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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2016/8423

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

           N. KURTULMUŞ                                   M. ŞİMŞEK                              Y. AKDOĞAN                            Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                  L. ELVAN                                        B. BOZDAĞ                        S. RAMAZANOĞLU                         V. BOZKIR

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı

                     F. IŞIK                                                S. SOYLU                                     F. G. SARI                               M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

                  M. ELİTAŞ                                       B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı      Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                    C. YILMAZ                                A. Ç. KILIÇ

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                Kültür ve Turizm Bakanı V.

                                        N. AĞBAL                                         N. AVCI                                                  İ. YILMAZ

                                     Maliye Bakanı                             Millî Eğitim Bakanı                                Millî Savunma Bakanı

                                      V. EROĞLU                             M. MÜEZZİNOĞLU                                     B. YILDIRIM

                           Orman ve Su İşleri Bakanı                        Sağlık Bakanı                   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/8425

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

           N. KURTULMUŞ                                   M. ŞİMŞEK                              Y. AKDOĞAN                            Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                  L. ELVAN                                        B. BOZDAĞ                        S. RAMAZANOĞLU                         V. BOZKIR

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı

                     F. IŞIK                                                S. SOYLU                                     F. G. SARI                               M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

                  M. ELİTAŞ                                       B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı      Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                    C. YILMAZ                                A .Ç. KILIÇ

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                Kültür ve Turizm Bakanı V.

                                        N. AĞBAL                                         N. AVCI                                                  İ. YILMAZ

                                     Maliye Bakanı                             Millî Eğitim Bakanı                                Millî Savunma Bakanı

                                      V. EROĞLU                             M. MÜEZZİNOĞLU                                     B. YILDIRIM

                           Orman ve Su İşleri Bakanı                        Sağlık Bakanı                   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/8431

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

           N. KURTULMUŞ                                   M. ŞİMŞEK                              Y. AKDOĞAN                            Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                  L. ELVAN                                        B. BOZDAĞ                        S. RAMAZANOĞLU                         V. BOZKIR

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı

                     F. IŞIK                                                S. SOYLU                                     F. G. SARI                               M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

                  M. ELİTAŞ                                       B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı      Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                    C. YILMAZ                                  M. ÜNAL

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                        N. AĞBAL                                         N. AVCI                                                  İ. YILMAZ

                                     Maliye Bakanı                             Millî Eğitim Bakanı                                Millî Savunma Bakanı

                                      V. EROĞLU                             M. MÜEZZİNOĞLU                                     B. YILDIRIM

                           Orman ve Su İşleri Bakanı                        Sağlık Bakanı                   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/8435

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

           N. KURTULMUŞ                                   M. ŞİMŞEK                              Y. AKDOĞAN                            Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                  L. ELVAN                                        B. BOZDAĞ                        S. RAMAZANOĞLU                         V. BOZKIR

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı

                     F. IŞIK                                                S. SOYLU                                     F. G. SARI                               M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

                  M. ELİTAŞ                                       B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı      Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                    C. YILMAZ                                  M. ÜNAL

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                        N. AĞBAL                                         N. AVCI                                                  İ. YILMAZ

                                     Maliye Bakanı                             Millî Eğitim Bakanı                                Millî Savunma Bakanı

                                      V. EROĞLU                             M. MÜEZZİNOĞLU                                     B. YILDIRIM

                           Orman ve Su İşleri Bakanı                        Sağlık Bakanı                   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/8501

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU
                  Başbakan

           N. KURTULMUŞ                                     M. ŞİMŞEK                                  N. AVCI                                Y. T. TÜRKEŞ
         Başbakan Yardımcısı                            Başbakan Yardımcısı                Başbakan Yardımcısı V.               Başbakan Yardımcısı

                  L. ELVAN                                          B. BOZDAĞ                       S. RAMAZANOĞLU                        V. BOZKIR
         Başbakan Yardımcısı                                 Adalet Bakanı             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                  F. G. SARI                                               S. SOYLU                                    F. G. SARI                                  V. EROĞLU
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı V.    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı    Çevre ve Şehircilik Bakanı                 Dışişleri Bakanı V.

               B. TÜFENKCİ                                  S. RAMAZANOĞLU                          A. Ç. KILIÇ                                 F. ÇELİK
           Ekonomi Bakanı V.                    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.      Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                           E. ALA                                   C. YILMAZ                                 M. ÜNAL
     Gümrük ve Ticaret Bakanı                             İçişleri Bakanı                          Kalkınma Bakanı                 Kültür ve Turizm Bakanı

                                        N. AĞBAL                                         N. AVCI                                                  İ. YILMAZ
                                     Maliye Bakanı                             Millî Eğitim Bakanı                                Millî Savunma Bakanı

                                      V. EROĞLU                             M. MÜEZZİNOĞLU                                     B. YILDIRIM
                           Orman ve Su İşleri Bakanı                        Sağlık Bakanı                   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/8502

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

           N. KURTULMUŞ                                     M. ŞİMŞEK                                  N. AVCI                                Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                            Başbakan Yardımcısı                Başbakan Yardımcısı V.               Başbakan Yardımcısı

                  L. ELVAN                                          B. BOZDAĞ                       S. RAMAZANOĞLU                        V. BOZKIR

         Başbakan Yardımcısı                                 Adalet Bakanı             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                  F. G. SARI                                               S. SOYLU                                    F. G. SARI                                  V. EROĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı V.    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı    Çevre ve Şehircilik Bakanı                 Dışişleri Bakanı V.

               B. TÜFENKCİ                                  S. RAMAZANOĞLU                          A. Ç. KILIÇ                                 F. ÇELİK

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

              B. TÜFENKCİ                                           E. ALA                                   C. YILMAZ                                 M. ÜNAL

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                             İçişleri Bakanı                          Kalkınma Bakanı                 Kültür ve Turizm Bakanı

                                        N. AĞBAL                                         N. AVCI                                                  İ. YILMAZ

                                     Maliye Bakanı                             Millî Eğitim Bakanı                                Millî Savunma Bakanı

                                      V. EROĞLU                             M. MÜEZZİNOĞLU                                     B. YILDIRIM

                           Orman ve Su İşleri Bakanı                        Sağlık Bakanı                   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/8503

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

           N. KURTULMUŞ                                     M. ŞİMŞEK                                  N. AVCI                                Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                            Başbakan Yardımcısı                Başbakan Yardımcısı V.               Başbakan Yardımcısı

                  L. ELVAN                                          B. BOZDAĞ                       S. RAMAZANOĞLU                        V. BOZKIR

         Başbakan Yardımcısı                                 Adalet Bakanı             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                  F. G. SARI                                               S. SOYLU                                    F. G. SARI                                  V. EROĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı V.    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı    Çevre ve Şehircilik Bakanı                 Dışişleri Bