilebilir.

(3) Ancak, irtifak hakkı bağımsız ve sürekli nitelikli ise, bu hak Bakanlıktan izin alın-
madan devredilebilir. Bu durumda, irtifak hakkını herhangi bir şekilde devralan kişiler, bir ay
içinde İdareye müracaat ederek günün rayicine göre İdarece belirlenecek yeni bedel ve koşul-
larla ilgili tapu müdürlüğünde yeniden resmi senet düzenlemek zorundadırlar.

(4) 6362 sayılı Kanuna tabi olan ve payları borsada işlem gören şirketler ile bağımsız
ve sürekli nitelikli irtifak hakları hariç olmak üzere, irtifak hakkı lehtarı veya kullanma izni
sahibinin şirket olması halinde; şirketin, irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen
tarihteki ortaklık yapısına göre daha sonra yapılacak ve şirket hisselerinin yüzde ellisinden faz-
lasının devri sonucunu doğuracak işlemler, irtifak hakkı veya kullanma izninin devri olarak
kabul edilir ve ikinci fıkraya göre işlem yapılır.

(5) Topraksız ve az topraklı çiftçilere kiraya verilen arazilere ilişkin sözleşmeler ile ön
izin sözleşmeleri devredilemez ve bu sözleşmelere ortak alınamaz. Ön izin sahibinin şirket ol-
ması halinde ön izin süresi içerisinde şirket hisseleri devredilemez ve ortak alınamaz.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 63 – (1) Satış bedellerinin tedavüldeki Türk Parası ile ödenmesi esastır. An-

cak, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine
düzenlenen belgeler nominal değeri üzerinden (Bu senet ve belgelerin nominal bedele faiz
dâhil edilerek ihraç edilmiş olması hâlinde, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri
esas alınır.) ödeme aracı olarak kabul edilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (d),
(e), (f) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye (ı) bendinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“a) Tarım arazilerinin kiraya verilmesi,
b) Tahsisli taşınmazlar ile kamu hizmeti görülmek üzere genel bütçe kapsamındaki ka-

mu idarelerince kiralanan taşınmazların ticari amaçla kullanılması mümkün olan bölümlerinden
Bakanlıkça belirlenenlerin dışında kalanların kiraya verilmesi,

d) Baz istasyonları, radyo ve televizyon vericileri ile radyolink vericileri gibi tesisler
için ihtiyaç duyulan yerlerin kiraya verilmesi,

e) Taşınmazların genel bütçe kapsamı dışındaki kamu idarelerine kiraya verilmesi,
f) Taşınmazların ağaçlandırma veya özel orman fidanlığı yapılmak amacıyla kiraya ve-

rilmesi,
ı) Balıkçı barınaklarının o yörede en az on iki aydan beri faaliyette bulunan su ürünü

kooperatiflerine veya su ürünü kooperatif birliklerine kiraya verilmesi,”
“i) Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen esaslar çerçevesinde ahşap iskelelerin

kiraya verilmesi,
j) Taşınmazların; mevzuatında yer alan özel hükümler doğrultusunda doğrudan kiraya

verilmesi öngörülen kişilere kiraya verilmesi,
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k) Taşınmazların; kamu yararına çalışan dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflara;
yönetim binası ile üyelerinin sosyal ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik lokal, sosyal
tesis gibi tesisler hariç olmak üzere sağlık ve eğitim amaçlı kiraya verilmesi,

l) Taşınmazların; vakıflarca kurulan yükseköğretim kurumları ile kanunla kurulmuş ku-
rum ve kuruluşlar ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, kendi kuruluş kanun-
larında yer alan asli kuruluş gayelerine uygun olarak kullanılmak üzere kiraya verilmesi,

m) Taşınmazların geleneksel el sanatları faaliyetleri yapılması ile münhasıran yöresel
ürünlerin üretilmesi ve pazarlanması amacıyla kiraya verilmesi.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(6) Tahsisli taşınmazlar ile kamu hizmeti görülmek üzere genel bütçe kapsamındaki
kamu idarelerince kiralanmış olan taşınmazların ticari amaçla kullanılması mümkün olan yer-
lerinin kiralanmasına ilişkin özel mevzuatlarda yer alan hükümler saklıdır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 72 inci maddesi, başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Ağaçlandırma veya özel orman fidanlığı amaçlı kiralama işlemleri
MADDE 72 – (1) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu ile 23/8/2012 tarihli

ve 28390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağaçlandırma Yönetmeliği hükümleri uyarınca
Hazine taşınmazları, üzerinde ağaçlandırma veya özel orman fidanlığı yapmak isteyen gerçek
veya tüzel kişilere kiraya verilebilir.

(2) Ağaçlandırma amacıyla yapılan kiralamalarda yıllık kira bedeli, Orman ve Su İşleri
Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce fidan türleri ve arazi verim sınıfları dikkate alınarak
her yıl belirlenen bedeldir. Bu bedel, ilk beş yıl yüzde elli indirimli olarak tahsil edilir.

(3) Ağaçlandırma veya özel orman fidanlığı amaçlı kiralama işlemlerine ilişkin usul ve
esaslar Bakanlıkça çıkarılacak tebliğde gösterilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
73/A maddesi eklenmiştir.

“Alt kiracılık
MADDE 73/A – (1) Hazine taşınmazları, talepleri halinde kamu idarelerine, kanunla

kendilerine verilen yetki ve görevleri yerine getirmek amacıyla; cari yıl kira bedeline ilave ola-
rak kamu idaresi ile üçüncü kişi arasında düzenlenen kira sözleşmesinden elde edilen gelirin,
cari yıl kira bedelinden fazla olan kısmının yüzde yirmibeşinin Hazineye ayrıca ödenmesi kay-
dıyla alt kiracılık hakkı da tanınmak suretiyle kiralama yapılabilir.

(2) Gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerince kiralanan taşınmazın kiralama amacının asli
unsuru dışında kalan ve yüzölçümün yüzde yirmibeşini geçmeyen kısmının, kiracı tarafından
üçüncü kişilere kiraya verilmesine, elde edilen kira gelirinin yüzde yirmibeşinin Hazineye
ödenmesi şartıyla Bakanlık tarafından izin verilebilir.

(3) Bu madde uyarınca kendilerine alt kiracılık hakkı tanınan gerçek ve tüzel kişiler bu
haklarını kısmen veya tamamen devredemez ve sözleşmelerine ortak alamaz.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Söz-
leşme hükümlerine aykırı davranılması,” ibaresinden sonra gelmek üzere “üst üste iki taksidin
vadesinde ödenmemesi,” ibaresi eklenmiş ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Tarım arazilerinin kiraya verilmesine ilişkin sözleşmeler hariç kira sözleşmesinin
feshedilmesi halinde, kiracıdan cari yıl kira bedelinin yüzde yirmibeşi tutarında ayrıca tazminat
alınır.”
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MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 74 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
74/A maddesi eklenmiştir.

“Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları depolama alanlarının kiraya veril-
mesi

MADDE 74/A – (1) 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümleri uyarınca de-
polama sahası olarak belirlenen alanlarda kalan Hazine taşınmazları;

a) Varsa öncelikle büyükşehir belediyelerine, yoksa ilgili belediyelere düzenlenecek
protokol uyarınca,

b) Belediyelerin talebinin olmaması halinde ise gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine,
sahaya dökülebilecek toplam malzeme miktarı ile birim bedelinin çarpımı sonucu bulunan tah-
mini kira bedeli üzerinden malzemenin dökülebileceği süre de dikkate alınarak,

kiraya verilebilir.”
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 75 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve
diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(1) İrtifak hakkı veya kullanma izni ihalesi sonucunda, yapılacak yatırım için ön izne
ihtiyaç duyulması halinde, lehine irtifak hakkı tesis edilecek veya kullanma izni verilecek ya-
tırımcıya; fiili kullanım olmaksızın tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması
veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi ya da uygulama projelerinin hazırlanması ve
onaylatılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi için bir yıl süreyle ön izin verilir. Bu süre
içerisinde belirtilen işlemlerin tamamlanamaması durumunda, buna ilişkin belgelerle birlikte
ve bu işlemlerin tamamlanamama nedenleri de belirtilmek suretiyle talep edilmesi ve talebin
İdare tarafından uygun görülmesi halinde bu süre bedeli karşılığında bir yıl uzatılabilir. Verilen
ve uzatılan ön izin süreleri içinde de belirtilen işlemleri kendi kusurları dışında kamudan kay-
naklanan ve/veya İdarece kabul edilebilir sebeplerle yerine getiremeyenlere; talep etmeleri ve
bu talebin İdare tarafından uygun görülmesi halinde birer yıllık olmak üzere iki yıl daha süre
verilebilir. Verilen ve uzatılan ön izin sürelerinin toplamı dört yılı geçemez. Ön izin bedeli,
Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca belirlenir. Ön izin döneminde süre
dondurulmaz.

(2) Ön izin süresi içerisinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi hâlinde, Yönetmeliğin
12 nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca tespit edilecek bedel üzerinden Yönetmeliğin eki
İrtifak Hakkına İlişkin Resmi Senede Yazılacak Hükümleri (Ek-14) içerecek şekilde resmi
senet düzenlenmesi suretiyle irtifak hakkı tesis edilir veya Yönetmeliğin eki Kullanma İzni
Sözleşmesinin (Ek-16) düzenlenmesi suretiyle kullanma izni verilir. Ancak, ön izin süresi bit-
meden önce irtifak hakkı kurulması veya kullanma izni verilmesinin talep edilmesi hâlinde,
ön izin sözleşmesinde öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması kaydıyla, ön izin
süresinin kalan kısmına ilişkin bedel, kurulacak irtifak hakkı veya kullanma izni bedelinden
mahsup edilir.”

“(3) İdarece; taşınmaza ihtiyaç duyulan veya taşınmazın ekonomik açıdan farklı şekilde
değerlendirilmesi uygun görülen hallerde, ön izin süresi uzatılmaz, devam eden ön izinler ise
varsa kalan süreye ilişkin bedelin geri ödenmesi kaydıyla iptal edilir. Bu durumda ön izin sahibi
tarafından İdareden hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunulamaz.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin başlığı “İrtifak hakkı kurulması,
kullanma izni verilmesi ve inşaat süresi” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(3) İrtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen taşınmazın hak lehtarına veya
temsilcisine tesliminden itibaren altı ay içinde inşaat ruhsatı alınarak inşaata başlanır ve inşaat
iki yıl içinde bitirilir. Hak lehtarınca talep edilmesi ve bu talebin Bakanlık tarafından uygun
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görülmesi halinde inşaat süresi, ruhsat alma süresi dahil toplamı beş yılı geçmemek üzere uza-
tılabilir. Ancak, zorunlu hallerde beş yıllık süre; uzatılan her yıl için mahrum kalınan hasılat
bedelinin karşılığı olarak o yıla ait irtifak hakkı veya kullanma izni bedelinin yüzde yirmisi tu-
tarında bedel alınması kaydıyla uzatılabilir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 79 uncu maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağı-
daki cümle eklenmiş, dördüncü fıkrasının son cümlesi ile beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“İrtifak hakkı lehtarı veya kullanma izni sahibinin bu yerler üzerinde yürüttüğü faaliyetin ni-
teliği gereği toplam yıllık hasılatının tespit edilememesi durumunda; hak lehtarından, cari yıl
irtifak hakkı veya kullanma izni bedelinin yüzde yirmisi hasılat payı olarak alınır.”
“Ancak, tesisin bizzat hak lehtarınca işletilmesine veya üçüncü kişilere kiraya verildiğine ba-
kılmaksızın bu maddede ve ilgili mevzuatında belirtilen indirim ve muafiyetler ayrıca dikkate
alınır.”

“(5) Hak lehtarı ile kiracılar arasında düzenlenen kira sözleşmesinin bir örneği ile bun-
lardan alınacak kira/hasılat paylarının ödeneceğinin kabul ve taahhüt edildiğine dair taahhüt-
nameler kiralama işleminin yapıldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde İdareye verilir.

(6) Hak lehtarı ve kiracılara ait olan yıllık hasılatı gösteren ve ilgili vergi dairesine yıllık
beyanname ekinde verilen gelir tablosu, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik,
Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanununa göre yetkili kılı-
nanlara tasdik ettirilerek, her yılın yıllık beyanname verme dönemini takip eden ay içinde ilgili
defterdarlığa/malmüdürlüğüne verilir ve kira/hasılat payları aynı süre içerisinde ilgili muhasebe
birimine yatırılır. Kiracılardan alınamayan hasılat payları hak lehtarından alınır.

(7) Toplam yıllık hasılat; işletmenin, irtifak hakkı kurulan veya kullanma izni verilen
Hazine taşınmazı üzerindeki faaliyetleri çerçevesinde satılan mal veya hizmetler karşılığında
alınan ya da tahakkuk ettirilen her türlü bedellerle, vade ve kur farkları, faiz ve kira gelirleri
ile diğer gelirlerden oluşur ve tek düzen muhasebe sistemindeki gelir tablosunda yer alan net
satışlar, diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar ile olağandışı gelir ve karların toplamı üze-
rinden tespit edilir.”

“(8) İşletmenin faaliyet gösterdiği alanda, irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni
verilen taşınmazların haricinde özel mülkiyete konu taşınmazların da bulunması halinde, hasılat
payının tespitine esas yıllık işletme hasılatı; mümkünse irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma
izni verilen taşınmazlar için ayrı hesaplanır, değilse işletmenin elde ettiği tüm hasılatın toplam
alanın yüzölçümüne bölünmesi suretiyle hesaplanacak olan metrekare birim hasılat miktarının
irtifak hakkı ve kullanma iznine konu alanın yüzölçümü ile çarpımı sonucu belirlenir.

(9) İrtifak hakkı lehtarı veya kullanma izni sahibi tarafından, irtifak hakkına veya kul-
lanma iznine konu taşınmazların ya da üzerindeki tesislerin bazı bölümlerinin baz istasyonu,
bankamatik ve benzeri amaçlarda kullanılmak üzere üçüncü kişilere kiraya verilmesi ve söz-
leşmelerinde tesislerin kiracılarından ayrıca hasılat veya kâr payı alınacağına ilişkin hüküm
bulunmasına karşılık, kiracıların kiraladıkları yerler üzerinde gösterdikleri faaliyetin niteliği
gereği yıllık işletme hasılatlarının veya kârlarının tespit edilememesi durumunda; kiracıların
hak lehtarına ödediği bir yıllık kira bedelinin yüzde yirmisi oranında kiracılardan ayrıca pay
alınır. Yıllık kira bedelinin tespit edilememesi durumunda ise; taşınmazın rayiç değeri, üzerin-
deki tesisin niteliği, cari yıl irtifak hakkı veya kullanma izni bedeli, varsa aynı bölgede yapılan
emsal kiralamalara ilişkin kira bedelleri gibi hususlar dikkate alınmak suretiyle valiliklerce
(defterdarlık) oluşturulacak komisyon tarafından belirlenecek kira bedelinin yüzde yirmisi ora-
nında kiracılardan ayrıca pay alınır.”
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MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 80 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bedeli
tutarında” ibaresi “bedelinin yüzde yirmibeşi tutarında” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 81 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 81 – (1) Kıyı ve sahil şeritlerinde 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu

ve 3/8/1990 tarihli ve 20594 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıyı Kanununun Uygulan-
masına Dair Yönetmelik ile onaylı imar planı hükümlerine uygun olarak düzenleme yapılması
kaydıyla, sırasıyla bu alanların sınırı içinde bulunduğu büyükşehir belediyelerine, belediyelere
veya mahalli idare birliklerine izin verilebilir.

(2) Bakanlıkça uygun görülecek kıyı ve sahil şeritlerinde, Yönetmeliğin 12 nci madde-
sinde belirtilen bedellere tabi olmaksızın hasılat ve/veya gelirden pay alınması suretiyle bu
alanların sınırı içinde bulunduğu mahalli idarelere veya mahalli idare birliklerine izin verile-
bilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkra kapsamında kalan alanlarda yapılacak düzenlemelerin kap-
samı, elde edilmesi hâlinde gelirlerin paylaşımı, sona ermeye ve diğer konulara ilişkin hükümler
İdare ile ilgili kuruluşlar arasında düzenlenecek Protokol (Ek-18) ile belirlenir.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Takdir edilen ecrimisiller, takdir tarihinden itibaren onbeş gün içinde ecrimisil ihbarnamesi
düzenlenerek fuzuli şagile, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre
öncelikle elden veya iadeli taahhütlü mektupla, bu şekilde tebliğ edilemeyenler diğer usullere
göre tebliğ edilir.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 87 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer
alan “otuz gün” ibareleri “altmış gün” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan “otuzuncu günün”
ibaresi “altmışıncı günün” şeklinde ve aynı fıkrada yer alan “ikinci” ibaresi “üçüncü” şeklinde
değiştirilmiştir.

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 95 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“k) İrtifak Hakkına İlişkin Resmi Senede Yazılacak Hükümler (Ek-14),”
“n) Tahmin Edilen Bedel Tespit Raporu (Ek-17),
o) Protokol (Ek-18).”
MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 97 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

ek madde eklenmiştir.
“Kamu kurum ve kuruluşlarına devredilen taşınmazlar hakkında yapılacak iş-

lemler
EK MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla özel mevzuatı uyarınca

belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere kamu kurum ve kuruluşlarına doğrudan devredilen, an-
cak devralan kamu kurum ve kuruluşlarınca üçüncü kişilere satılan taşınmazlardan açılan da-
valar sonucunda mahkemelerce devir amacına uygun olarak değerlendirilmediği gerekçesiyle
tapuda Hazine adına tesciline karar verilenler üzerinde satın alan kişilerce yapılan yapı ve tesis
bulunması, bu kişiler tarafından talep edilmesi ve İdarece de uygun görülmesi halinde bunlar
lehine rayiç bedel üzerinden irtifak hakkı tesis edilebilir.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkralar
eklenmiştir.

“(4) İlgilileri tarafından varsa konuyla ilgili açılan davadan tüm yargılama giderleri üst-
lenilerek kayıtsız ve şartsız feragat edilmesi ve İdareye başvuruda bulunulması kaydıyla;

a) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 1/7/2007 tarihinden 10/4/2011 tarihine kadar düzen-
lenen irtifak hakkı ve kullanma izni sözleşmelerinin bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten sonra
feshi halinde, Yönetmeliğin 80 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen miktarda tazminat
alınır.

Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                                  11 Eylül 2014 – Sayı : 29116



b) (a) bendinde belirtilen dönemler ile 10/4/2011 tarihinden bu fıkranın yürürlüğe gir-
diği tarihe kadar düzenlenen irtifak hakkı ve kullanma izni sözleşmelerin tazminata ilişkin dü-
zenlemeler içeren maddeleri de Yönetmeliğin 80 inci maddesinin ikinci fıkrasına uyarlanır.

(5) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış irtifak hakkı ve kullanma izni
sözleşmelerinin hasılattan pay alınmasına ilişkin maddeleri; ilgilileri tarafından varsa bu konuda
açılan davadan tüm yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsız feragat edilmesi ve
İdareye başvuruda bulunulması durumunda, Yönetmeliğin 79 uncu maddesi hükümlerine uyar-
lanır.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkralar
eklenmiştir.

“(3) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce Yönetmelikte öngörülen azami uzatma
süresi dolan ön izin sahiplerinden; İdarece verilen ve uzatılan ön izin süreleri içinde yükümlü-
lüklerini kendi kusurları dışında kamudan kaynaklanan ve/veya İdarece kabul edilebilir sebep-
lerle yerine getiremeyenlere; ön izin bedellerinin ödenmiş olması kaydıyla ve Bakanlık tara-
fından uygun görülmesi halinde, bu fıkra uyarınca süre uzatımına ilişkin işlemin yapıldığı ta-
rihten itibaren ve son yıl ön izin bedeli Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Yurt İçi Üre-
tici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında, tarımsal
amaçlı ön izinlerde ise Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tarım Ürünleri Üretici Fiyat
Endeksi (Tarım ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılarak iki
yıla kadar ilave süre verilebilir.

(4) Üçüncü fıkraya göre uzatılacak ön izinlerde; ön izin süresinin dolduğu tarihten bu
sürenin uzatılması konusunda İdarece işlem yapılacağı tarihe kadar geçen süre için, adına ön
izin verilen kişi tarafından ön izne konu taşınmazın; fiilen kullanılmaması halinde ön izin süre
uzatım bedeli dikkate alınmak suretiyle İdarece tespit edilecek olan bedel, fiilen kullanıldığının
tespit edilmesi halinde ise bu alana isabet eden ve İdarece irtifak hakkı veya kullanma izni be-
deli kadar tahakkuk ettirilecek ecrimisil, Yönetmeliğin 86 ve 87 nci maddelerinde belirtilen
indirimler uygulanmaksızın İdarece ayrıca tahsil edilir.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“Tarım arazilerinin kullanıcılarına kiraya verilmesi
GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından izinsiz olarak tarımsal

amaçla kullanılan Hazineye ait tarım arazileri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
üç yıl içerisinde talep edilmesi halinde, Kanunun 51 inci maddesinin (g) bendi uyarınca pazarlık
usulü ile fiili kullanıcılarına on yıla kadar kiraya verilebilir.”

“Önceki kira sözleşmelerinin sona ermesi ve feshine ilişkin işlemler
GEÇİCİ MADDE 8 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen

kira sözleşmelerinin, sözleşmenin sona ermesi ve feshine ilişkin düzenlemeler içeren maddeleri
Yönetmeliğin 74 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına uyarlanır.”

“Önceki inşaat sürelerine ilişkin işlemler
GEÇİCİ MADDE 9 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, lehlerine irtifak

hakkı tesis edilen veya adlarına kullanma izni verilen yatırımcıların inşaat süresinin uzatılması
ile ilgili olarak; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan ancak İdarece henüz so-
nuçlandırılamayan talepleri ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak talepleri
hakkında Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.”

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1’in 7 nci maddesinin ikinci fık-
rasının son cümlesi, Ek-13’ün 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi ve Ek-15’in 8 inci
maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1’in 4 üncü maddesinde, Ek-2’nin
2 nci maddesinde, Ek-3’ün 5 inci maddesinde, Ek-6’nın Tablo II ve Tablo III’ ünde, Ek-7’nin
Tablo II’si ve bu tablonun altında yer alan paragrafta, Ek-13’ün 4 üncü maddesinde ve Ek-15’in
4 üncü maddesinde yer alan “YTL” ibareleri “TL” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-13’ün 12 nci maddesinde ve
Ek-15’in 12 nci maddesinde yer alan “Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE – bir önceki yılın aynı
ayına göre yüzde değişim) oranında” ibareleri; “Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE – bir
önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında, tarımsal amaçlı sözleşmelerde ise Tarım
Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim)
oranında” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3’ün 7 nci maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde
değişim) oranında” ibaresi; “Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE – bir önceki yılın aynı
ayına göre yüzde değişim) oranında, tarımsal amaçlı sözleşmelerde ise Tarım Ürünleri Üretici
Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında” şeklinde
değiştirilmiş, ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan
“gecikme zammı” ibaresi “gecikme faizi” şeklinde değiştirilmiş, 10 uncu maddesinin ikinci
fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve üçüncü fıkrasının son cümlesi ile 13, 15 ve
17 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Ancak, tarım arazilerinin kiraya verilmesinde peşinatın dışında kalan kira bedelleri, aynı yıl
kira dönemi içinde olmak kaydıyla, dönemin son ayında ve tek seferde ödenebilir.”
“Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın
ihale bozulur, geçici teminat Hazineye gelir kaydedilir ve ayrıca, müşteri hakkında 2886 sayılı
Devlet İhale Kanununun 84 üncü maddesi uyarınca işlem yapılır.”

“MADDE 13 – Kiracı, idarenin izni olmadan sözleşmenin bir kısmını veya tamamını
devredemez, sözleşmeye ortak alamaz (kiracının şirket olması halinde hisse devirleri hariç),
kiraya verilen yeri genişletemez, değiştiremez ve amacı dışında kullanamaz. Kiraya verilecek
taşınmazlar üzerinde sabit tesis yapılamaz. Ancak, kiralama süresi sonunda kaldırılmak ve ki-
ralama amacına uygun olmak kaydıyla takılıp sökülebilir malzemelerle kapalı alan oluşturula-
bilir.

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 73/A maddesi uyarınca kendi-
lerine alt kiracılık hakkı tanınan gerçek ve tüzel kişiler bu haklarını kısmen veya tamamen dev-
redemez ve sözleşmelerine ortak alamaz.”

“MADDE 15 – Kiracının; fesih talebinde bulunması, kira dönemi sona ermeden faali-
yetini durdurması, kiralananı amacı dışında kullanması, taahhüdünü sözleşme ve şartname hü-
kümlerine uygun olarak yerine getirmemesi, işletme ruhsatı alamaması, her ne sebeple olursa
olsun işletme ruhsatının iptal edilmesi veya üst üste iki taksitin vadesinde ödenmemesi hâlle-
rinde kira sözleşmesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 62 nci maddesine göre tebligat yap-
maya gerek kalmaksızın idarece feshedilerek, kesin teminatı gelir kaydedilir ve tarım arazile-
rinin kiraya verilmesine ilişkin sözleşmeler hariç cari yıl kira bedelinin yüzde yirmibeşi taz-
minat olarak tahsil edilir. Sözleşmenin feshedildiği tarihten sonraki döneme ilişkin varsa kira
bedeli öncelikle kiracıdan alınacak tazminata mahsup edilir.”

“MADDE 17 – Kira süresinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi hâlinde taşınmaz
idareye teslim edilmezse, geçen her gün için cari yıl kira bedelinin binde beşi oranında ceza
itirazsız olarak ödenir ve bunlardan ayrıca ecrimisil alınmaz.

Ancak, kiracı tarafından kira süresinin sona ermesinden en az üç ay önce taşınmazın
yeniden kiralanmasının talep edilmesine rağmen, bu talebin idarece uygun görülmemesi

Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                                  11 Eylül 2014 – Sayı : 29116



halinde; kira süresinin sona erdiği tarih ile taşınmazın kiraya verilmesinin uygun görülmedi-
ğinin bildirildiği tarih arasında kalan sürede cezai şart alınmaz, bu süre için kullanım bedeli
tahsil edilir.

Ceza ödenmesi taşınmazın kullanılmasına ve tahliyenin geciktirilmesine neden olamaz.
Sonradan sözleşme ve şartnamede yazılı hususlara yapılan itirazlar kabul edilmez.”

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-4’ün 3 üncü maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “YTL” ibaresi “TL” şeklinde, “Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE – bir önceki
yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında” ibaresi; “Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-
ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında, tarımsal amaçlı sözleşmelerde
ise Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde
değişim) oranında” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “gecikme zammı” ibaresi
“gecikme faizi” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın birinci cümlesinden sonra gelmek üzere
aşağıdaki cümle eklenmiş, 9, 11 ve 14 üncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Ancak, tarım arazilerinin kiraya verilmesinde peşinatın dışında kalan kira bedelleri, aynı yıl
kira dönemi içinde olmak kaydıyla, dönemin son ayında ve tek seferde ödenebilir.”

“MADDE 9 – Kiracı, idarenin izni olmadan sözleşmenin bir kısmını veya tamamını
devredemez, sözleşmeye ortak alamaz (kiracının şirket olması halinde hisse devirleri hariç),
kiraya verilen yeri genişletemez, değiştiremez ve amacı dışında kullanamaz.

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 73/A maddesi uyarınca kendi-
lerine alt kiracılık hakkı tanınan gerçek ve tüzel kişiler bu haklarını kısmen veya tamamen dev-
redemez ve sözleşmelerine ortak alamaz.”

“MADDE 11 – Taşınmaza Bakanlığımızca ya da kamu idarelerince ihtiyaç duyulması
veya taşınmazın herhangi bir sebeple Hazine mülkiyetinden çıkması hâllerinde sözleşme tek
taraflı olarak feshedilir, kiracı Hazineden hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.

Kiracının; fesih talebinde bulunması, kira dönemi sona ermeden faaliyetini durdurması,
kiralananı amacı dışında kullanması, taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun
olarak yerine getirmemesi, işletme ruhsatı alamaması, her ne sebeple olursa olsun işletme ruh-
satının iptal edilmesi veya üst üste iki taksidin vadesinde ödenmemesi hâllerinde kira sözleş-
mesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 62 nci maddesine göre tebligat yapmaya gerek kal-
maksızın idarece feshedilerek, kesin teminatı gelir kaydedilir ve tarım arazilerinin kiraya ve-
rilmesine ilişkin sözleşmeler hariç cari yıl kira bedelinin yüzde yirmibeşi tazminat olarak tahsil
edilir. Sözleşmenin feshedildiği tarihten sonraki döneme ilişkin varsa kira bedeli öncelikle ki-
racıdan alınacak tazminata mahsup edilir.

Ayrıca, sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında
taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyen kiracı hakkında
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84 üncü maddesi uyarınca işlem yapılır.”

“MADDE 14 – Kira süresinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi hâlinde taşınmaz
idareye teslim edilmezse, geçen her gün için cari yıl kira bedelinin binde beşi oranında ceza
itirazsız olarak ödenir ve bunlardan ayrıca ecrimisil alınmaz.

Ancak, kiracı tarafından kira süresinin sona ermesinden en az üç ay önce taşınmazın
yeniden kiralanmasının talep edilmesine rağmen, bu talebin idarece uygun görülmemesi ha-
linde; kira süresinin sona erdiği tarih ile taşınmazın kiraya verilmesinin uygun görülmediğinin
bildirildiği tarih arasında kalan sürede cezai şart alınmaz, bu süre için kullanım bedeli tahsil
edilir.

Ceza ödenmesi taşınmazın kullanılmasına ve tahliyenin geciktirilmesine neden olamaz.
Sonradan sözleşme ve şartnamede yazılı hususlara yapılan itirazlar kabul edilmez.”
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MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5’in 3 üncü maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “YTL” ibaresi “TL” şeklinde, “Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE – bir önceki
yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında” ibaresi “Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE
– bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fık-
rasında yer alan “gecikme zammı” ibaresi “gecikme faizi” şeklinde değiştirilmiş ve 12, 14 ve
17 inci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – Kiracı, idarenin izni olmadan sözleşmenin bir kısmını veya tamamını
devredemez, sözleşmeye ortak alamaz (kiracının şirket olması halinde hisse devirleri hariç),
kiraya verilen yeri genişletemez, değiştiremez ve amacı dışında kullanamaz. Kiralanan yerde
işçi çalıştırabilmesi taşınmazın tahsisli olduğu idare amirinin yazılı muvafakatına bağlıdır. Bu
durumda çalıştırılacak işçilerin isim ve adresleri anılan idareye yazılı olarak bildirilir.

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 73/A maddesi uyarınca kendi-
lerine alt kiracılık hakkı tanınan gerçek ve tüzel kişiler bu haklarını kısmen veya tamamen dev-
redemez ve sözleşmelerine ortak alamaz.”

“MADDE 14 – Taşınmaza Bakanlığımızca ya da kamu idarelerince ihtiyaç duyulması
veya taşınmazın herhangi bir sebeple Hazine mülkiyetinden çıkması hâllerinde sözleşme tek
taraflı olarak feshedilir, kiracı Hazineden hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.

Kiracının; fesih talebinde bulunması, kira dönemi sona ermeden faaliyetini durdurması,
kiralananı amacı dışında kullanması, taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun
olarak yerine getirmemesi, işletme ruhsatı alamaması, her ne sebeple olursa olsun işletme ruh-
satının iptal edilmesi veya üst üste iki taksidin vadesinde ödenmemesi hâllerinde kira sözleş-
mesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 62 nci maddesine göre tebligat yapmaya gerek kal-
maksızın idarece feshedilerek, kesin teminatı gelir kaydedilir ve cari yıl kira bedelinin yüzde
yirmibeşi tazminat olarak tahsil edilir. Sözleşmenin feshedildiği tarihten sonraki döneme ilişkin
varsa kira bedeli öncelikle kiracıdan alınacak tazminata mahsup edilir.

Ayrıca, sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında
taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyen kiracı hakkında
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84 üncü maddesi uyarınca işlem yapılır.”

“MADDE 17 – Kira süresinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi hâlinde taşınmaz
idareye teslim edilmezse, geçen her gün için cari yıl kira bedelinin binde beşi oranında ceza
itirazsız olarak ödenir ve bunlardan ayrıca ecrimisil alınmaz.

Ancak, kiracı tarafından kira süresinin sona ermesinden en az üç ay önce taşınmazın
yeniden kiralanmasının talep edilmesine rağmen, bu talebin idarece uygun görülmemesi halinde
kira süresinin sona erdiği tarih ile taşınmazın kiraya verilmesinin uygun görülmediğinin bildi-
rildiği tarih arasında kalan sürede cezai şart alınmaz, bu süre için kullanım bedeli tahsil edilir.

Ceza ödenmesi taşınmazın kullanılmasına ve tahliyenin geciktirilmesine neden olamaz.
Sonradan sözleşme ve şartnamede yazılı hususlara yapılan itirazlar kabul edilmez.”

MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-9’un “Açıklamalar” kısmının bi-
rinci, beşinci ve dokuzuncu bentlerinde yer alan “otuz gün” ibareleri “altmış gün” şeklinde ve
altıncı bendinde yer alan “Aynı süre” ibaresi “Otuz gün” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-10’un “Açıklamalar” kısmının
birinci ve beşinci bentlerinde yer alan “otuz gün” ibareleri “altmış gün” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-12’nin 2 nci maddesinde yer alan
“tesisleri yapılmak üzere ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “fiili kullanım olmaksızın;” iba-
resi eklenmiş, 3 ve 4 üncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 6 ncı maddesinin sonuna
aşağıdaki cümle eklenmiş ve 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – Ön izin süresi bir yıldır. Bu süre içerisinde 2 nci maddede belirtilen iş-
lemlerin tamamlanamaması durumunda, buna ilişkin belgelerle birlikte ve bu işlemlerin ta-
mamlanamama nedenleri de belirtilmek suretiyle talep edilmesi ve talebin idare tarafından
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uygun görülmesi halinde bu süre 4 üncü maddede belirtilen bedel karşılığında bir yıl uzatılabilir.
Verilen ve uzatılan ön izin süreleri içinde de belirtilen işlemleri kendi kusurları dışında kamudan
kaynaklanan ve/veya idarece kabul edilebilir sebeplerle yerine getiremeyenlere; talep etmeleri
ve bu talebin idare tarafından uygun görülmesi halinde 4 üncü maddede belirtilen bedeller kar-
şılığında birer yıllık olmak üzere iki yıl daha süre verilebilir. Verilen ve uzatılan ön izin süre-
lerinin toplamı dört yılı geçemez. Ön izin döneminde süre dondurulmaz.”

“MADDE 4 – Ön izin bedeli, birinci yıl için ihale bedelinin; yüzde yirmisi oranındaki
bedel olan ………………..…….. TL’dir. Ön izin bedeli peşin olarak ödenir.”

Ön izin süresinin 3 üncü maddede belirtilen şekilde idarece uzatılması halinde ön izin
bedeli; ikinci yıl için ihale bedelinin yüzde yirmisi, üçüncü yıl için yüzde otuzu, dördüncü yıl
için yüzde kırkı olarak belirlenir. Uzatılan sürelerde bu şekilde belirlenen ön izin bedelleri;
ikinci, üçüncü ve dördüncü yıllar için ihale bedelinin Yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca
arttırılması sonucu oluşacak bedel üzerinden hesaplanır. Fiili kullanım olması halinde bu alana
isabet eden ön izin bedeli, irtifak hakkı veya kullanma izni ihale bedelidir.”
“İdarece; taşınmaza ihtiyaç duyulan veya taşınmazın ekonomik açıdan farklı şekilde değerlen-
dirilmesi uygun görülen hallerde, ön izin süresi uzatılmaz, devam eden ön izinler ise varsa
kalan süreye ilişkin bedelin geri ödenmesi kaydıyla iptal edilir. Bu durumda ön izin sahibi ta-
rafından idareden hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunulamaz.”

“MADDE 8 – Ön izin sözleşmesi ve hakkı devredilemez ve bu sözleşmeye ortak alı-
namaz. Ön izin sahibinin şirket olması halinde ön izin süresi içerisinde şirket hisseleri devre-
dilemez ve ortak alınamaz.”

MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-13’ün 8/A maddesinin birinci,
ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan “Üretici
Fiyatları Endeksi (ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında” ibaresi;
“Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) ora-
nında, tarımsal amaçlı sözleşmelerde ise Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE –
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında” şeklinde, “İrtifak Hakkı Sözleşmesi”
ibaresi “Resmi Senet” şeklinde değiştirilmiş, 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,
14 üncü maddesinde yer alan “gecikme zammı” ibaresi “gecikme faizi” şeklinde değiştirilmiş,
15 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, üçüncü, dördüncü ve
beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddenin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiş,
16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan
“bedeli tutarında” ibaresi “bedelinin yüzde yirmibeşi tutarında” şeklinde değiştirilmiştir.

“İrtifak hakkı ihalesi sonucunda, yapılacak yatırım için ön izne ihtiyaç duyulması ha-
linde, lehine irtifak hakkı tesis edilecek yatırımcıya; fiili kullanım olmaksızın tescil, ifraz,
tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi ya
da uygulama projelerinin hazırlanması ve onaylatılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi
için bir yıl süreyle ön izin verilir. Bu süre içerisinde belirtilen işlemlerin tamamlanamaması
durumunda, buna ilişkin belgelerle birlikte ve bu işlemlerin tamamlanamama nedenleri de be-
lirtilmek suretiyle talep edilmesi ve talebin idare tarafından uygun görülmesi halinde bu süre
bedeli karşılığında bir yıl uzatılabilir. Verilen ve uzatılan ön izin süreleri içinde de belirtilen
işlemleri kendi kusurları dışında kamudan kaynaklanan ve/veya idarece kabul edilebilir sebep-
lerle yerine getiremeyenlere; talep etmeleri ve bu talebin idare tarafından uygun görülmesi ha-
linde birer yıllık olmak üzere iki yıl daha süre verilebilir. Verilen ve uzatılan ön izin sürelerinin
toplamı dört yılı geçemez. Ön izin döneminde süre dondurulmaz.
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Ön izin bedeli, ihale bedelinin; birinci ve ikinci yıllar için yüzde yirmisi, üçüncü yıl
için yüzde otuzu, dördüncü yıl için yüzde kırkı olarak belirlenir. Bu şekilde belirlenen ön izin
bedeli ikinci, üçüncü ve dördüncü yıllar için; ihale bedelinin Yönetmeliğin 14 üncü maddesi
uyarınca arttırılması sonucu oluşacak bedel üzerinden hesaplanır. Fiili kullanım olması halinde
bu alana isabet eden ön izin bedeli, irtifak hakkı ihale bedelidir. Ön izin bedeli peşin olarak
ödenir.”

“Ön izin sözleşmesi ve hakkı devredilemez ve bu sözleşmeye ortak alınamaz. Ön izin
sahibinin şirket olması halinde ön izin süresi içerisinde şirket hisseleri devredilemez ve ortak
alınamaz.”

“MADDE 11 – İrtifak hakkı tesis edilen taşınmazın hak lehtarına veya temsilcisine tes-
liminden itibaren altı ay içinde inşaat ruhsatı alınarak inşaata başlanır ve inşaat iki yıl içinde
bitirilir. Hak lehtarınca talep edilmesi ve bu talebin Bakanlık tarafından uygun görülmesi ha-
linde inşaat süresi, ruhsat alma süresi dahil toplamı beş yılı geçmemek üzere uzatılabilir. Ancak,
zorunlu hallerde beş yıllık süre; uzatılan her yıl için mahrum kalınan hasılat bedelinin karşılığı
olarak o yıla ait irtifak hakkı bedelinin yüzde yirmisi tutarında bedel alınması kaydıyla uzatı-
labilir.”
“İrtifak hakkı lehtarının bu yerler üzerinde yürüttüğü faaliyetin niteliği gereği toplam yıllık ha-
sılatının tespit edilememesi durumunda; hak lehtarından cari yıl irtifak hakkı bedelinin yüzde
yirmisi hasılat payı olarak alınır.”

“Hak lehtarı ile kiracılar arasında düzenlenen kira sözleşmesinin bir örneği ile bunlardan
alınacak kira/hasılat paylarının ödeneceğinin kabul ve taahhüt edildiğine dair taahhütnameler
kiralama işleminin yapıldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde idareye verilir.

Hak lehtarı ve kiracılara ait olan yıllık hasılatı gösteren ve ilgili vergi dairesine yıllık
beyanname ekinde verilen gelir tablosu, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik,
Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanununa göre yetkili kılı-
nanlara tasdik ettirilerek, her yılın yıllık beyanname verme dönemini takip eden ay içinde ilgili
defterdarlığa/malmüdürlüğüne verilir ve kira/hasılat payları aynı süre içerisinde ilgili muhasebe
birimine yatırılır. Kiracılardan alınamayan hasılat payları hak lehtarından alınır.

Toplam yıllık hasılat; işletmenin, irtifak hakkı tesis edilen Hazine taşınmazı üzerindeki
faaliyetleri çerçevesinde satılan mal veya hizmetler karşılığında alınan ya da tahakkuk ettirilen
her türlü bedellerle, vade ve kur farkları, faiz ve kira gelirleri ile diğer gelirlerden oluşur ve
tek düzen muhasebe sistemindeki gelir tablosunda yer alan net satışlar, diğer faaliyetlerden
olağan gelir ve karlar ile olağandışı gelir ve karların toplamı üzerinden tespit edilir.”

“İşletmenin faaliyet gösterdiği alanda, irtifak hakkı tesis edilen taşınmazların haricinde
özel mülkiyete konu taşınmazların da bulunması halinde, hasılat payının tespitine esas yıllık
işletme hasılatı; mümkünse irtifak hakkı tesis edilen taşınmazlar için ayrı hesaplanır, değilse
işletmenin elde ettiği tüm hasılatın toplam alanın yüzölçümüne bölünmesi suretiyle hesapla-
nacak olan metrekare birim hasılat miktarının irtifak hakkına konu alanın yüzölçümü ile çarpımı
sonucu belirlenir.

İrtifak hakkı lehtarı tarafından, irtifak hakkına konu taşınmazların ya da üzerindeki
tesislerin bazı bölümlerinin, baz istasyonu, bankamatik ve benzeri amaçlarda kullanılmak üzere
üçüncü kişilere kiraya verilmesi ve resmi senetlerinde tesislerin kiracılarından ayrıca hasılat
veya kâr payı alınacağına ilişkin hüküm bulunmasına karşılık, kiracıların kiraladıkları yerler
üzerinde gösterdikleri faaliyetin niteliği gereği yıllık işletme hasılatlarının veya kârlarının tespit
edilememesi durumunda; kiracıların hak lehtarına ödediği bir yıllık kira bedelinin yüzde yirmisi
oranında kiracılardan ayrıca pay alınır. Yıllık kira bedelinin tespit edilememesi durumunda ise;
taşınmazın rayiç değeri, üzerindeki tesisin niteliği, cari yıl irtifak hakkı bedeli, varsa aynı
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bölgede yapılan emsal kiralamalara ilişkin kira bedelleri gibi hususlar dikkate alınmak suretiyle
valiliklerce (defterdarlık) oluşturulacak komisyon tarafından belirlenecek kira bedelinin yüzde
yirmisi oranında kiracılardan ayrıca pay alınır.”

“MADDE 16 – İrtifak hakkı lehtarı tarafından, irtifak hakkının üçüncü kişilere devrinin
talep edilmesi halinde; varsa, idareye olan borçların gecikme faizi ile birlikte ödenmesi, söz-
leşme hükümlerine aykırılıkların idarece verilen süre içerisinde giderilmesi, irtifak hakkından
dolayı idare aleyhine açılmış davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsız
feragat edilmesi, idarece belirlenecek yeni bedel ve koşulların kabul edilmesi kaydıyla ve yeni
resmi senet düzenlenmesi şartıyla, irtifak hakkının devrine Bakanlıkça izin verilebilir.

Ancak, irtifak hakkı bağımsız ve sürekli nitelikli ise, bu hak Bakanlıktan izin alınmadan
devredilebilir. Bu durumda, irtifak hakkını herhangi bir şekilde devralan kişiler, bir ay içinde
idareye müracaat ederek günün rayicine göre idarece belirlenecek yeni bedel ve koşullarla ilgili
tapu müdürlüğünde yeniden resmi senet düzenlemek zorundadırlar.

6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi olan ve payları borsada
işlem gören şirketler ile bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakları hariç olmak üzere, irtifak
hakkı lehtarının şirket olması halinde; şirketin, irtifak hakkı tesis edilen tarihteki ortaklık ya-
pısına göre daha sonra yapılacak ve şirket hisselerinin yüzde ellisinden fazlasının devri sonu-
cunu doğuracak işlemler, irtifak hakkının devri olarak kabul edilir ve birinci fıkraya göre işlem
yapılır.”

MADDE 41 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-14’ün başlığı “İRTİFAK HAK-
KINA İLİŞKİN RESMİ SENEDE YAZILACAK HÜKÜMLER” şeklinde değiştirilmiş, 5 inci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 6 ncı maddesinin “A. Zeminin İrtifak Hakkı Bedeli”
başlıklı bölümünün birinci fıkrasında yer alan “Üretici Fiyatları Endeksinde (ÜFE) meydana
gelen artış oranının (bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim oranı)” ibaresi “Yurt İçi
Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranının, ta-
rımsal amaçlı sözleşmelerde ise Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE – bir önceki
yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranının” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının ikinci
cümlesinde yer alan “sözleşmede” ibaresi  “resmi senette” şeklinde değiştirilmiş, “B – Hasılat
payı” başlıklı bölümünün birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, üçüncü, dördüncü
ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşa-
ğıdaki fıkralar eklenmiş, “C-Bedellerin Süresinde Ödenmemesi” başlıklı bölümünün birinci
fıkrasında yer alan “gecikme zammı” ibaresi “gecikme faizi” şeklinde, ikinci fıkrasında yer
alan “sözleşmesi feshedilir.” ibaresi “iptal ve tapudan terkin edilir.” şeklinde değiştirilmiş, 13
ve 14 üncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 15 inci maddesinde yer alan “sözleşmede”
ibareleri “resmi senette” şeklinde değiştirilmiş, 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan
“sözleşmesinde” ibareleri “resmi senette” şeklinde, “sözleşme” ibaresi “irtifak hakkı” şeklinde
değiştirilmiş, 18 inci maddesinde yer alan “sözleşmede” ibaresi “resmi senette” şeklinde de-
ğiştirilmiş ve 21 inci maddesinden sonra gelen “TARAFLAR”, “HAZİNE TEMSİLCİSİ” ve
“İRTİFAK HAKKI LEHTARI” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“MADDE 5 – İNŞAATA BAŞLAMA VE BİTİM TARİHLERİ
İrtifak hakkı tesis edilen taşınmazın hak lehtarına veya temsilcisine tesliminden itibaren

altı ay içinde inşaat ruhsatı alınarak inşaata başlanır ve inşaat iki yıl içinde bitirilir. Hak lehta-
rınca talep edilmesi ve bu talebin Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde inşaat süresi,
ruhsat alma süresi dahil toplamı beş yılı geçmemek üzere uzatılabilir. Ancak, zorunlu hallerde
beş yıllık süre; uzatılan her yıl için mahrum kalınan hasılat bedelinin karşılığı olarak o yıla ait
irtifak hakkı bedelinin yüzde yirmisi tutarında bedel alınması kaydıyla uzatılabilir.”
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“İrtifak hakkı lehtarının bu yerler üzerinde yürüttüğü faaliyetin niteliği gereği toplam
yıllık hasılatının tespit edilememesi durumunda; hak lehtarından cari yıl irtifak hakkı bedelinin
yüzde yirmisi hasılat payı olarak alınır.”

“Hak lehtarı ile kiracılar arasında düzenlenen kira sözleşmesinin bir örneği ile bunlardan
alınacak kira/hasılat paylarının ödeneceğinin kabul ve taahhüt edildiğine dair taahhütnameler
kiralama işleminin yapıldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde idareye verilir.

Hak lehtarı ve kiracılara ait olan yıllık hasılatı gösteren ve ilgili vergi dairesine yıllık
beyanname ekinde verilen gelir tablosu, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik,
Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanununa göre yetkili kılı-
nanlara tasdik ettirilerek, her yılın yıllık beyanname verme dönemini takip eden ay içinde ilgili
defterdarlığa/malmüdürlüğüne verilir ve kira/hasılat payları aynı süre içerisinde ilgili muhasebe
birimine yatırılır. Kiracılardan alınamayan hasılat payları hak lehtarından alınır.

Toplam yıllık hasılat; işletmenin, irtifak hakkı tesis edilen Hazine taşınmazı üzerindeki
faaliyetleri çerçevesinde satılan mal veya hizmetler karşılığında alınan ya da tahakkuk ettirilen
her türlü bedellerle, vade ve kur farkları, faiz ve kira gelirleri ile diğer gelirlerden oluşur ve
tek düzen muhasebe sistemindeki gelir tablosunda yer alan net satışlar, diğer faaliyetlerden
olağan gelir ve karlar ile olağandışı gelir ve karların toplamı üzerinden tespit edilir.”

“İşletmenin faaliyet gösterdiği alanda, irtifak hakkı tesis edilen taşınmazların haricinde
özel mülkiyete konu taşınmazların da bulunması halinde, hasılat payının tespitine esas yıllık
işletme hasılatı; mümkünse irtifak hakkı tesis edilen taşınmazlar için ayrı hesaplanır, değilse
işletmenin elde ettiği tüm hasılatın toplam alanın yüzölçümüne bölünmesi suretiyle hesapla-
nacak olan metrekare birim hasılat miktarının irtifak hakkına konu alanın yüzölçümü ile çarpımı
sonucu belirlenir.

İrtifak hakkı lehtarı tarafından, irtifak hakkına konu taşınmazların ya da üzerindeki
tesislerin bazı bölümlerinin, baz istasyonu, bankamatik ve benzeri amaçlarda kullanılmak üzere
üçüncü kişilere kiraya verilmesi ve resmi senetlerinde tesislerin kiracılarından ayrıca hasılat
veya kâr payı alınacağına ilişkin hüküm bulunmasına karşılık, kiracıların kiraladıkları yerler
üzerinde gösterdikleri faaliyetin niteliği gereği yıllık işletme hasılatlarının veya kârlarının tespit
edilememesi durumunda; kiracıların hak lehtarına ödediği bir yıllık kira bedelinin yüzde yirmisi
oranında kiracılardan ayrıca pay alınır. Yıllık kira bedelinin tespit edilememesi durumunda ise;
taşınmazın rayiç değeri, üzerindeki tesisin niteliği, cari yıl irtifak hakkı bedeli, varsa aynı böl-
gede yapılan emsal kiralamalara ilişkin kira bedelleri gibi hususlar dikkate alınmak suretiyle
valiliklerce (defterdarlık) oluşturulacak komisyon tarafından belirlenecek kira bedelinin yüzde
yirmisi oranında kiracılardan ayrıca pay alınır.”

“MADDE 13 – DEVİR
İrtifak hakkı lehtarı tarafından, irtifak hakkının üçüncü kişilere devrinin talep edilmesi

halinde; varsa, idareye olan borçların gecikme faizi ile birlikte ödenmesi, sözleşme hükümlerine
aykırılıkların idarece verilen süre içerisinde giderilmesi, irtifak hakkından dolayı idare aleyhine
açılmış davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsız feragat edilmesi,
idarece belirlenecek yeni bedel ve koşulların kabul edilmesi kaydıyla ve yeni resmi senet dü-
zenlenmesi şartıyla, irtifak hakkının devrine Bakanlıkça izin verilebilir.

Ancak, irtifak hakkı bağımsız ve sürekli nitelikli ise, bu hak Bakanlıktan izin alınmadan
devredilebilir. Bu durumda, irtifak hakkını herhangi bir şekilde devralan kişiler, bir ay içinde
idareye müracaat ederek günün rayicine göre idarece belirlenecek yeni bedel ve koşullarla ilgili
tapu müdürlüğünde yeniden resmi senet düzenlemek zorundadırlar.
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6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi olan ve payları borsada
işlem gören şirketler ile bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakları hariç olmak üzere, irtifak
hakkı lehtarının şirket olması halinde; şirketin, irtifak hakkı tesis edilen tarihteki ortaklık ya-
pısına göre daha sonra yapılacak ve şirket hisselerinin yüzde ellisinden fazlasının devri sonu-
cunu doğuracak işlemler, irtifak hakkının devri olarak kabul edilir ve birinci fıkraya göre işlem
yapılır.”

“MADDE 14 – İRTİFAK HAKKININ SONA ERMESİ VE İPTALİ
İrtifak hakkı, sürenin bitimi ile sona erer. Ayrıca, resmi senet hükümlerine aykırı dav-

ranılması, taşınmazın irtifak hakkı amacı dışında kullanılması veya hak lehtarı tarafından talep
edilmesi hâlinde irtifak hakkı iptal ve tapudan terkin edilir. Bu durumda, hak lehtarından cari
yıl irtifak hakkı bedelinin yüzde yirmibeşi tutarında tazminat alınır ve ayrıca, alınan teminatlar
Hazineye gelir kaydedilir.

İrtifak hakkının sona ermesi veya iptali hâlinde, diğer kanunlardaki özel hükümler saklı
kalmak kaydıyla, Hazine taşınmazı üzerindeki tüm yapı ve tesisler sağlam ve işler durumda
tazminat veya bedel ödenmeksizin Hazineye intikal eder ve bundan dolayı hak lehtarı veya
üçüncü kişilerce herhangi bir hak ve talepte bulunulamaz.

İrtifak hakkı süresi sona ermeden hak lehtarının faaliyetini durdurması veya irtifak hak-
kının iptaline neden olması hâlinde, faaliyetin durdurulduğu veya iptal tarihine kadar olan ir-
tifak hakkı bedeli ile hâsılat payı tahsil edilir.

Ancak, bu hakka konu taşınmazın kullanılmasını kısmen veya tamamen ortadan kaldı-
ran mücbir sebebin, hak lehtarının kusur veya şahsından kaynaklanmaması hâlinde, irtifak hak-
kı tazminat alınmaksızın karşılıklı olarak iptal ve tapudan terkin edilir ve iptal tarihinden son-
raki döneme ait bedeller iade edilir.”

MADDE 42 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-15’in 8/A maddesinin birinci,
ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan “Üretici
Fiyatları Endeksi (ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında” ibaresi;
“Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) ora-
nında, tarımsal amaçlı sözleşmelerde ise Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE –
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında” şeklinde değiştirilmiş, 11 inci mad-
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 14 üncü maddesinde yer alan “gecikme zammı” ibaresi
“gecikme faizi” şeklinde değiştirilmiş, 15 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki
cümle eklenmiş, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddenin
sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiş, 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 17 nci
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bedeli tutarında” ibaresi “bedelinin yüzde yirmibeşi
tutarında” şeklinde değiştirilmiştir.

“Kullanma izni ihalesi sonucunda, yapılacak yatırım için ön izne ihtiyaç duyulması ha-
linde, adına kullanma izni verilecek yatırımcıya; fiili kullanım olmaksızın tescil, ifraz, tevhit,
terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi ya da uy-
gulama projelerinin hazırlanması ve onaylatılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi için
bir yıl süreyle ön izin verilir. Bu süre içerisinde belirtilen işlemlerin tamamlanamaması duru-
munda, buna ilişkin belgelerle birlikte ve bu işlemlerin tamamlanamama nedenleri de belirtil-
mek suretiyle talep edilmesi ve talebin idare tarafından uygun görülmesi halinde bu süre bedeli
karşılığında bir yıl uzatılabilir. Verilen ve uzatılan ön izin süreleri içinde de belirtilen işlemleri
kendi kusurları dışında kamudan kaynaklanan ve/veya idarece kabul edilebilir sebeplerle yerine
getiremeyenlere; talep etmeleri ve bu talebin idare tarafından uygun görülmesi halinde birer
yıllık olmak üzere iki yıl daha süre verilebilir. Verilen ve uzatılan ön izin sürelerinin toplamı
dört yılı geçemez. Ön izin döneminde süre dondurulmaz.
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Ön izin bedeli, ihale bedelinin; birinci ve ikinci yıllar için yüzde yirmisi, üçüncü yıl
için yüzde otuzu, dördüncü yıl için yüzde kırkı olarak belirlenir. Bu şekilde belirlenen ön izin
bedeli ikinci, üçüncü ve dördüncü yıllar için; ihale bedelinin Yönetmeliğin 14 üncü maddesi
uyarınca arttırılması sonucu oluşacak bedel üzerinden hesaplanır. Fiili kullanım olması halinde
bu alana isabet eden ön izin bedeli, kullanma izni ihale bedelidir. Ön izin bedeli peşin olarak
ödenir.”

“Ön izin sözleşmesi ve hakkı devredilemez ve bu sözleşmeye ortak alınamaz. Ön izin
sahibinin şirket olması halinde ön izin süresi içerisinde şirket hisseleri devredilemez ve ortak
alınamaz.”

“MADDE 11 – Kullanma izni verilen taşınmazın/alanın izin sahibine veya temsilcisine
tesliminden itibaren altı ay içinde inşaat ruhsatı alınarak inşaata başlanır ve inşaat iki yıl içinde
bitirilir. İzin sahibince talep edilmesi ve bu talebin Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde
inşaat süresi, ruhsat alma süresi dahil toplamı beş yılı geçmemek üzere uzatılabilir. Ancak, zo-
runlu hallerde beş yıllık süre; uzatılan her yıl için mahrum kalınan hasılat bedelinin karşılığı
olarak o yıla ait kullanma izni bedelinin yüzde yirmisi tutarında bedel alınması kaydıyla uza-
tılabilir.”
“Kullanma izni sahibinin bu yerler üzerinde yürüttüğü faaliyetin niteliği gereği toplam yıllık
hasılatının tespit edilememesi durumunda; izin sahibinden cari yıl kullanma izni bedelinin yüz-
de yirmisi hasılat payı olarak alınır.”

“İzin sahibi ile kiracılar arasında düzenlenen kira sözleşmesinin bir örneği ile bunlardan
alınacak kira/hasılat paylarının ödeneceğinin kabul ve taahhüt edildiğine dair taahhütnameler
kiralama işleminin yapıldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde idareye verilir.

İzin sahibi ve kiracılara ait olan yıllık hasılatı gösteren ve ilgili vergi dairesine yıllık
beyanname ekinde verilen gelir tablosu, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik,
Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanununa göre yetkili kılı-
nanlara tasdik ettirilerek, her yılın yıllık beyanname verme dönemini takip eden ay içinde ilgili
defterdarlığa/malmüdürlüğüne verilir ve kira/hasılat payları aynı süre içerisinde ilgili muhasebe
birimine yatırılır. Kiracılardan alınamayan hasılat payları izin sahibinden alınır.

Toplam yıllık hasılat; işletmenin, kullanma izni verilen taşınmazın/alanın üzerindeki
faaliyetleri çerçevesinde satılan mal veya hizmetler karşılığında alınan ya da tahakkuk ettirilen
her türlü bedellerle, vade ve kur farkları, faiz ve kira gelirleri ile diğer gelirlerden oluşur ve
tek düzen muhasebe sistemindeki gelir tablosunda yer alan net satışlar, diğer faaliyetlerden
olağan gelir ve karlar ile olağandışı gelir ve karların toplamı üzerinden tespit edilir.”

“İşletmenin faaliyet gösterdiği alanda, kullanma izni verilen taşınmazların/alanların ha-
ricinde özel mülkiyete konu taşınmazların da bulunması halinde, hasılat payının tespitine esas
yıllık işletme hasılatı; mümkünse kullanma izni verilen taşınmazlar/alanlar için ayrı hesaplanır,
değilse işletmenin elde ettiği tüm hasılatın toplam alanın yüzölçümüne bölünmesi suretiyle he-
saplanacak olan metrekare birim hasılat miktarının kullanma iznine konu taşınmazın/alanın
yüzölçümü ile çarpımı sonucu belirlenir.

Kullanma izni sahibi tarafından, kullanmaz iznine konu taşınmazların/alanların ya da
üzerindeki tesislerin bazı bölümlerinin, baz istasyonu, bankamatik ve benzeri amaçlarda kul-
lanılmak üzere üçüncü kişilere kiraya verilmesi ve sözleşmelerinde tesislerin kiracılarından
ayrıca hasılat veya kâr payı alınacağına ilişkin hüküm bulunmasına karşılık, kiracıların kirala-
dıkları yerler üzerinde gösterdikleri faaliyetin niteliği gereği yıllık işletme hasılatlarının veya
kârlarının tespit edilememesi durumunda; kiracıların izin sahibine ödediği bir yıllık kira bede-
linin yüzde yirmisi oranında kiracılardan ayrıca pay alınır. Yıllık kira bedelinin tespit edileme-
mesi durumunda ise; taşınmazın rayiç değeri, üzerindeki tesisin niteliği, cari yıl kullanma izni
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bedeli, varsa aynı bölgede yapılan emsal kiralamalara ilişkin kira bedelleri gibi hususlar dikkate
alınmak suretiyle valiliklerce (defterdarlık) oluşturulacak komisyon tarafından belirlenecek
kira bedelinin yüzde yirmisi oranında kiracılardan ayrıca pay alınır.”

“MADDE 16 – Kullanma izni sahibi tarafından, kullanma izninin üçüncü kişilere dev-
rinin talep edilmesi halinde; varsa, idareye olan borçların gecikme faizi ile birlikte ödenmesi,
sözleşme hükümlerine aykırılıkların idarece verilen süre içerisinde giderilmesi, kullanma iz-
ninden dolayı idare aleyhine açılmış davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız
ve şartsız feragat edilmesi, idarece belirlenecek yeni bedel ve sözleşme koşullarının kabul edil-
mesi kaydıyla ve yeni kullanma izni sözleşmesi düzenlenmesi şartıyla kullanma izninin devrine
Bakanlıkça izin verilebilir.

6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi olan ve payları borsada
işlem gören şirketler hariç olmak üzere, kullanma izni sahibinin şirket olması halinde; şirketin,
kullanma izni verilen tarihteki ortaklık yapısına göre daha sonra yapılacak ve şirket hisselerinin
yüzde ellisinden fazlasının devri sonucunu doğuracak işlemler, kullanma izninin devri olarak
kabul edilir ve birinci fıkraya göre işlem yapılır.”

MADDE 43 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-16’nın 4 üncü maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, 5 inci maddesinin “A - Zeminin Kullanma İzni Bedeli” başlıklı bölümü-
nün birinci fıkrasında yer alan “Üretici Fiyatları Endeksinde (ÜFE) meydana gelen artış ora-
nının (bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim oranı)” ibaresi “Yurt İçi Üretici Fiyat En-
deksi (Yİ-ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranının, tarımsal amaçlı söz-
leşmelerde ise Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına
göre yüzde değişim) oranının” şeklinde değiştirilmiş, “B - Hasılat payı” başlıklı bölümünün
birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş,
“C-Bedellerin Süresinde Ödenmemesi” başlıklı bölümünün birinci fıkrasında yer alan “gecikme
zammı” ibaresi “gecikme faizi” şeklinde değiştirilmiş, 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bedeli tutarında” ibaresi ise
“bedelinin yüzde yirmibeşi tutarında” şeklinde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – İNŞAAT BAŞLAMA VE BİTİM SÜRELERİ
Kullanma izni verilen taşınmazın/alanın izin sahibine veya temsilcisine tesliminden iti-

baren altı ay içinde inşaat ruhsatı alınarak inşaata başlanır ve inşaat iki yıl içinde bitirilir. İzin
sahibince talep edilmesi ve bu talebin Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde inşaat sü-
resi, ruhsat alma süresi dahil toplamı beş yılı geçmemek üzere uzatılabilir. Ancak, zorunlu hal-
lerde beş yıllık süre; uzatılan her yıl için mahrum kalınan hasılat bedelinin karşılığı olarak o
yıla ait kullanma izni bedelinin yüzde yirmisi tutarında bedel alınması kaydıyla uzatılabilir.”
“Kullanma izni sahibinin bu yerler üzerinde yürüttüğü faaliyetin niteliği gereği toplam yıllık
hasılatının tespit edilememesi durumunda; izin sahibinden cari yıl kullanma izni bedelinin yüz-
de yirmisi hasılat payı olarak alınır.”

“İzin sahibi ile kiracılar arasında düzenlenen kira sözleşmesinin bir örneği ile bunlardan
alınacak kira/hasılat paylarının ödeneceğinin kabul ve taahhüt edildiğine dair taahhütnameler
kiralama işleminin yapıldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde idareye verilir.

İzin sahibi ve kiracılara ait olan yıllık hasılatı gösteren ve ilgili vergi dairesine yıllık
beyanname ekinde verilen gelir tablosu, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik,
Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanununa göre yetkili kılı-
nanlara tasdik ettirilerek, her yılın yıllık beyanname verme dönemini takip eden ay içinde ilgili
defterdarlığa/malmüdürlüğüne verilir ve kira/hasılat payları aynı süre içerisinde ilgili muhasebe
birimine yatırılır. Kiracılardan alınamayan hasılat payları izin sahibinden alınır.
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Toplam yıllık hasılat; işletmenin, kullanma izni verilen taşınmazın/alanın üzerindeki
faaliyetleri çerçevesinde satılan mal veya hizmetler karşılığında alınan ya da tahakkuk ettirilen
her türlü bedellerle, vade ve kur farkları, faiz ve kira gelirleri ile diğer gelirlerden oluşur ve
tek düzen muhasebe sistemindeki gelir tablosunda yer alan net satışlar, diğer faaliyetlerden
olağan gelir ve karlar ile olağandışı gelir ve karların toplamı üzerinden tespit edilir.”

“İşletmenin faaliyet gösterdiği alanda, kullanma izni verilen taşınmazların/alanların ha-
ricinde özel mülkiyete konu taşınmazların da bulunması halinde, hasılat payının tespitine esas
yıllık işletme hasılatı; mümkünse kullanma izni verilen taşınmazlar/alanlar için ayrı hesaplanır,
değilse işletmenin elde ettiği tüm hasılatın toplam alanın yüzölçümüne bölünmesi suretiyle he-
saplanacak olan metrekare birim hasılat miktarının kullanma iznine konu taşınmazın/alanın
yüzölçümü ile çarpımı sonucu belirlenir.

Kullanma izni sahibi tarafından, kullanmaz iznine konu taşınmazların/alanların ya da
üzerindeki tesislerin bazı bölümlerinin, baz istasyonu, bankamatik ve benzeri amaçlarda kul-
lanılmak üzere üçüncü kişilere kiraya verilmesi ve sözleşmelerinde tesislerin kiracılarından
ayrıca hasılat veya kâr payı alınacağına ilişkin hüküm bulunmasına karşılık, kiracıların kirala-
dıkları yerler üzerinde gösterdikleri faaliyetin niteliği gereği yıllık işletme hasılatlarının veya
kârlarının tespit edilememesi durumunda; kiracıların izin sahibine ödediği bir yıllık kira bede-
linin yüzde yirmisi oranında kiracılardan ayrıca pay alınır. Yıllık kira bedelinin tespit edileme-
mesi durumunda ise; taşınmazın rayiç değeri, üzerindeki tesisin niteliği, cari yıl kullanma izni
bedeli, varsa aynı bölgede yapılan emsal kiralamalara ilişkin kira bedelleri gibi hususlar dikkate
alınmak suretiyle valiliklerce (defterdarlık) oluşturulacak komisyon tarafından belirlenecek
kira bedelinin yüzde yirmisi oranında kiracılardan ayrıca pay alınır.”

“MADDE 12 – DEVİR
Kullanma izni sahibi tarafından, kullanma izninin üçüncü kişilere devrinin talep edil-

mesi halinde; varsa, idareye olan borçların gecikme faizi ile birlikte ödenmesi, sözleşme hü-
kümlerine aykırılıkların idarece verilen süre içerisinde giderilmesi, kullanma izninden dolayı
idare aleyhine açılmış davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsız feragat
edilmesi, idarece belirlenecek yeni bedel ve sözleşme koşullarının kabul edilmesi kaydıyla ve
yeni kullanma izni sözleşmesi düzenlenmesi şartıyla kullanma izninin devrine Bakanlıkça izin
verilebilir.

6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi olan ve payları borsada
işlem gören şirketler hariç olmak üzere, kullanma izni sahibinin şirket olması halinde; şirketin,
kullanma izni verilen tarihteki ortaklık yapısına göre daha sonra yapılacak ve şirket hisselerinin
yüzde ellisinden fazlasının devri sonucunu doğuracak işlemler, kullanma izninin devri olarak
kabul edilir ve birinci fıkraya göre işlem yapılır.”

MADDE 44 – Aynı Yönetmeliğe bu Yönetmeliğin ekinde yer alan “Protokol” Ek-18
olarak eklenmiştir.

MADDE 45 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 46 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/6/2007 26557

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 26/7/2007 26594
2- 6/12/2007 26722
3- 16/4/2008 26849
4- 14/3/2009 27169
5- 24/4/2010 27561
6- 10/4/2011 27901
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Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞIMA YOLUYLA

EĞİTİME ERİŞİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Temel Kanunu ile tanınan eğitim

hakkından yoksun kalması muhtemel ilköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim okul/kurumlarına
devam eden öğrenciler ile yaygın eğitim hizmetinden yararlanan özel eğitim kursiyerlerinin
resmî okul/kurumlarda taşıma yoluyla eğitime erişimlerini sağlamak için gerekli usul ve esasları
belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, taşıma yoluyla eğitime erişim uygulaması ile ilgili iş

ve işlemleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim

Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 25/8/2011 tarihli
ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
c) Birleştirilmiş sınıf: İlkokullarda birleştirilerek bir derslikte tek öğretmen tarafından

okutulan birden fazla sınıfı,
ç) Geçici ikamet: Yangın, sel, deprem gibi doğal afetler, mevsimlik işler ve diğer se-

beplere bağlı olarak yapılan göçler nedeni ile ikamet adresinin geçici olarak değişmesini,
d) Millî eğitim müdürlüğü: İl/ilçe millî eğitim müdürlüğünü,
e) Öğrenci taşıma uygulaması: Taşıma yoluyla eğitimden faydalanacakların, seçilen ta-

şıma merkezi kurumlara günübirlik taşınarak eğitim-öğretime devamlarını sağlamak amacıyla
yapılan uygulamayı,

f) Öğrencisi taşınan okul/kurum: Taşıma kapsamına alınan resmî ilköğretim, ortaöğre-
tim ile özel eğitim okul/kurumu ile yaygın eğitim kurumunu,

g) Öğrencisi taşınan yerleşim birimi: Öğrenci taşıma uygulaması kapsamına alınan bü-
yükşehir statüsündeki illerde belde, köy veya köy altı yerleşim yerlerinden mahalle statüsü ka-
zanan ve toplu taşıma hizmeti verilmeyen yerleşim birimlerini; büyükşehir statüsü dışındaki
illerde ise belde, köy ve köy altı yerleşim yerleri ile daha önce köy statüsünde olup belediye
sınırları içerisine alınan, toplu taşıma hizmeti verilmeyen yerleşim birimlerini,

ğ) Taşıma hizmetinden faydalanacaklar: Taşıma kapsamına giren kurumlardan eğitim
almak isteyen, öğrenci taşıma uygulaması kapsamında öğrencisi taşınan yerleşim biriminde
sürekli veya geçici ikamet eden öğrenci/kursiyerler ile özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci/kursi-
yerlerden okul/kurum müdürlüklerince refakat edilmesine karar verilen ağır engelli bireyin
velisi/vasisi ya da yazılı olarak yetkilendirdiği kişileri,

h) Taşıma merkezi: Taşıma kapsamına alınan öğrencilerin öğrenim gördükleri Bakan-
lığa bağlı resmî okul/kurumu,

11 Eylül 2014 – Sayı : 29116                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33



ı) Taşımalı öğrenci modülü: Öğrenci taşıma uygulaması kapsamında taşıma ve yemek
hizmetinden yararlanan öğrenci/kursiyerlere yönelik gerçekleştirilen iş ve işlemlerin elektronik
ortamda yürütüldüğü ve bilgilerin saklandığı sistemi,

i) Toplu taşıma hizmeti: Kamu kurum ve kuruluşları ile bunların verdiği yetkiyle gerçek
ve tüzel kişiler tarafından işletilen kara, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil
her türlü toplu taşıma sistemleri ile belirli aralıklarla verilen mutat taşıma hizmetini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Planlama ve Değerlendirme Komisyonları, Görevleri ve Uygulama

Planlama komisyonu
MADDE 5 – (1) İl ve ilçelerde, her eğitim ve öğretim yılında; taşıma yoluyla eğitimden

faydalanacakları, taşıma kapsamına alınacak yerleşim birimlerini ve taşıma merkezi okul/ku-
rumları belirlemek üzere  “Planlama Komisyonu” kurulur.

(2) Planlama komisyonu; millî eğitim müdürlüğünde ilgili il millî eğitim müdür yar-
dımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, en az ikisi taşıma merkezi okul/kurum müdürü
olmak kaydıyla ilköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim okul/kurumu ile yaygın eğitim kurumu
müdürleri arasından seçilen başkan dâhil en az üç, en fazla dokuz üyeden oluşur.

(3) Planlama komisyonu; millî eğitim müdürlüğünün uygun görüşü ve mahallî mülki
idare amirinin onayı ile ocak ayı içinde oluşturulur, millî eğitim müdürlüğünce hazırlanan ça-
lışma takvimine göre bir yıl süre ile çalışır.

(4) Planlama komisyonu, taşıma yoluyla eğitimden faydalanacaklara ilişkin planlama-
ları yapmak üzere şubat ayını geçmeyecek şekilde komisyon başkanının uygun göreceği tarih-
lerde toplanır.

(5) Kendi bölgelerindeki öğrenci/kursiyerlerin taşıma kapsamına alınması ile ilgili gö-
rüşlerini bildirmek üzere ihtiyaç duyulması hâlinde, ilgili yerleşim birimlerinin muhtarları, be-
lediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri de toplantıya davet edilebilir.

Planlama komisyonunun görevleri
MADDE 6 – (1) Planlama komisyonunun görevleri şunlardır:
a) Toplantı tarihi itibarıyla il/ilçe mahallî mülki idare ve belediye mücavir alan sınırları

içindeki toplu taşıma hizmetlerini değerlendirmek suretiyle öğrencisi taşınacak veya kapsam
dışı bırakılacak yerleşim birimleri ile taşıma yoluyla eğitimden faydalanacakları, taşıma kap-
samına giren kurumlar bazında tespit etmek,

b) Öğrenci sayısı ve ulaşım imkânlarına göre, taşınacak öğrencileri ve öğrencisi taşı-
nacak yerleşim birimlerini gruplandırarak, taşıma merkezi okulları tespit etmek,

c) Her bir taşıma merkezi okul/kuruma öğrencisi taşınacak yerleşim birimi ile öğrenci
sayısını dikkate alarak, öğrencilerin kaç araçla taşınacağını, aracın izleyeceği yol ve durakları
ile hareket saatlerini belirlemek,

ç) Öğrencilerin güvenli şekilde taşınmaları, sağlık ve beslenme konularında alınacak
önlemleri belirlemek,

d) Öğrencileri taşıma kapsamına alınarak kapatılan okul/kurumların bina ve tesisleri
ile ders araçları ve taşınırlarının öncelikle taşıma merkezi okul/kurumların ihtiyaçlarını karşı-
lamak amacıyla millî eğitim müdürlüğüne öneride bulunmak,

e) İklimi ve ulaşım şartları taşımaya elverişsiz olan yerleşim birimlerindeki ilköğretim
kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrencileri, öncelikle yatılı bölge ortaokullarına yerleş-
tirdikten sonra, taşıma kapsamına alınacak diğer öğrencilerin planlamasını yapmak,
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f) Bulunduğu yerleşim yerinde öğrenim göreceği eğitim kurumu olmayan öğrencilerin
tespitini yaparak, başka bir il/ilçedeki taşıma merkezine öğrencisi taşınacak okul ve yerleşim
birimlerindeki öğrencilerin taşınacağı okulları planlayarak değerlendirme komisyonuna bildir-
mek,

g) İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik mart ayında; imam-hatip ortaokulu ve
ortaöğretim öğrencilerinin taşınmasına yönelik ise kayıt-kabul işlemlerinin tamamlanmasından
sonra, millî eğitim müdürlüklerince Taşımalı Öğrenci Modülüne girilen planlama verileri ile
hazırlanan gerekçeli raporu il millî eğitim müdürlüğüne sunmak,

ğ) Zorunlu eğitimini tamamlamış ya da zorunlu öğrenim çağı dışına çıkmış yaygın eği-
tim hizmetlerinden yararlanması muhtemel özel eğitim kursiyerleri ile bunların devam edeceği
kursların süre ve sayılarını İl/İlçe Hayat Boyu Öğrenme Halk Eğitim Planlama ve İşbirliği Ko-
misyonu ile birlikte tespit etmek,

h) İl ve ilçeye bağlı yerleşim birimlerini nüfus, coğrafi yapı, ulaşım, iklim, özel eğitim
okul/kurum/sınıfı ile yaygın eğitim kurumunun fiziki kapasitesi ve konumu gibi özelliklere
göre gruplandırmak,

ı) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci/kursiyerlerin taşınabilmesi için gerekli tedbir ve
kararları almak,

i) Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenci/kursiyerlerin okul/kurumlarına daha kısa sürede
ulaşmalarının sağlanması için gerekli tedbirleri belirlemek,

j) Otistik, serebralpalsili, zihinsel, ortopedik ve birden fazla özrü olan ağır engelli öğ-
rencilere taşıma esnasında refakat eden refakatçi aile üyesi sayısını belirlemek,

k) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci/kursiyerlerin taşınacağı araçlarda rehber personel
bulundurulmasını sağlamak,

l) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci/kursiyerlerden tekerlekli sandalye kullanan veya
yürüme güçlüğü yaşayanlara hizmet verecek servis araçlarında liftli donanım, standartlara uy-
gun seyyar rampa ve ihtiyaç duyulacak diğer teknik özellikleri belirlemek,

m) İşitme engelli özel eğitim meslek lisesi öğrencileri ile işitme engelli özel eğitim kur-
siyerlerine verilecek olan toplu taşıma kartları veya biletlerinin öğrenci ve gün sayısına göre
aylık ödenek talebini belirlemek,

n) İhtiyaç duyulan zamanlarda, özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci/kursiyerlerin taşıma-
sına yönelik millî eğitim müdürlüklerince Taşımalı Öğrenci Modülüne girilen planlama verileri
ile hazırlanan gerekçeli raporu millî eğitim müdürlüğüne sunmak,

o) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci/kursiyerlerden işletmelerde mesleki eğitime devam
edenlerden taşıma güzergâhında olup taşınacakları tespit etmek, güzergâh üzerinde olmayan
işitme engelli öğrenci/kursiyerlere verilecek olan toplu taşıma kartı veya biletinin öğrenci ve
gün sayısına göre aylık ödenek talebini belirlemek.

Taşıma merkezi okulların özellikleri
MADDE 7 – (1) Taşıma merkezi okulların seçiminde;
a) Öğrencisi taşınacak okul ve yerleşim birimlerine göre daha merkezî durumda olması,

çevredeki diğer yerleşim birimleri ile ulaşım imkânlarına sahip, gelişmeye uygun olması,
b) Derslik, atölye ve laboratuvar sayısı ile fiziki kapasitenin yerleşim yerindeki öğren-

ciler ile taşıma kapsamına alınan öğrenci sayısının eğitimine yeterli olması,
c) Öğretmen ve ders araç-gerecinin yeterli olması,
ç) Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile kitaplık ve kütüphanelerden

yararlanabilmeleri için uygun ortamların bulunması,
şartları aranır.

11 Eylül 2014 – Sayı : 29116                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 35



(2) Zorunlu sebepler dışında yatılı bölge ortaokulları ve ikili eğitim yapan okul/kurum-
ların taşıma merkezi okul olarak seçilmemesi,

(3) Taşıma merkezi olacak ilkokulda birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılmaz. Ancak
zorunlu hâllerde planlama komisyonunun teklifi, il değerlendirme komisyonunun kararı ve
mahallî mülki idare amirinin onayı ile uygulama yapılabilir.

(4) Öğrenci taşıma uygulamasında ilkokul, ortaokul, imam-hatip ortaokulu, ortaöğretim
öğrencileri ile özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci/kursiyer/velilerin ayrı ayrı araçlarla taşınması
esastır. Uygun nitelik ve nicelikte araç bulunamaması durumunda, ilgili okul düzeyinde yerle-
şim yerinde az sayıda öğrenci bulunması, ders giriş-çıkış saatlerinin yakın olması ve araçta yer
olması şartıyla özel eğitim öğrenci/kursiyerleri dışındaki öğrenciler birlikte taşınabilir.

Öğrencisi taşınacak okul ve yerleşim biriminde aranacak şartlar
MADDE 8 – (1) Toplu taşıma hizmeti bulunmayan, öğrencisi taşıma kapsamına alına-

cak okul ve yerleşim biriminin seçiminde;
a) Nüfusun az veya dağınık olması, öğrenci sayısındaki yetersizlik, yerleşim yerinin

coğrafi özellikleri, yol şartları,
b) Eğitime erişim ihtiyacı olan öğrencinin sürekli veya geçici ikamet ettiği yerleşim

yerinde bu ihtiyacını karşılayacağı türde eğitim kurumu bulunmaması veya bu kurumların ka-
palı olması,

c) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can ve mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmedik
olayların ortaya çıkması ve/veya bu olaylar sonucunda; tamir, güçlendirme, bertaraf veya tedavi
çalışmaları yapılıyor olması,

ç) Göçler ve mevsimlik işçi hareketleri olması,
gibi özellikler aranır.
(2) Öğrencisi taşınacak yerleşim yerinin taşıma merkezine uzaklığının en az 2 kilometre

olması esas olup, 50 kilometreden daha fazla mesafeden taşıma yapılmaz. Birinci fıkrada sa-
yılan özellikler sebebiyle bu mesafelerin artırılıp azaltılmasına gerekçe belirtmek suretiyle
Planlama Komisyonu karar verebilir.

(3) En az bir ders yılı parasız yatılı öğrenim gören ortaöğretim öğrencileri taşıma kap-
samında değerlendirilebilir. Parasız yatılılıktan öğrenci taşıma uygulamasına geçişler için baş-
vurular, öğrenci velisi tarafından parasız yatılı olarak öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne, ders
bitiminden temmuz ayının sonuna kadar yapılır. Okul müdürlüklerinden gelen bu veriler, pa-
rasız yatılılık ve bursluluk komisyonunun görüşleri de alınarak Planlama Komisyonunca de-
ğerlendirilir.

Özel eğitim öğrenci/kursiyerlerinin taşınması
MADDE 9 – (1) Özel eğitim okul/kurum/sınıfı öğrencileri ile yaygın eğitim hizmetin-

den yararlanan özel eğitime ihtiyacı olan bireyler ders yılı içinde ve 8 inci maddede yer alan
şartlar aranmaksızın kayıtlı oldukları okul/kurum/sınıflara taşınır.

Değerlendirme komisyonu
MADDE 10 – (1) Öğrencisi taşıma kapsamına alınacak yerleşim birimleri ve okullar

ile ilgili Planlama Komisyonu tarafından hazırlanan raporları değerlendirmek ve il/ilçeler ara-
sında eş güdümü sağlamak üzere “Değerlendirme Komisyonu” kurulur.

(2) Değerlendirme Komisyonu; il millî eğitim müdürü veya ilgili il millî eğitim müdür
yardımcısının başkanlığında öğrenci taşıma uygulamasından sorumlu şube müdürü, öğrenci
taşıma uygulamasının yapıldığı ilçe millî eğitim müdürleri ve maarif müfettişinden oluşur.
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(3) Komisyon, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik taşıma planlamalarını değer-
lendirmek üzere nisan ayının son haftasında, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim öğrenci ta-
şınmasına ait taşıma planlamalarını değerlendirmek üzere ise eylül ayının ilk haftasında top-
lanır. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci/kursiyerlere yönelik taşıma planlamalarını değerlen-
dirmek için ihtiyaç duyulan zamanlarda Komisyon Başkanının teklifi ile toplanır.

(4) Komisyon, millî eğitim müdürlüğünce hazırlanan çalışma takvimine göre bir yıl
süre ile çalışır. İhtiyaç duyulması hâlinde diğer birimlerden sorumlu il millî eğitim müdür yar-
dımcısı veya şube müdürleri ve iş birliği yapılması gerekli görülen kamu kurum ve kuruluşla-
rının temsilcilerinin de toplantılara katılmaları sağlanır.

Değerlendirme komisyonunun görevleri
MADDE 11 – (1) Değerlendirme Komisyonunun görevleri şunlardır:
a) Millî eğitim müdürlüklerinin taşıma yoluyla eğitime erişim iş ve işlemlerini düzen-

leyen usul ve esasları belirleyerek valilik onayına sunmak,
b) İlçelerin öğrenci taşıma planlaması raporlarını inceleyerek bu Yönetmelik hüküm-

lerine uymayan, öğrenciyi, öğrencisi taşınan okulu, yerleşim birimi ile taşıma merkezi okulları
uygulama kapsamından çıkartmak,

c) Başka bir il veya ilçeden öğrencisi taşınacak yerleşim birimleri ile okul/kurumların
taşınmasına ait planlamaları il veya ilçeler arasında koordinasyon sağlanması için il millî eğitim
müdürlüğüne bildirmek,

ç) Öğrencileri taşıma kapsamından çıkartılıp yeniden açılacak okul/kurumların bakım
ve onarımlarının yapılması ve eğitim-öğretime hazırlanması için millî eğitim müdürlüğüne bil-
dirmek,

d) İl düzeyinde öğrenci taşınması planlamasına son şeklini vererek Taşımalı Öğrenci
Modülüne işletilmesini sağlamak ve sistem üzerinden alınacak Taşıma Kapsamına Alınan Öğ-
renci Bilgi Formunun (Ek-1) valilik onayına sunulmasını sağlamak.

Uygulama
MADDE 12 – (1) Yapılan planlama sonucu öğrencileri taşıma kapsamına alınan ve çı-

kartılan yerleşim birimleri ve okullar ile taşıma merkezi okullar il millî eğitim müdürünün tek-
lifi ve valinin onayı ile uygulamaya konulur. Bu onay bir eğitim ve öğretim yılı için geçerlidir.

(2) İl millî eğitim müdürlüğü, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan ve Taşımalı Öğrenci
Modülüne girilen ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin taşınmasına yönelik Taşıma Kapsamına
Alınan Öğrenci Bilgi Formunu (Ek-1) mayıs ayının en geç üçüncü haftasında, imam-hatip
ortaokulu ve ortaöğretim öğrencilerinin taşınmasına yönelik Taşıma Kapsamına Alınan Öğrenci
Bilgi Formunu (Ek-1) kayıt kabul işlemlerinin tamamlanmasının ardından kısa sürede ihale iş-
lemleri yapılmak üzere ilgili birimlere gönderir.

(3) Özel eğitim öğrenci/kursiyerlerinin taşınmalarına yönelik planlamaların yapılmasını
müteakip Taşımalı Öğrenci Modülüne girilen Özel Eğitim İstatistik ve Ödenek Formunu (Ek-3)
ihale işlemleri yapılmak üzere ilgili birimlere gönderir.

Taşıma merkezi okul/kurum müdürünün görevleri
MADDE 13 – (1) Taşıma kapsamında öğrencisi bulunan okul/kurum müdürünün öğ-

renci taşıma uygulamasına ilişkin görevleri şunlardır:
a) Okul/kurumun fiziki durumu ve kontenjanına göre öğrenci taşıma uygulaması kap-

samında okul/kurumuna alabileceği öğrenci sayısını sınıflara göre tespit ederek ilkokul ve
ortaokul müdürlerince şubat ayının ikinci haftasında, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim
okul/kurum müdürlerince de ağustos ayının ilk haftasında millî eğitim müdürlüğüne bildirmek,
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b) Taşıma yoluyla okul/kuruma gelen öğrencilerin kayıt kabul ve nakil işlemlerini ilgili
mevzuat hükümleri doğrultusunda yapmak,

c) Taşınan öğrenciler ile taşıma merkezi okul/kurumlardaki öğrencilerin birlikte öğre-
nim görmelerini sağlayacak şekilde sınıf ve şubelere göre dengeli dağılımını yapmak,

ç) Taşınacak öğrencilerin geliş ve gidişlerine göre haftalık ders dağıtım ve günlük vakit
çizelgesini düzenlemek,

d) Okul/kurumların fiziki imkânları ölçüsünde geliş ve gidiş saatlerinde oluşan boşluk-
larda öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile kitaplık ve kütüphanelerden yarar-
landırılmasını sağlamak,

e) Taşınan ilköğretim ve ortaöğretim okul/kurumu öğrencilerinin öğle yemeklerini dü-
zenli şekilde yiyebilmeleri için gerekli tedbirleri almak, yüklenicinin sözleşme hükümlerine
uyup uymadığını günlük olarak kontrol etmek ve giderilemeyen aksaklıkları rapor hâlinde millî
eğitim müdürlüğüne bildirmek,

f) Taşınan öğrencilerin velileri ve ilgili muhtar/belediye başkanı/kamu görevlileri ile iş
birliğini sağlamak için gerekli önlemleri almak,

g) Servis araçları ile taşınan öğrencilerin, isim listelerine göre kontrol edilmesini sağ-
lamak,

ğ) Araçların aylık çalışma programlarına göre hazırlanan puantaj cetvellerini her ayın
sonunda millî eğitim müdürlüğüne göndermek,

h) Taşıma işini yüklenenlerin ve taşıt sürücülerinin, 28/8/2007 tarihli ve 26627 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği ve sözleşme hüküm-
lerine uyup uymadığını günlük olarak denetlemek, aksaklıkları önlemek ve gidermek üzere
gerekli tedbirleri almak ve giderilemeyen aksaklıkları rapor hâlinde millî eğitim müdürlüğüne
bildirmek,

ı) Okul servis araçlarının arkasındaki “OKUL TAŞITI” tabelasının üst kısmına, oku-
nabilecek şekilde sürücü hatalarının millî eğitim müdürlüğüne bildirileceği telefon numarasının
yazdırılmasını sağlamak,

i) İşitme engelli özel eğitim meslek lisesi öğrencileri ile yaygın eğitim hizmetinden ya-
rarlanan işitme engelli kursiyerlere dağıtılmak üzere aylık toplu taşıma bilet miktarını millî
eğitim müdürlüğüne bildirmek, aylık toplu taşıma biletlerini öğrencilere veya velilerine imza
karşılığı dağıtmak, öğrencinin devamsızlık yaptığı günleri bir sonraki ayın bilet miktarından
düşmek,

j) Özel eğitim öğrenci/kursiyerlerinin taşındığı araçlarda bulunan rehber personelin ser-
vis aracında bulunduğu zamanlar ile eğitim-öğretim saatlerinde sorumluluğunda olan
öğrenci/kursiyerlere yönelik görevlerini yerine getirmesini sağlamak,

k) Özel eğitim öğrenci ve kursiyerlerinin okul/kurumlarına daha kısa sürede ulaşımla-
rının sağlanması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,

l) Mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında, ders yılı içerisinde işletmelerde
mesleki eğitime devam eden öğrencilerden şartları uyanların kayıtlı olduğu okula kadar gü-
zergâh değişikliği yapmadan taşınmasına ilişkin planlamaları yaparak, öğrenci velisinden yazılı
izin almak ve bu durumdaki öğrencilerin sayılarını millî eğitim müdürlüğüne bildirmek.

Rehber personel
MADDE 14 – (1) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci/kursiyerlerin taşındığı araçlarda

ücreti ve her türlü sosyal hakları ihale dokümanlarında belirlenerek yüklenici tarafından kar-
şılanmak üzere bir rehber personel görevlendirilir.
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(2) Rehber personel görevlendirmesinde; mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarının
acil sağlık hizmetleri, hasta ve yaşlı hizmetleri, hemşirelik ile çocuk gelişimi ve eğitimi alanı
mezunu olmak tercih sebebi olarak kabul edilir. Bu alanlardan mezun personel bulunamaması
hâlinde bu Yönetmelik kapsamında taşınan özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci/kursiyerlerin bi-
rinci dereceden yakınlarına öncelik verilir.

Rehber personelin görevleri
MADDE 15 – (1) Özel eğitim öğrencileri ile yaygın eğitim hizmetlerinden yararlanan

özel eğitim kursiyerlerinin taşınmasında görevli rehber personel;
a) Okula/kuruma gelişteki ilk öğrenci/kursiyerin alındığı noktadan önce servis aracında

bulunmak ve okul/kurumdaki eğitim-öğretim bittikten sonra en son öğrenci/kursiyerin indiği
noktaya kadar araçta bulunmak,

b) Refakat ettiği öğrenci/kursiyerlerin güvenli ve emniyetli bir şekilde araca biniş ve
inişleri ile geliş ve gidişlerine yardımcı olmak,

c) Taşıma işlemlerine ilişkin olarak okul-aile-öğrenci/kursiyer ilişkilerinde ortaya çıkan
sorunları ilgililere zamanında bildirmek,

ç) Taşıma işini yapan servis aracında bulunduğu zamanlar dışındaki eğitim-öğretim
saatlerinde okul/kurumda bulunmak ve sorumluluğunda olan öğrenci/kursiyerlere yönelik sağ-
lık, beslenme ve temizlik konularında yardımcı olmak üzere okul/kurum müdürünün verdiği
görevleri yapmak,

iş ve işlemlerinden sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İhale İşlemleri

İhalelerde dikkat edilecek hususlar
MADDE 16 – (1) Öğrenci taşıma uygulaması kapsamında taşıma ve yemek ihalelerine

ilişkin işlemler 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılır.
(2) İhale sözleşmeleri ve ihale şartnameleri hazırlanırken;
a) Taşıma merkezi okul ve kurum müdürlerinin de görüşleri alınır.
b) İlkokul ve ortaokullarda taşıma hizmeti alım süreci en geç ağustos ayının ikinci haf-

tasında, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim okul/kurumlarında ise kayıt kabul işlemlerinin
tamamlanmasından sonra en kısa sürede bitirilir. Alım süreci tamamlandıktan sonra öngörüle-
meyen hâller dışında hiçbir şekilde ihale işlemlerine dair valilik onayı alınamaz ve taşıma ve
yemek ihalesi yapılamaz.

c) Özel eğitim öğrenci/kursiyerlerinin taşınmalarına yönelik ihalelerde ise bu öğrenci/
kursiyerlerin ilgili okul/kurumlara kayıt kabul işlemlerinin tamamlanmasından sonra en kısa
sürede ihale işlemleri tamamlanır.

ç) Millî eğitim müdürlüğü; harcama yetkilisi tarafından ihale işlemleri sonuçlandırılıp
sözleşmelerin müdürlüğe teslimini takiben, ilkokul, ortaokul taşıma ve yemek işlemleri için
ağustos ayının üçüncü haftasından itibaren, imam-hatip ortaokulu, ortaöğretim okul/kurumu
taşıma ve yemek işlemleri için ekim ayının üçüncü haftasından itibaren Taşıma Kapsamına
Alınan Öğrenci İstatistik ve Ödenek Formunu (Ek-2) Taşımalı Öğrenci Modülüne girerek, ihale
sözleşmelerinin bir örneğini il millî eğitim müdürlüğü öğrenci taşıma birimine ve ilgili taşıma
merkezi okul/kurum müdürlüklerine gönderir.

d) Millî eğitim müdürlükleri; harcama yetkilisi tarafından, özel eğitim öğrenci/kursi-
yerlerinin taşıma işine ait ihale işlemleri sonuçlandırılıp sözleşmelerin müdürlüğe teslimini ta-
kiben, en geç iki hafta içerisinde Özel Eğitim İstatistik ve Ödenek Formunu (Ek-3) Taşımalı
Öğrenci Modülüne girerek, ihale sözleşmelerinin bir örneğini il millî eğitim müdürlüğü öğrenci
taşıma birimine ve ilgili taşıma merkezi okul/kurum müdürlüklerine gönderir.
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e) İl millî eğitim müdürlüğü, Taşımalı Öğrenci Modülündeki Taşıma Kapsamına Alınan
Öğrenci Bilgi Formu (Ek-1) ile Taşıma Kapsamına Alınan Öğrenci İstatistik ve Ödenek For-
munu (Ek-2) ilkokul ve ortaokul için eylül ayının en geç ikinci haftasında, imam-hatip orta-
okulu ve ortaöğretim için kasım ayının en geç ikinci haftasında, özel eğitim öğrenci/kursiyerleri
için ise sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç üç hafta içerisinde doldurarak onaylar.

f) Öğrenci Taşıma Uygulaması kapsamında hizmet verecek araçların özellikleri, taşıt
sürücülerinin yükümlülükleri ve diğer hususlar, yürürlükteki Okul Servis Araçları Hizmet Yö-
netmeliğine göre düzenlenir.

g) Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendinin ilkokul, ortaokul, imam-hatip ortaokulu öğrencilerinin taşınmasında, (c) bendinin
özel eğitim öğrenci/kursiyerlerinin ücretsiz taşınması haricindeki öğrenci taşıma uygulaması
kapsamında kullanılan taşıma hizmetlerinde, ikinci fıkrasında istenen B2, D2, D4 yetki belge-
lerinin ise öğrenci taşıma uygulaması kapsamında taşımacıdan/yükleniciden istenmesi zorunlu
değildir.

ğ) Normal eğitim yapan taşıma merkezi okula, aynı araçla birden fazla sefer yapılarak
öğrenci taşınmaması esastır. Ancak, araç bulmada zorluk çekilen bölgelerdeki normal eğitim
yapan taşıma merkezi okula, eğitim-öğretimi aksatmamak üzere planlama komisyonlarının be-
lirleyeceği mesafelerde bir araçla en fazla iki sefer yapılarak öğrenci taşınabilir. Ayrıca ikili
eğitim yapan taşıma merkezi okula da sabahçı öğrenciler için bir, öğlenci öğrenciler için bir
sefer olmak üzere bir araçla en fazla iki sefer yapılarak öğrenci taşınabilir.

h) Öğrenci taşımacılığının kara yolu ile yapılamadığı yerlerde valilik onayı alınarak
deniz yolu ile de taşıma yapılabilir. Deniz yolu ile yapılacak taşımada Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığınca yolcu taşınmak üzere belgelendirilmiş deniz araçları kullanılır.
Taşıma yapacak deniz araçlarının, 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma
Hakkında Kanun’da öngörülen nitelikleri taşıması gerekir. Deniz araçlarında, bu Kanun uya-
rınca gerekli olan belge ve teknik teçhizatlar ile kişi başı TSE veya ISO onaylı ışıklı ve düdüklü
çocuk can yeleği bulundurulur. Araçların ferdi kaza ve mali sorumluluk sigortalarının yaptırıl-
ması zorunludur.

ı) İhale işlemlerinin zamanında yapılamaması veya yüklenicinin yükümlülüklerini ye-
rine getirmemesi hâlinde öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için mahallî mülki idare amir-
lerince gerekli tedbirler alınır.

i) Öğrenci taşıma uygulaması kapsamında yapılan taşıma ve yemek hizmeti alımı iha-
lelerinde yaklaşık maliyet tespiti kamu ihale mevzuatına göre yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Öğrenci taşıma uygulaması sorumlusunun belirlenmesi
MADDE 17 – (1) Öğrenci taşıma uygulaması ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi için

il/ilçe millî eğitim müdürü; bir il millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürüne görev
verir.

Millî eğitim müdürlüklerinin öğrenci taşıma uygulamasına ilişkin görevleri
MADDE 18 – (1) Millî eğitim müdürlükleri öğrenci taşıma uygulamasına ilişkin olarak;
a) Öğrencilere taşıma esnasında refakat eden rehber personele yüklenici tarafından öde-

necek ücret ve sosyal güvenlik primi kesintilerini yüklenici nezdinde takip eder.
b) Taşıma işini yüklenenlerin ve taşıt sürücülerinin isim ve adresleri ile aracın plakasını

bağlı bulunduğu jandarma karakolu veya emniyet müdürlüğüne bildirir.

Sayfa : 40                               RESMÎ GAZETE                                  11 Eylül 2014 – Sayı : 29116



İş birliği yapılacak kurumlar
MADDE 19 – (1) Taşıma kapsamına alınan yerleşim birimlerinin yol bakım ve ona-

rımlarının yapılması, eğitim-öğretim süresince ulaşıma açık tutulması, yol emniyetinin sağlan-
ması için millî eğitim müdürlüklerince ilgili kurumlarla iş birliği yapılarak gerekli önlemler
alınır. Kamu kurum ve kuruluşları ile yaptıkları hizmet karşılığı olarak herhangi bir ödemede
bulunulması konusunda protokol yapılamaz.

Yemek hizmetleri
MADDE 20 – (1) Taşıma uygulaması kapsamında taşınan özel eğitim öğrenci/kursi-

yerleri dışındaki ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine öğle yemeği verilir. Yemekler, Kamu
İhale Kanunu hükümlerine göre temin edilir.

(2) Taşıma uygulaması kapsamında taşınan öğrencilere, okul pansiyonları mevzuatı
doğrultusunda okul ve pansiyon yemekhanelerinde öğle yemeği verilebilir. Yemek bedeli ilgili
okulun hesabına aktarılır.

(3) Yemek hizmetlerinde yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır. Yemeklerin ha-
zırlanmasında ve sunulmasında besin değerinin korunmasına ve sağlığa uygunluğuna gerekli
özen gösterilir.

(4) Taşıma uygulaması kapsamı dışındaki öğrencilere yemek hizmeti verilmez. Ancak,
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları verileri de dikkate alınarak okul müdürlüğü tara-
fından tespit edilen ve taşıma uygulaması kapsamında olmayan öğrencilere öğle yemeği veri-
lebilir.

(5) Taşıma uygulaması kapsamında olan ancak ikili eğitim yapılan okullarda taşıma
uygulaması kapsamında yemek hizmeti verilmez.

Sorumluluk
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri yürüten personel; say-

damlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla
ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

(2) İhale yetkilisi ile ihale komisyonlarının başkan ve üyeleri ile ihale işlemlerinden
sözleşme yapılmasına kadar ihale sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililerin; görev-
lerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına
yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti hâlinde, haklarında ilgili
mevzuat gereğince disiplin cezası uygulanır. Ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre
haklarında ceza kovuşturması yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları
zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir.

(3) Komisyonlar, planlama ve değerlendirmelerinin hizmet gereklerine uygun olarak
hazırlanması ve uygulanmasından, millî eğitim müdürlüklerine tahsis edilen ödeneklerin ve
diğer kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanılmasından, kayıp ve kötüye kul-
lanımının önlenmesinden, öğrenci taşıma uygulamasının yönetim ve kontrol sisteminin işleyi-
şinin gözetilmesinden, bu Yönetmelikte belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilme-
sinden sorumludurlar.

(4) Millî eğitim müdürlüklerinin taşıma yoluyla eğitime erişim iş ve işlemlerini düzen-
leyen usul ve esasların hazırlanmasında aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:

a) Taşıma uygulaması ve yönetimi, uyumlu bir bütün olarak oluşturulur ve yürütülür.
b) Eğitim hakkından yoksun kalması muhtemel bütün öğrenci/özel eğitim kursiyerle-

rinin taşıma yoluyla eğitime erişimlerini sağlayacak tedbirler belirlenir.
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c) Eğitime erişimi kolaylaştıran, her vatandaşın eğitim fırsat ve imkânlarından eşit de-
recede yararlanabilmesini teminat altına alan bir şekilde oluşturulur ve yürütülür.

ç) Kız öğrencilerin, engellilerin ve toplumun özel ilgi bekleyen diğer kesimlerinin eği-
time katılımını yaygınlaştıracak şekilde yürütülür.

d) Uygulama birliği ve disiplini sağlamak için gerekli kurallar belirlenir.
e) İhtiyaçlarının karşılanmasında, ekonomik veya sosyal verimlilik ilkelerine uygun

olarak maliyet-fayda veya maliyet-etkinlik ile gerekli görülen diğer ekonomik ve sosyal ana-
lizlerin yapılması esastır.

Olağanüstü durumlarda alınacak tedbirler
MADDE 22 – (1) Öğrencileri taşıma kapsamında olmayan yerleşim birimlerindeki

okulların; güçlendirmeye alınması, yıkılıp yeniden yapılması, yangın, sel, deprem gibi doğal
afete uğraması hâlinde çözüm bulununcaya kadar öğrenciler, öğrenci taşıma uygulaması kap-
samına alınabilir.

Öğrenci taşıma uygulamasında görevli araç sürücülerinin eğitimi
MADDE 23 – (1) İhtiyaç hâllerinde; emniyet müdürlüğü/jandarma komutanlığı ile iş

birliği yapılarak okul servis aracı sürücülerine, uyacakları kurallar ve gösterecekleri davranışlar
konusunda eğitim ve öğretim yılı başında ve uygun görülen diğer zamanlarda kurs ve seminer
verilebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 24 – (1) 15/4/2000 tarihli ve 24021 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî

Eğitim Bakanlığı Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Taşıma yoluyla eğitime erişime ilişkin istisnalar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2013-2014 eğitim ve öğretim yılında taşımalı eğitim kapsa-

mında olan ve toplu taşıma hizmeti bulunmakla birlikte, 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On
Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hük-
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile mahalleye dönüşen büyükşehir
belediye sınırları içindeki belde, köy ve köyaltı statüsündeki yerleşim yerlerinde öğrencinin
devam etmek istediği türde eğitim kurumu bulunmaması hâlinde, anılan yerlerde, eğitim-öğ-
retim hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla, toplu taşıma hizmetinin düzenli olarak
verilmediğine ilişkin il planlama komisyonunun kararı ve valilik onayıyla, 2015-2016 eğitim
ve öğretim yılı sonuna kadar taşıma yoluyla eğitime erişim hizmeti verilmeye devam edilebilir.

(2) İl planlama komisyonunun toplu taşıma hizmetlerinin düzenli olarak verildiğine
ilişkin kararı ve valilik onayıyla, ilgili yerleşim yerleri taşıma yoluyla eğitime erişim kapsa-
mından çıkartılabilir.

Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlamış

ve hâlen sonuçlandırılmamış iş ve işlemler bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce
yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
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Ankara Üniversitesinden:
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ASYA-PASİFİK ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Üniversitesi Asya-Pasifik Çalışmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

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

Üniversitesi Asya-Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (APAM)’nin amacına,
faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin
hükümleri kapsamaktır.

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 (APAM): Ankara Üniversitesi Asya-Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araş-

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Asya-Pasifik bölgesi hakkında bilimsel araştırmalar

yapmak, bu bölgede faaliyet gösteren kamu kurumlarına ve özel kuruluşlara danışmanlık des-
teği vermek ve gerekli uzmanların yetiştirilmesine katkı sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Asya-Pasifik bölgesi ile ilgili bilimsel araştırmalar ve incelemeler yapmak, araştırma

sonuçlarını yayınlamak, Asya-Pasifik bölgesi konusunda araştırmacıların yetiştirilmesine kat-
kıda bulunmak,

b) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversite, enstitü, merkez ve diğer ilgili kurumlarla işbirliği
yapmak,

c) Asya-Pasifik bölgesi ile ilgili iç ve dış yayınları toplayarak referans kaynağı olabi-
lecek bir kütüphane ile film, fotoğraf, slayt ve benzeri belgelere dayalı arşiv ve dokümantasyon
birimi kurmak,

ç) Asya-Pasifik bölgesi ile ilgili ulusal ve uluslararası seminer, konferans, çalıştay ve
benzeri toplantılar düzenlemek ve Asya-Pasifik bölgesinden gelen araştırmacılara Türkiye’yi
tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak,

d) Asya-Pasifik bölgesi hakkında araştırma yapmak isteyen bilim insanlarının projele-
rine akademik destek vermek,

e) Asya-Pasifik bölgesi ile ilgili özel veya kamu kurum ve kuruluşları ile kişilere da-
nışmanlık hizmeti sağlamak,

f) Yurt içi ve yurt dışı kurumlar tarafından desteklenen kendi çalışma konularıyla ilgili
bilimsel projeler yürütmek.
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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; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl

için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı yöntemle görevlendirilebilir.
(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak

görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri
yaparlar. Müdür yardımcılarının görevi, Müdürün görev süresinin sona ermesiyle biter.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,
ç) Her yılın sonunda Rektöre Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek,
d) Yönetim Kurulunca onaylanan yıllık faaliyet planını ve buna bağlı mali tahmini Rek-

töre sunmak,
e) Gerekli hallerde Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcıları ile Üniversite Yönetim

Kurulu tarafından Üniversitedeki öğretim elemanları arasından seçilen ve Rektör tarafından
görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler yeniden gö-
revlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni
üye seçilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez toplanır. Gerekli du-
rumlarda Müdürün çağrısı ile daha sık toplanabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır
ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim programı ile yıllık faaliyet planını hazırla-

mak ve ilgili konularda kararlar almak,
b) Bir sonraki yılın mali tahminini hazırlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Asya-Pasifik bölgesi ile

ilgili çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan en fazla on beş kişiden oluşur. Danışma Kurulu
üyeleri, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Danışma Kurulu
üyeliğine Üniversite dışından veya yurt dışından da üye seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde yılda en az bir kez
olmak üzere Müdür tarafından tespit edilecek bir tarihte toplanır. Toplantı yapmak için çoğun-
luk şartı aranmaz.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve katkılarda bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Dumlupınar Üniversitesinden:
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/11/2011 tarihli ve 28104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dumlupınar
Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü maddesine aşa-
ğıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(4) Birinci dereceden yakınını kaybetme veya sağlık sorunları gibi haklı ve geçerli nedenle
derse devam edemeyen öğrencilerin devamsızlığı uygun belge ile belgelendirmek ve toplamda
üç haftayı geçmemek kaydı ile devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki
cümle eklenmiş ve altıncı fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dönem not ortalaması, her stajdan aldığı sayısal notu ile o staja ait AKTS değeri ile çarpım-
larının toplamının, o döneme ait AKTS değerlerinin toplamına bölünmesiyle bulunur ve bu
maddenin beşinci fıkrasında, tespit edilen sayısal puana karşılık gelen harf notu dönem başarı
notudur.”

“ç) MU, intibak ve ders sayımlarında, başarılı kabul edilen ancak, bu Yönetmelikte harf
notu karşılığı bulunmayan derslere verilir. MU notu ortalamaya katılmaz, ancak not belgele-
rinde gösterilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 21 – (1) Başka bir üniversiteden alınan dersler ile yatay geçişler ve diğer

muafiyet işlemlerinde, daha önce alınan ve başarılı olunan derslere ait notlar bu Yönetmeliğin
20 nci maddesinin beşinci fıkrası çerçevesinde başarı notuna dönüştürülür.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 22 – (1) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO), her dönem sonunda elde

edilen dönem ortalamalarının toplanarak dönem sayısına bölünmesiyle elde edilir ve Tıp Fa-
kültesi Mutlak Sistem Not Dönüşüm Tablosuna göre dörtlük sisteme dönüştürülür. Dönem
I’deki servis dersleri (Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil) ile Dönem VI
notları ortalamaya dâhil edilmez.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 24 – (1) Herhangi bir dönem sonunda, o döneme ait not ortalaması 3.00-3.49

arasında olanlar dönem şeref öğrencisi, 3.50 ve daha yüksek olanlar dönem yüksek şeref öğ-
rencisi sayılır. Ancak, bu öğrencilerin öğrenim süresince herhangi bir dönemde disiplin cezası
almaması ve tüm ders kurullarından ve stajlardan başarılı olması gerekir.

(2) Yatay geçiş yolu ile Üniversiteye kayıt yaptırmış olan öğrenciler, disiplin cezası al-
mamaları ve yukarıdaki not ortalamalarını sağlamaları şartıyla dönem şeref ve dönem yüksek
şeref öğrencisi olmaya hak kazanırlar.

(3) Dönem şeref ve dönem yüksek şeref öğrencileri Dekanlıkça ilan edilir.”
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/11/2011 28104

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/8/2013 28725
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Hasan Kalyoncu Üniversitesinden:
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÜSTÜN YETENEKLİLER

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hasan Kalyoncu Üniversitesi Üstün Yete-

nekliler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-
rına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yö-
netim 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) Merkez: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Hasan Kalyoncu Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, ülkemizdeki üstün yeteneklilerin değerlendirilmesine

ve bu bireylerin topluma yararlı kişiler olmalarına katkıda bulunacak disiplinler arası araştır-
malara ve etkinliklere ortam sağlayarak elde edilen çıktıların paydaşlar tarafından etkin biçimde
kullanılmasını sağlamaktır.

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

bulunur:
a) Ülkemizdeki üstün yetenekli bireylerin tanılanmasına yönelik çalışmalar yapmak.
b) Ülkemizdeki üstün yetenekli bireylerin tanılanmasını sağlamak amacıyla ölçek ge-

liştirme çalışmaları yürütmek, mevcut ölçekleri revize etmek ve dünyada kullanılan ölçme
araçlarını kültürümüze uyarlamak.

c) Üniversite bünyesinde bulunan ilgili birimlerle işbirliği yaparak, üstün yetenekli bi-
reylerin akademik, fiziksel ve psiko-sosyal gelişimini destekleyen eğitim ortamları ve eğitim
programları hazırlamak.
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ç) Üstün yetenekli bireylerin gelişimini destekleyici eğitim, araştırma ve uygulama la-
boratuvarları ile atölyeleri kurmak, benzer amaçla kurulan resmi veya özel kurum ve kuruluş-
larla işbirliği içerisinde çalışmalar gerçekleştirmek.

d) Üstün yetenekli bireylere sunulan eğitim hizmetlerinin kalitesini arttırarak ülke ge-
neline yaymak.

e) Üstün yetenekli bireyler ile ilgili faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kamu veya
özel kurum, kuruluşlarla ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazır-
lamak, yürütülmekte olan çalışmalara katılmak, geliştirilen bu projeleri uygulamak ve/veya bu
uygulamaların takibini yapmak.

f) Üstün yetenekli çocuğu olan ebeveynlerin bilinçlenmelerini hedefleyen eğitim ve
rehberlik hizmetleri düzenleyerek, üstün yetenekli çocukların gelişimini destekleyecek bilgi,
tutum ve davranış kazanmalarını sağlamak.

g) Sertifikalı bilimsel meslek içi eğitim programları ve kursları düzenleyerek, üstün ye-
tenekli çocukların eğitimi ve gelişimi ile görevli meslek mensuplarının gelişimlerini destekle-
mek.

ğ) Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitici ve tanıtıcı seminer, çalıştay, konferans, sem-
pozyum ve kongre gibi çeşitli bilimsel toplantılar düzenlemek, yapılan bilimsel toplantılara
katılmak.

h) Üniversitelerde yüksek lisans ve doktora düzeyinde üstün yetenekliler ile ilgili ders
ve seminerler verilerek akademisyenlerin bu konulara yönelmesini özendirici çalışmalarda bu-
lunmak; bu alanda çalışmalarda bulunanları teşvik etmek.

ı) Ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapmak, projeler hazırlamak ve mevcut
araştırma ve projelere katkı sağlamak.

i) Üstün yetenekli bireylerin rehberlik ve psikolojik danışma ihtiyaçlarının belirlenmesi,
programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasına öncülük etmek.

j) Üstün yeteneklilerin ideal kariyer seçimine yönelik etkinlikler düzenlemek ve üstün
yetenekli çocuklara yönelik kariyer psikolojik danışmanlığı hizmetlerini vermek.

k) Üstün yetenekli çocukların eğitimleri ve psiko-sosyal gelişimleri ile ilgili bilgiler
elde etmek ve bu bilgilerin düzenli bir şekilde arşivlenmesini gerçekleştirerek kamuoyu ile
paylaşımına yönelik süreli/süresiz basılı ya da görsel yayınlar hazırlamak, konu ile ilgili ulusal
ve uluslararası kuruluşlarla bilgi paylaşımına yönelik gerekli iletişim ağını kurmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite 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 bırakır.
Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde
yardımcılarının da görevi sona erer.
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Müdürünün 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 ve 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; Müdürün başkanlığında, bir müdür yardımcısı ile

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

(2) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın
faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu yılda en az dört kez
olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün 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 çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.
b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sun-

mak.
c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.
ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek.
d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.
e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

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

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Pamukkale Üniversitesinden:
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖN LİSANS
VE LİSANS YABANCI DİL HAZIRLIK VE YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/7/2010 tarihli ve 27657 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale
Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Ön Lisans ve Lisans Yabancı Dil Hazırlık ve Yabancı
Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (o), (ö)
ve (p) bentleri eklenmiştir.

“o) A1, A2, B1, B2, C1, C2: Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde ifade
edilen dil seviyelerini,

ö) Yıl sonu sınavı: İlk kez kayıt yaptırıp en az iki dönem hazırlık sınıfına devam eden
ve yıl içinde yapılan ara sınavlara girmiş öğrencilerin girebileceği yıl sonu bitirme sınavını,

p) Bütünleme sınavı: Yıl sonu sınavına girme hakkı kazanmış ancak başarısız olmuş
öğrencilerin girebileceği sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.
“(3) Hazırlık programlarında B2 seviyesinde yabancı dil eğitimi verilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(1) Yabancı dil hazırlık programı bulunan birimlere ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerden;
a) Öğretim yılı başında yapılan yeterlik sınavında 100/70 ve üstü başarı gösterenler,
b) YDS’den 55 ve üzeri veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğer kabul edilen ulusal

ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden geçer puanı aldığını belgeleyenler,
yabancı dil hazırlık programı eğitiminden muaf tutulur. Bu sınavlarda alınan puanın

değerlendirmeye alınabilmesi için, sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yılın geçmemiş olması
gerekir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Yeterlik sınavlarının tarihleri, Yüksekokul Müdürlüğünün önerisi üzerine Senato
tarafından karara bağlanır ve her yıl akademik takvimde belirtilir. Yeterlik sınavları, güz yarıyılı
başında, sonunda ve bahar yarıyılı sonunda olmak üzere yılda üç kez yapılır. Bu sınavlardan;

a) Güz yarıyılı başında yapılan yeterlik sınavına; Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran,
daha önceki yıllarda hazırlık programından başarısız olan ve sorumlu geçen öğrenciler,

b) Güz yarıyılı sonunda yapılan sınava; daha önceki yıllarda zorunlu hazırlık progra-
mından başarısız olanlar ile sorumlu geçen öğrenciler,

c) Bahar yarıyılı sonunda yapılan yeterlik sınavına; hazırlık programına ilk kez kayıt
yaptıran ancak yıl içinde başarısız olan ve/veya devamsızlıktan kalan, daha önceki yıllarda ha-
zırlık programından başarısız olan, sorumlu geçen ve kendi imkanlarıyla hazırlanan öğrenciler,

girebilirler.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu öğrenciler aynı eğitim-öğretim yılı içinde ve sonunda yapılacak olan yıl sonu sınavı ve
bütünleme sınavına katılamaz, ancak bir sonraki yeterlik sınavına girebilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Yıl sonunda başarılı olamayan hazırlık sınıfı öğrencileri bir sonraki eğitim-öğretim
yılı başında verilecek yeterlik sınavına Üniversiteye kayıt yaptıran yeni öğrencilerle birlikte
girebilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

30/7/2010 27657
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Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı olarak ku-

rulan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaç-

larına, organizasyonuna, yönetimine, faaliyetlerine ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları dü-

zenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, görevlerine, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına

ve bu organların 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: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Yüzüncü Yıl Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Görev ve Faaliyetleri

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Yüzüncü Yıl Üniversitesi aday-öğrencileri, öğren-

cileri, mezunları ve çalışanlarının yetenek, bilgi, beceri, ilgi ve istekleri ile Üniversite ve ülke

koşulları ve ihtiyaçları doğrultusunda kariyer planlama ve geliştirme yetkinliklerinin iyileşti-

rilmesini sağlayarak Üniversitemiz ve mensuplarının saygınlığını ve tercih edilirliğini artırmak;

böylece Üniversitemiz ve ülkemizin insan kaynakları potansiyelinin ve performansının geliş-

tirilmesine katkıda bulunmaktır.
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Merkezin görev ve faaliyetleri
MADDE 6 – (1) Merkez aşağıdaki görev ve faaliyetleri yerine getirir:
a) Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencilerinin, mezunlarının ve çalışanlarının nitelik, say-

gınlık, tercih edilirlik ve bağlılıklarını en üst düzeye çıkarmak vizyonu doğrultusunda, bütüncül
bir yaklaşımla kariyer planlama ve geliştirmeye ilişkin strateji, politika, proje, program ve or-
ganizasyon önerileri geliştirmek ve Rektörlüğe sunmak; onaylanan önerilerin uygulanmasına
ilişkin faaliyetleri koordine ve kontrol etmek.

b) Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencilerine, mezunlarına ve çalışanlarına bireysel kariyer
planlama, iş arama, meslekî ve kişisel birikimlerini sunma konusunda yetkinlikler kazandırma
ve geliştirmeye yönelik eğitim ve yayın faaliyetlerini gerçekleştirmek, koordine etmek ve des-
teklemek.

c) Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencilerinin, mezunlarının ve çalışanlarının kariyer plan-
lama ve geliştirme performanslarını iyileştirmeye yönelik olarak bireysel potansiyellerini, ki-
şisel özelliklerini, becerilerini, öz değerlerini, eğilim ve beklentilerini ortaya çıkarmak için ge-
rekli kariyer danışmanlığı ve diğer hizmetleri vermek, verilmesini sağlamak.

ç) Öğrenci kulüpleri ile işbirliği ve koordinasyon içinde kariyer günleri ve benzeri et-
kinlikleri planlamak, düzenlemek veya düzenlenmesine destek vermek.

d) İlgili özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile paydaşlık ilişkisini ve işbirliğini geliş-
tirerek ortaklaşa kariyer geliştirme, iş ve işgören sağlama proje ve programlarının yürütülme-
sine destek vermek.

e) Merkez programlarına ve hizmetlerine Üniversitenin tüm kesimlerinin ilgisini artırıcı
çalışmalar yapmak.

f) Kariyer planlama ve geliştirme, iş alanları ve olanakları ile hedef kitlenin kariyer yö-
nelim ve beklentileri gibi konularda araştırmalar yapmak ve yaptırmak.

g) Mezun dernekleri ve vakıfları ile işbirliği halinde mezunların iş hayatındaki kariyer
gelişimlerini izlemek ve ilgili verileri bilgisayar ortamında tutmak ve güncellemek.

ğ) Eğitim ve kariyer geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak amacı ile “öğrenci bilgi ban-
kası” ve “iş-işyeri bilgi bankası” (Kariyer Geliştirme Bilgi Yönetim Sistemi) oluşturmak ve
işletmek.

h) Merkezin amaçları doğrultusunda her türlü basılı ve görsel yayını yapmak.
ı) Kariyer planlama ve geliştirme konusunda özellikle akademik personele yönelik ben-

zer program ve faaliyetleri gerçekleştirmek.
i) Kariyer planlama ve geliştirme konusunda araştırma, yayın, proje, tez çalışmalarını

teşvik etmek ve desteklemek.
j) Kariyer planlama ve geliştirmeyi üniversiteye giriş öncesi, öğrencilik ve mezuniyet

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

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları aşağıdakilerdir:
a) Danışma Kurulu
b) Yönetim Kurulu
c) Müdür

Sayfa : 54                               RESMÎ GAZETE                                  11 Eylül 2014 – Sayı : 29116



Danışma Kurulu
MADDE 8 – (1) Danışma Kurulu, Rektör veya ilgili Rektör Yardımcısının başkanlı-

ğında, Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından aşağıdaki alanlardan üç yıl için gö-
revlendirilen en az otuz, en fazla elli üyeden oluşur:

a) Rektörlüğe bağlı akademik birimlerin yöneticileri veya konu ile ilgili birim temsil-
cileri,

b) Yönetim Kurulu tarafından teklif edilecek üç kişi,
c) Öğrenci Konseyi başkanı,
ç) İlgili kamu ve özel sektör temsilcileri,
d) Konu ile ilgili çalışmalar yapan akademisyenler,
e) Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Görevlisi temsilcisi,
f) Kariyerle ilgili öğrenci kulüp temsilcileri,
g) Meslek örgütleri temsilcileri,
ğ) Kariyer danışmanlık şirket temsilcileri,
h) Farklı lisansüstü programlarından öğrenci temsilcileri,
ı) Kariyerle ilgili lisansüstü programlarının sorumluları.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 9 – (1) Danışma Kurulu Rektör veya ilgili Rektör Yardımcısının başkanlı-

ğında yılda en az iki kez toplanır. Kurul, Merkezin danışma organı olup, kararları istişarî nite-
liktedir. Danışma Kurulu; Merkezin yapacağı işlere ilişkin görüş bildirir veya yeni tekliflerde
bulunur.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Merkezin faaliyet alanlarına giren ko-

nularda çalışmalar yapan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllığına görev-
lendirilen sekiz üye olmak üzere toplam dokuz kişiden oluşur. Süresi sona eren üyeler yeniden
görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez top-
lanır. Müdür gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu en
az üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt
çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir, çekimser oy kullanılmaz. Oyların
eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. İzinsiz
ve mazeretsiz olarak bir yılda ardışık olarak üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği kendili-
ğinden sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, ilgili düzenlemeler ve Merkezin amaçları doğrul-

tusunda, Danışma Kurulunun tavsiyelerini de dikkate alarak, aşağıdaki görevleri yerine getirir:
a) Merkezin kuruluş amacı doğrultusunda uygun strateji ve politikaları oluşturmak,

Rektörlüğün onayına sunmak; onaylanan strateji ve politikaların uygulanmasını takip ve temin
etmek.

b) Yıllık çalışma planları ile dönem (yıl) ve proje süresi sonunda hazırlanan faaliyet
raporlarını görüşmek, onaylamak ve Rektörlüğe sunmak.

c) Merkezin etkin bir biçimde faaliyet göstermesi için gerekli olan diğer kararları almak
ve uygulama sonuçlarını denetlemek.

ç) Yurtiçi ve yurtdışı işbirliği ve proje tekliflerini değerlendirmek ve karara bağlamak.
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Müdür
MADDE 12 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Rektör

tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür, aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.
Müdürün görevleri
MADDE 13 – (1) Müdür, aşağıdaki görevleri yerine getirir:
a) Merkezi temsil etmek ve yönetmek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını takip ve temin etmek.
ç) Merkez bünyesindeki işgörenler ve çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek,

koordine ve kontrol etmek.
d) Üniversite içi ve dışı kişi ve kuruluşlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
e) Merkezin planlanan ve gerçekleştirilen faaliyetleriyle ilgili raporlar hazırlayıp Yö-

netim Kuruluna sunmak.
f) Merkezin personel, bütçe ve diğer kaynak ihtiyaçlarına ve kullanımına ilişkin gerekli

çalışmaları yaparak Yönetim Kurulunun görüş ve onayına sunmak.
g) Merkezin amaçları doğrultusunda işin gerektirdiği diğer görevleri yerine getirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Yükseköğretim Kanununun ilgili hükümleri uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen per-
sonel ile karşılanır.

Döner sermaye
MADDE 15 – (1) Merkezin Döner Sermaye kapsamındaki hizmetlerinde ilgili mevzuat

hükümleri uygulanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No : 5194 Karar Tarihi : 27/8/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/8/2014 tarihli toplantısında; ekteki “Elektrik
Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği Uyarınca Uzlaştırma Hesaplamalarında Kul-
lanılacak Profil Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında
Karar”ın onaylanmasına,

karar verilmiştir.
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ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME VE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ
UYARINCA UZLAŞTIRMA HESAPLAMALARINDA KULLANILACAK

PROFİL UYGULAMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

MADDE 1 – 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik
Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği Uyarınca Uzlaştırma Hesaplamalarında Kul-
lanılacak Profil Uygulamasına İlişkin Usul ve Esasların 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(a) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Kanun: 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu,”
“f) Gün Tipi: Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar ile Kı-

lavuz uyarınca belirlenen bayram ve diğer gün tipleri olmak üzere profil değerlerinin ait olduğu
güne ilişkin karakter etiketini”

MADDE 2 – Aynı Usul ve Esasların 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Dağıtım bölgesi içerisindeki tedarikçisini seçmiş ve dağıtım sistemine bağlı olan
serbest tüketicilere ait sayaçlardan okunan uzlaştırma dönemleri bazındaki tüm tüketim veri-
lerinin kullanılması esastır. Ancak ilgili abone grubu veya alt grubu profilini yansıtmayan ve-
rilerin varlığı halinde, bu durum açıklama dosyasında detaylı olarak gösterilmek kaydı ile, söz
konusu veriler dağıtım şirketince profil hesaplamalarında kullanılmaz.”

MADDE 3 – Aynı Usul ve Esasların 5 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(5) Kılavuzda yer alan kurallar çerçevesinde; sunulan profillere ilave olarak, hesapla-
maya esas tüketim verileri, veri kaynakları ve veri yeterliliğine ilişkin tablolar ile hesaplama
detaylarının ve gerekli beyanların yazılı olarak yapıldığı açıklama dosyası ve Kılavuzda istenen
diğer hususlar Kuruma sunulur.”

MADDE 4 – Aynı Usul ve Esasların 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Her yıl 15 Ekim tarihine kadar dağıtım şirketleri bir sonraki yıl için geçerli olacak
profilleri bu usul ve esaslarda yer alan düzenlemeler çerçevesinde Kuruma sunar. Kurum su-
nulan profilleri inceleyerek, gerekli görmesi halinde düzeltme yapılmasını isteyebilir. Dağıtım
şirketlerince 5 inci madde kapsamında belirlenerek Kuruma sunulan profiller Kurul tarafından
uygun bulunması halinde 24 Aralık tarihine kadar onaylanarak yürürlüğe girer.”

MADDE 5 – Aynı Usul ve Esasların 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Bu madde doğrultusunda Kuruma süresi içerisinde profil sunmayan dağıtım şir-
ketleri hakkında Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca yaptırım uygulanır.”

MADDE 6 – Aynı Usul ve Esasların 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Dağıtım şirketlerince Kuruma sunulan ve Kurul tarafından onaylanan profiller,
üzerlerinde belirtilen yıl ve ay için geçerlidir. Dağıtım şirketlerince sunulan profillerin Kurul
tarafından onaylanmaması halinde uygun bulmama kararı gerekçeleri ile birlikte dağıtım şir-
ketlerine bildirilir. Dağıtım şirketleri bu bildirimin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün
içerisinde istenen düzeltmeleri yaparak profilleri Kuruma sunmakla yükümlüdürler. Söz konusu
yükümlülüğünü yerine getirmeyen dağıtım şirketleri hakkında Kanunun 16 ncı maddesi uya-
rınca yaptırım uygulanır.”

MADDE 7 – Bu Karar alındığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Karar hükümlerini Başkan yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

11 Eylül 2014 

PERŞEMBE 
Sayı : 29116 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Mahmut ve Seva oğlu, 1989 Halep D.lu, 

MUHAMMET ZEYİT hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu 
davasında mahkememizin 10/07/2014 tarih ve 2014/847 Esas, 2014/730 Karar sayılı ilamı ile 
sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

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

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 
CMUK’nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 
incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 
tebliğ olunur. 7827 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Atiye ve Halime oğlu, Halep 1974 D.lu, 

MOHAMED ATIEH ABDULREZAK ile Ali ve Neceh oğlu, Halep 1988 D.lu, ABDULLATİF 
HAC HALİT hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında 
mahkememizin 15/07/2014 tarih ve 2014/562 Esas, 2014/748 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında 
mahkumiyet kararı verildiği, 

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

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 
CMUK’nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 
incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 
tebliğ olunur. 7828 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Hasan ve Şamsa oğlu, 1996 Halep D.lu, 

YASİN ELMUHAMMED hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu 
davasında mahkememizin 10/07/2014 tarih ve 2014/780 Esas, 2014/699 karar sayılı ilamı ile 
sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

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

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 
CMUK’nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 
incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 
tebliğ olunur. 7829 
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Nizip 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2012/453 

KARAR NO : 2013/309 

Kamu Malına Zarar Verme suçundan mahkememizin 26/03/2013 tarih ve 2012/453 E, 

2013/309 K, sayılı kararı ile sanık AHMAD SHAKER HENDAWİ hakkında mahkememizce 

verilen ceza ile ilgili Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, 5 yıl süre ile denetimli 

serbestlik tedbirine tabi tutulmasına karar verilmiş olup; tüm aramalara rağmen sanık AHMAD 

SHAKER HENDAWİ'ye gerekçeli kararın tebliğ edilemediği, yapılan adres araştırmasında da 

tebligata yarar açık adres tespit edilememiş olduğu anlaşılmakla; 7201 sayılı Yasanın 28 ve 29 

maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. maddesi gereğince ilanen 

yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 

günlük yasal süresi içerisinde temyiz edilmediği taktirde kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen 

tebliğ olunur. 8168 

————— 
ESAS NO : 2013/30 

KARAR NO : 2013/549 

Parada Sahtecilik suçundan mahkememizin 31/10/2013 tarih ve 2013/30 E, 2013/549 K, 

sayılı kararı ile sanık HAMDO ŞIH hakkında mahkememizce GÖREVSİZLİK kararı verilmiş 

olup; tüm aramalara rağmen sanık HAMDO ŞIH'a gerekçeli kararın tebliğ edilemediği, yapılan 

adres araştırmasında da tebligata yarar açık adres tespit edilememiş olduğu anlaşılmakla; 7201 

sayılı Yasanın 28 ve 29 maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. 

maddesi gereğince ilanen yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve 

bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde temyiz edilmediği taktirde kesinleşmiş 

sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 8169 

————— 
ESAS NO : 2012/158 

KARAR NO : 2012/570 

Görevi yaptırmamak için direnme suçundan mahkememizin 04/10/2012 tarih ve 2012/158 

E, 2012/570 K, sayılı kararı ile sanık YASER ARFAT KHALIFA hakkında mahkememizce 

verilen ceza ile ilgili Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, 5 yıl süre ile denetimli 

serbestlik tedbirine tabi tutulmasına karar verilmiş olup; tüm aramalara rağmen sanık YASER 

ARFAT KHALIFA'ya gerekçeli kararın tebliğ edilemediği, yapılan adres araştırmasında da 

tebligata yarar açık adres tespit edilememiş olduğu anlaşılmakla; 7201 sayılı Yasanın 28 ve 29 

maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. maddesi gereğince ilanen 

yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 

günlük yasal süresi içerisinde temyiz edilmediği taktirde kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen 

tebliğ olunur. 8170 

————— 
ESAS NO : 2012/406 

KARAR NO : 2012/808 

Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma 

suçundan mahkememizin 20/11/2012 tarih ve 2012/406 E, 2012/808 K, sayılı kararı ile sanık 

RASLAN BARKAL hakkında mahkememizce verilen ceza ile ilgili Hükmün Açıklanmasının 

Geri Bırakılmasına, 5 yıl süre ile denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına karar verilmiş 

olup; tüm aramalara rağmen sanık RASLAN BARKAL'a gerekçeli kararın tebliğ edilemediği, 

yapılan adres araştırmasında da tebligata yarar açık adres tespit edilememiş olduğu anlaşılmakla; 

7201 sayılı Yasanın 28 ve 29 maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. 

maddesi gereğince ilanen yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve 

bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde temyiz edilmediği taktirde kesinleşmiş 

sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 8171 



11 Eylül 2014 – Sayı : 29116 RESMÎ GAZETE Sayfa : 157 

 

 



Sayfa : 158 RESMÎ GAZETE 11 Eylül 2014 – Sayı : 29116 

 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 

KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge 

Müdürlüğü Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 7.080,00 TL ile en çok 222.082,87 TL arasında değişen; 

22.09.2014 günü saat 16.00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 708,00 TL, en çok 

22.208,29 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto, arazi taşıtı (jeep), minibüs, 

kamyonet, çekici, dorse, otobüs vb. 25 adet araç, açık artırma suretiyle, İskender Paşa Mahallesi 

Liman İçi Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Binası Zemin Kat 1461 İhale 

Salonu Merkez/TRABZON adresindeki ihale salonunda 23.09.2014 tarihi saat 09.30’da satışa 

sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 

www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (462) 326 22 36 

numaralı telefondan ulaşılabilir 

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

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

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

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

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve Ekleri 10 TL (KDV dahil) bedel 

karşılığı Trabzon İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 8194/1-1 

—— • —— 

TAHMİL TAHLİYE İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Erzurum Pazarlama Bölge Müdürlüğünden: 

1 - Genel Müdürlüğümüzün 3/9/2014 tarih ve 40854 yazıları gereği Alım Satım ve İhale 

Yönetmeliğimizin 9. Maddesi kapsamında açık ihale usulü ile idare lehine % 20 artar-azalır 

opsiyonlu takriben 11600 ton paketli çayın; Ekim 2014, Aralık 2045 dönemi içinde şartnamede 

belirtildiği şekilde taşıtlardan boşaltılması, yükletilmesi ve istifleme işi. 

2 - İşle ilgili teknik ve idari şartname Bölge Müdürlüğümüzden bedelsiz temin edilebilir. 

3 - Yüklenici firma adayları 29/9/2014 Pazartesi günü saat 12.00’ye kadar özel 

şartnamede ihaleyle ilgili hükmeler bölümünde yer alan belgeleri satın alma komisyonumuza 

elden teslim edecek ihaleye katılım belgesi alacaktır. 

4 - İhaleye katılacak firmalar teklif ettikleri TL/TON fiyat üzerinden işin en az % 3’ü 

kadar geçici teminat yatıracaklardır. 

5 - Bu iş için 4 işçi çalıştırılacaktır. 

6 - Adaylar ihalede TL/TON üzerinde KDV hariç fiyat vereceklerdir. 

7 - İhale 29/9/2014 Pazartesi günü saat 14.30’da Bölge Müdürlüğümüzde yapılacaktır. 

8 - İhalenin 4/1/2002 tarih ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında olmadığı, (ceza 

ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç) Teşekkülümüz ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp 

yapmamakta serbesttir. 8195/1-1 
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3 ADET TRAFO MERKEZİNİN 3 YIL (36 AY) SÜREYLE HİZMET ALIMI YOLUYLA 

İŞLETİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

TEİAŞ 16. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: 

3 adet 154 kV. Trafo Merkezlerinin 1 Grup halinde, (bakım ve güvenlik hariç) işletilmesi 

ile ilgili hizmetler, 4734 sayılı KİK 3-g maddesi kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale kayıt numarası : 2014/110821 

1 - Teşekkülün : TEİAŞ 16. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü/ 

BATMAN 

a) Adresi : Batı Raman Yolu 2. Km. P.K: 50 BATMAN 

b) Telefon ve faks numarası : 488 2150408 - 488 2150412 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : TMİ/15.16-2 Grubunda yer alan GERCÜŞ TM, 

DİYARBAKIR 1 TM VE MARDİN 2 Trafo 

Merkezlerinin (Bakım ve Güvenlik Hariç) İşletilmesi. 

b) Yapılacağı yer : TEİAŞ 16. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü 

BATMAN 

c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 3 (Üç) yıldır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 16. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü 

BATMAN 

b) Tarihi ve saati : 30/09/2014 Salı günü saat: 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya 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. İdari Şartname ekindeki, standart forma uygun Teklif Mektubu. 

4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Teşekkülün T.C. Ziraat 
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Bankası Batman Şubesinde bulunan 37712044-6041 nolu banka hesabına yatırılması ve 

makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir. 

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, İdari Şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

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

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

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

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 

4.1.8. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı 

sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere 

sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu 

ortak (4.1.7.) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

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

kriterler: 

4.2.1. Teklif edilen bedelin %10’undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek 

tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama 

bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu, 

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu 

sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler 

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 

a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri, 

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler, 

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin; 

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması 

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması, 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması, 

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır. 

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış 

serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin 

toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması 

üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri 

özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince 

onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden 

hesaplanacak oranlar aranmaz. 
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Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya 

bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki 

yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki 

yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların 

parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler 

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 

faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin 

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden 

az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 

sunan istekli yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanamadığına bakılır. 

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki 

önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması 

halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları 

sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır. 

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

kriterler: 

4.3.1. İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden 

herhangi birinin eksik olması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4.3.1.1. İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik Üretimi veya İletimi ile ilgili herhangi bir 

alanda hizmet verdiğini veya verebileceğini gösteren belge veya belgeler. 

4.3.1.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde 

tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren 

belgeler. 

4.3.1.3. İsteklilerin teklifleri ekinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu”na göre 

çalıştırmayı taahhüt ettikleri İşletme Elemanları Puan Tablosunu sunacaklardır. Elemanların 

(Grup Mühendisi, Trafo İşletme Mesul Teknisyeni, Trafo İşletme Teknisyeni) puanlarının toplamı 

Gruptaki her Trafo Merkezi bazında asgari 54 (Elli Dört) puanı sağlaması şarttır. 

4.3.2. İş deneyim belgesine ilişkin temel kriterler: 

4.3.2.1. İstekliler teklif edilen bedelin en az % 30’u oranında ihale konusu iş veya benzer 

işlere ait tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla iş 

deneyim belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmayacaktır. 

4.3.2.2. İş deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki 

aday veya istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş 
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deneyimini gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin 

katılacakları ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az 

bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve 

teminat süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. 

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki 

mesleki deneyimini ortaya koyan; İş Bitirme Belgesi, İş Durum Belgesi, İş Denetleme ve İş 

yönetme belgeleridir. 

4.3.2.3. İhale teklif verme tarihinde geçerliliği devam eden İSO 9001 - 2008 “Gerilim 

seviyesi asgari 154 kV. Olan ihale konusu iş ve benzer işler” konusunda kalite yönetim sistemini 

yürürlüğe koyduğunu veya uygulamakta olduğunu gösteren kalite yönetim sistem belgesi. 

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: 

4.4.1. Benzer iş olarak; ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu 

sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz 

olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV. Olan 

elektrik santralının işletilmesi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler veya, 

4.4.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde kamu sektöründe tek 

sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154kV. olan elektrik 

santralı veya İletim trafo merkezinin anahtar teslimi olarak tesis edilmesi işi ile ilgili deneyimini 

gösteren belgeler. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı; TEİAŞ 16. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü, Batı Raman 

Yolu 2. Km. P.K: 50 Batman (Satın Alma ve Ticaret Servisi) adresinde görülebilir. Doküman 

almak isteyen istekliler idarenin T.C Ziraat Bankası Batman Şubesinde bulunan 37712044-6041 

nolu hesabına 500,00,-TL (Beşyüz TL) yatırarak banka dekontu karşılığı aynı adresten temin 

edilebilir. Posta yolu ile ihale dokümanı satış bedeli 510,00,-TL (BeşyüzonTL) dir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 16. İletim Tesis ve İşletme Grup 

Müdürlüğü Muhaberat Servisine - Batı Raman Yolu 2. Km. P.K: 50 Batman adresine elden teslim 

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre, ceza 

ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç bu Kanuna tabi değildir. 8178/1-1 
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 15 ADET CORS GPS CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ihtiyacı 15 

adet CORS GPS Cihazı teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale 

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

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

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

firmaların, şartname bedelini (100,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 18.09.2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 8205/1-1 
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10 KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü ihtiyacı aşağıdaki listede belirtilen 10 kalem laboratuvar cihazı, 

Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine uygun 

olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan 

satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI EGE GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI MALZEME LİSTESİ 

No Malzemenin Cinsi Ölçü Birimi Miktar 
İhale Doküman 

Bedelleri 

1 Otomatik Destilasyon Cihazı Adet 1 100 TL 

2 Otomatik Anilin Noktası Test Cihazı Adet 1 50 TL 

3 Otomatik Akma ve Bulutlanma Cihazı Adet 1 100 TL 

4 Otomatik Kapalı Kap Parlama Noktası 

Tayin Cihazı 

Adet 1 70 TL 

5 Otomatik Renk Ölçüm Cihazı Adet 1 50 TL 

6 Mikro Terazi Adet 1 70 TL 

7 Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı ve Altı 

İstasyonlu Paralel Sentez Sistemi 

Adet 1 Muaf 

8 Vorteks Cihazı Adet 1 Muaf 

9 Petrol Mumlarında Yağ Tayin Cihazı Adet 1 50 TL 

10 HPLC(Yüksek Performanslı Sıvı 

Kromatografisi) Sistemi 

Adet 1 70 TL 

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak 

ihaleye teklif verecek olan firmaların, yukarıdaki listede belirtilen şartname bedelini Ofis 

veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2) Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA 

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

birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3) Teklifler, 26/09/2014 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu 

Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 
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4) Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine 

uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kuruluş adına karar 

verecek personelin, Kuruluşça görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi 

halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 

teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5) İhale konusu her bir kalem malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. 

Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarına belirtilecektir. 

6) Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 8206/1-1 

—— • —— 

9. HEDEF 25 ÇALIŞTAYI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

ERTELEME İLANI 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: 

21.08.2014 tarih ve 29095 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 12.09.2014 günü saat 

14:30’ da yapılacağı duyurulan “9.Hedef 25 Çalıştayı Hizmeti” satın alınması ihalesinin Zarf 

Teslim Tarihi 03.10.2014 tarih saat 10:00, ihale tarihi 03.10.2014 tarih saat 14:30’a ertelenmiştir. 

 8208/1-1 

—— • —— 

TTK İHTİYACI OLARAK OTOMATİK OCAK TELEFONU 4734 SAYILI KANUNUN 

3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 

ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0-372.252 40 00 (70 hat) 

  Fax: 0.372-251 19 00 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr 

2 - İhale konusu işin nev’i 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Otomatik Ocak Telefonu, 1 Kalem (65 Adet) 

b) Teslim yeri : Yerli yükleniciler için: TTK Makine ve İkmal 

Dairesi Başk. Muayene ve Tesellüm İşleri Şb. Md. 

Tesellüm Ambarıdır. 

  Yabancı yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen 

teslim limanı 

c) Teslim tarihi  : Yerli yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasına 

müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine 

veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe 

başlama talimatının tebliğinden itibaren 120 takvim 

günüdür. 
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  Yabancı yükleniciler için: sözleşmenin imzalanmasını 

müteakip 120 takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 15.10.2014 Çarşamba saat 15:00 

c) Dosya no : 952-TTK/E-94 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) 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 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

ğ) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

Teklif edilecek malzemeler için ATEX (94/9/AT) direktifine göre Avrupa Konseyince 

onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim edilmiş, Grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu 

gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerli olan Atex sertifikaları teklifle birlikte verilecektir. 

Sertifikaların üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyorsa; Atex 

sertifikalarının ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu, Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluşça 

tanzim edilmiş ve teklifle birlikte sunulacak ek bir belge (QAN veya Atex sertifikasını 

düzenleyen kuruluşun resmi yazısı) ile teyit edilecektir. Teklif dosyasında yer alacak Atex 

sertifikaları ve geçerlilik teyidine ilişkin belgeler, İdari Şartnamenin 7.3 Maddesine uygun olarak 

sunulacaktır. Atex sertifikalarının halen geçerli olduğunun, sertifika kuruluşunun resmi web 

adreslerinden doğrulatılabilmesi halinde, sorgulama linkini içeren ekran çıktısı teklife 

eklenecektir. Kurumumuzca yapılacak sorgu ile doğrulanması halinde bu ekran çıktısı, Atex 

sertifikasının geçerliliğini gösteren ek belge olarak sayılacaktır. 
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h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi, 

i) Şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir. 

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

7 - İhale dökümanı TTK Satın Alma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa 

Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkabat Cad.) 19. Sok. 

No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 30,00 TL karşılığı temin 

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

8- Teklifler 15.10.2014 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satın Alma Daire Başkanlığı 

Bülent Ecevit Caddesi No. 2 Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu 

değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir. 

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir. 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

131.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 

15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 8212/1-1 

—— • —— 

TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi 

yapılacaktır. 

1 - Encümen Kayıt No : 2339 

2 - Taşınmaza Dair Bilgiler: 

a) İli : İstanbul 

b) İlçesi : Şişli 

c) Cinsi : Arsa 

d) Pafta No : ------- 
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e) Ada No : 1386 

f) Parsel No : 18 

g) Yüzölçümü : 302,16 m² 

h) Satılacak Hisse Oranı : 13057/15108 

ı) Vakfiye : Yok 

j) Halihazır : İşgalli 

k) İmar Durumu : Konut Alanı 

l) Adres (Cadde-Sokak-No) : İnönü (Eskişehir) Mah. Kınalı Keklik Sok. 

3 - Muhammen Bedeli : 3.133.680.-TL 

4 - Geçici Teminatı : 94.010,40.-TL 

5 - İhale Tarihi ve Saati : 24 Eylül 2014 - 13:00 Son teklif verme saati: 13:00 

6 - İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu 

Saraçhane/İstanbul 

7 - İhale Usulü : Devlet İhale Kanununun 36. maddesine istinaden Kapalı 

Teklif Usulü 

8 - İhale Şartnamesi : Emlak Müdürlüğü’nden satın alınabilir. Ayrıca ücretsiz 

olarak görülebilir. Binbirdirek Mah. Piyarloti Cad. No: 4 

Çemberlitaş-Fatih/İSTANBUL 

  Tel: 0212 455 33 88 Fax: 0212 449 51 33 

9 - Şartname Bedeli : 100.-TL 

10 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı 

zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir. 

a) Teklif mektubunu havi iç zarf 

b) Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi ya da T.C. Kimlik Numarasını ihtiva eden 

“Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı (Gerçek kişiler) 

c) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat  

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde 

düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler) 

e) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 

Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı 

olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler) 

f) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname 

g) Tüzel kişilik tarafından ihaleye girmesi için yetkilendirme yapılmışsa noter tasdikli 

Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler) 

h) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları 

taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı 

ı) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi 

j) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış Yetki Belgesi (Tüzel 

Kişiler) 

11 - Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. 

12 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale 

şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en 
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geç ihale günü (24/09/2014) saat 13:00'a kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

Saraçhane-Fatih-İstanbul adresindeki Encümen Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındılar karşılığında 

teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

13 - Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi 

kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No: 25   34134 Fatih/İSTANBUL) 

başvurmaları gerekmektedir. 

14 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

İlan olunur. 8209/1-1 

—— • —— 

GAYRİMENKUL SATILACAKTIR 

Bayburt Belediye Başkanlığından: 

Madde 1 - Belediyemiz adına kayıtlı 3'üncü maddede detayları belirtilen Tuzcuzade 

Mahallesi Şehitosman dağı mevkiinde bulunan 20 adet tripleks dairenin satışı 2886 sayılı Yasanın 

45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır. 

Madde 2 - İhale 26/09/2014 Cuma günü saat 14:00’da Bayburt Belediyesi Meclis toplantı 

salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

 

S.N. MAHALLESİ CİNSİ M2 ADA PRS. 
MUHAMMEN 

BEDELİ 

GEÇİCİ 

TEMİNAT % 15 

01 TUZCUZADE Tripleks Daire-1 155 m2 920  145.000,00.-TL 21.750,00.-TL 

02 TUZCUZADE Tripleks Daire- 2 155 m2 920  145.000,00.-TL 21.750,00.-TL 

03 TUZCUZADE Tripleks Daire- 3 155 m2 920  145.000,00.-TL 21.750,00.-TL 

04 TUZCUZADE Tripleks Daire- 4 155 m2 920  145.000,00.-TL 21.750,00.-TL 

05 TUZCUZADE Tripleks Daire- 5 155 m2 920  145.000,00.-TL 21.750,00.-TL 

06 TUZCUZADE Tripleks Daire- 6 155 m2 920  145.000,00.-TL 21.750,00.-TL 

07 TUZCUZADE Tripleks Daire- 7 155 m2 920  145.000,00.-TL 21.750,00.-TL 

08 TUZCUZADE Tripleks Daire- 8 155 m2 920  145.000,00.-TL 21.750,00.-TL 

09 TUZCUZADE Tripleks Daire- 9 155 m2 920  145.000,00.-TL 21.750,00.-TL 

10 TUZCUZADE Tripleks Daire-10 155 m2 920  145.000,00.-TL 21.750,00.-TL 

11 TUZCUZADE Tripleks Daire-11 155 m2 920  145.000,00.-TL 21.750,00.-TL 

12 TUZCUZADE Tripleks Daire-12 155 m2 920  145.000,00.-TL 21.750,00.-TL 

13 TUZCUZADE Tripleks Daire-13 155 m2 920  145.000,00.-TL 21.750,00.-TL 

14 TUZCUZADE Tripleks Daire-14 155 m2 920  145.000,00.-TL 21.750,00.-TL 

15 TUZCUZADE Tripleks Daire-15 155 m2 920  145.000,00.-TL 21.750,00.-TL 

16 TUZCUZADE Tripleks Daire-16 155 m2 920  145.000,00.-TL 21.750,00.-TL 

17 TUZCUZADE Tripleks Daire-17 155 m2 920  145.000,00.-TL 21.750,00.-TL 

18 TUZCUZADE Tripleks Daire-18 155 m2 920  145.000,00.-TL 21.750,00.-TL 

19 TUZCUZADE Tripleks Daire-19 155 m2 920  145.000,00.-TL 21.750,00.-TL 

20 TUZCUZADE Tripleks Daire-20 155 m2 920  145.000,00.-TL 21.750,00.-TL 

TOPLAM 2.900.000,00.-TL 435.000,00.-TL 
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Madde 4 - Teklifler Aşağıdaki Belgeleri İhtiva Edecektir: 

1 - Tebligat adres beyanı 

2 - İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfasını ayrı ayrı imzalanmış şartname. 

3 - Bayburt Belediyesine borcu olmadığına dair belge. 

4 - Şartname alındı makbuzu. 

5 - Geçici Teminat dekontu. 

6 - Nüfus cüzdan fotokopisi 

7 - İkametgah ilmühaberi 

8 - İmza Sirküleri (Noter Tasdikli İmza Beyannamesi) 

Vergi mükellefleri için 

9 - İhaleye iştirak edecek firmaların bağlı oldukları Vergi Dairesinden yıl içerisinde 

alacakları vergi mükellefi olduklarını belirten belge. 

10 - Ticaret ve Sanayi odası veya Esnaf Sanatkarlar Oda Kayıt belgesi. 

a. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir Oda Kayıt belgesi. 

b. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir 

makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge 

(Türkiye de Şubesi bulunmayan tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki 

Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) 

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (9.a) ve (9.b.) deki esaslara göre temin edilecekleri belge. 

11 - İmza Sirküleri 

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyanı 

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi 

bulunmayan yabancı ve tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye 

Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her 

birinin (10.a.) ve (10.b.) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge. 

12 - İstekliler adına vekaleten iştirak ediyorsa istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi sirküleri vermesi 

13 - İsteklilerin ortak girişimi olması halinde bu şartnameye uygun ortak girişim 

beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık belgesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde 

noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler ayrıca gurubun bütün ortakları idareyle yapılacak ihale 

sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.) 

Madde 5 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmede serbesttir. 

Madde 6 - Teklifler 26/09/2014 Cuma günü saat 12:00’a kadar sıra numaralı alındılar 

karşılığında Bayburt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilecektir. 

Madde 7 - İhaleye katılmak isteyenler şartnameyi almak zorundadır. Şartname her gün 

mesai saatleri içinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve 50,00.-TL (Elli 

Türk Lirası) Belediyemiz veznesine yatırarak Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilirler. 

İlanen duyurulur. 8138/1-1 
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5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA 
TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 
İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:   

1 - Satışa esas bedeli en az 9,18 TL ile en çok 90.665,30 TL arasında değişen; 24/09/2014 
günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 0,92 TL ile en çok 9.066,53 
TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı 
ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Pamuk (Balya Halinde), Muhtelif Araç Parçaları, Cep 
Telefonu, Muhtelif Cep Telefonu Aksesuarı, Oto Teybi, Kablo, Ayakkabı, Güğüm, Hücum 
Yeleği, Tablet Kulaklığı, Fermuar, Uydu Alıcısı, İskambil Kağıdı, Nargile Hortumu ve Şişesi 
Bilgisayar Ana Kartı, Güvenlik ve Ses Kartı, Bar Ölçme Aleti, Motorsiklet Egzosu, Bakır, Diz 
Üstü Bilgisayar, MP 3, MP 5, At Arabası, Av Tüfeği Dürbünü, Spor Ayakkabısı, Freze Ucu, 
Demir Saçma Bilye, Kamera, Çakmak, Küçük Rulman, Şal, Nargile Kömürü, Muhtelif Araç 
Aksamı, Terlik, Sandalet, Traş makinası, Fotoğraf Makinası, Akvaryum Isıtıcısı, Boş Teneke (16 
Lt.’lik), Ayçiçek Yağı ve Zeytin Yağı cinsi 90 grup eşya; açık artırma suretiyle Gündüz Caddesi 
Antakya/HATAY adresindeki Antakya Belediye Parkı içinde bulunan Hatay Büyükşehir 
Belediyesi Nikah ve Oda Tiyatrosu Salonunda 25/09/2014 tarihinde saat : 09.30'da satışa 
sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr 
internet adresimiz ile (0) (326) (285 60 44) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 
ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 
Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartnamesi ve eki listelerde belirtilen hükümler 
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı 
İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.  

İlan olunur. 8175/1-1 
—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ufuk Üniversitesinden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve 
Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı 
ile öğretim üyesi alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu 
hükümlerine tabi olmak üzere)  

Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların Fakülte/Bölüm/Anabilim Dalını 
belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim 
durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Doçent ve Yardımcı 
Doçentler için 4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir.  

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir.  

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr 
adresinden ulaşılabilir. 

 
FAKÜLTE/ 

YÜKSEKOKUL 
BÖLÜM/PROGRAM 

KADRO 

ÜNVANI 
ADEDİ AÇIKLAMA 

İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası 

İlişkiler Bölümü 
Doçent 1  

Sağlık Hizmetleri 

Meslek Yüksekokulu 

Sağlık Bakım Hizmetleri 

Bölümü/Yaşlı Bakım Programı 

Yardımcı 

Doçent 
1 

Tıp Fakültesi mezunu olmak. 

Halk Sağlığı alanında uzmanlık 

belgesi almış olmak. 

Sağlık Hizmetleri 

Meslek Yüksekokulu 

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler 

Bölümü/İlk ve Acil Yardım 

Programı 

Yardımcı 

Doçent 
1 

Tıp Fakültesi mezunu olmak. 

Acil Tıp alanında doktora 

yapmış olmak. 

 8197/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/64047 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı İl Jandarma Komutanlığı/Bingöl İl/İlçe Bingöl/Merkez 

Adresi 
Karşıyaka Mahallesi Zeki Ergezen 

Bulvarı Muş Yolu Merkez/Bingöl 
Tel-Faks (0426) 214 00 77 

Posta Kodu 12000 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 

Sancaklar Odun Kömür Gübre 

Gıda Pazarlama Nakliye İnşaat 

İthalat İhracat Limited Şirketi 

 

Adresi 
Gülbahar Mahallesi Dutdibi Sokak 

Nu.: 51 RİZE 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7430290770  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Rize Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 6197  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

AÇIKLAMA 

24 Nisan 2014 tarih ve 28981 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sancaklar Odun Kömür 

Gübre Gıda Pazarlama Nakliye İnşaat İthalat İhracat Limited Şirketi hakkındaki yasaklama kararı, 

Ankara 18’inci İdare Mahkemesinin 2014/642 esas Sayılı “Yürütmenin Durdurulması” na dair 

kararı gereği ve İçişleri Bakanlığının 05 Eylül 2014 tarihli ve 409333 sayılı Bakan Onayı ile (söz 

konusu davanın idare lehine sonuçlanması durumunda, idarenin yasaklamaya ilişkin yaptırım ve 

hakları saklı kalmak kaydı ile) kaldırılmıştır. 

İlan olunur. 8201/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/19419 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı İl Jandarma Komutanlığı İl/İlçe Giresun/Merkez 

Adresi 

Teyyaredüzü Mahallesi Otogar 

Yanı Şehit Tuğgeneral Bahtiyar 

Aydın Kışlası 

Tel-Faks (0454) 215 06 55 

Posta Kodu 28100 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 
Mehmet Akif Çakır – 

Çakırmelikoğlu Market 
 

Adresi 
İnönü Caddesi Hurşitağa Sokak 

No: 14 Giresun 
 

T.C. Kimlik No. 29608680582  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Giresun Bakkallar Manavlar 

Kasaplar Lokantacılar Bayiler 

Bilimum Ham. ve Mamul 

Maddeleri Alıp Satan Esnaf Odası 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 28/15484  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 8202/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/62506 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Bayındır Orman İşletme 

Müdürlüğü 

İl/İlçe İzmir-Bayındır 

Adresi Mithatpaşa Mh. Atatürk Cd. No: 34 Tel-Faks 0 232 581 30 94/0 232 581 30 54 

Posta Kodu 35840 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Hakan GURBET  

Adresi 

Yenikale Mh. Korkmaz Sk. No: 3 İç 

Kapı No: 15 Narlıdere/İZMİR 

 

T.C. Kimlik No. 19849419522  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Konya Mimarlar ve Mühendisler Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

75935  

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(X) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 8254/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/57056 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Gazipaşa Orman İşletme 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Gazipaşa/Antalya 

Adresi Milli Egemenlik Bul. Tel-Faks 242-572 10 44-572 19 04 

Posta Kodu 7900 E-Mail gazipasaisl@ogm.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Veli Aslan - Aslan Hafriyat  

Adresi 
Pazar yeri (Fuar alanı) yanı 

Gazipaşa/Antalya 
 

T.C. Kimlik No. 26518130220  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
76757/78503  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(X) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 8255/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/57056 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Gazipaşa Orman İşletme 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Gazipaşa/Antalya 

Adresi Milli Egemenlik Bul. Tel-Faks 242-572 10 44-572 19 04 

Posta Kodu 7900 E-Mail gazipasaisl@ogm.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 

Veli Aslan-İnş. Malz. Haf. Nak. Pet. 

Emlak Turz. İnş. Oto. Lok. Gıda Tic. 

San. İth. İhc. Ltd. Şti. 

 

Adresi 
Pazar yeri (Fuar alanı) yanı 

Gazipaşa/Antalya 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
9240435056  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
76844/78590  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 8256/1-1 
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İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden: 

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. 

 8221/1/1-1 
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İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden: 

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. 
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İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden: 

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. 
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İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden: 

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. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   60 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2014/6736 Elazığ İlinde Tesis Edilecek Pembelik Barajı ve Hidroelektrik Santralinin

Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6739 Türkmenistan Menşeli Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı
Uygulanması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Avrupa Birliği Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
— Ekonomi Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği
— Ankara Üniversitesi Asya-Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Hasan Kalyoncu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Ön Lisans ve Lisans Yabancı Dil

Hazırlık ve Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

— Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KURUL KARARI
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/8/2014 Tarihli ve 5194 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 25/6/2014 Tarihli ve 2013/614 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 26/6/2014 Tarihli ve 2012/782 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 26/6/2014 Tarihli ve 2012/1123 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 26/6/2014 Tarihli ve 2013/252 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 26/6/2014 Tarihli ve 2013/1752 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 26/6/2014 Tarihli ve 2013/2263 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 26/6/2014 Tarihli ve 2013/2695 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 26/6/2014 Tarihli ve 2013/3063 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 26/6/2014 Tarihli ve 2013/6428 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 26/6/2014 Tarihli ve 2013/6712 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 30/6/2014 Tarihli ve 2013/6862 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


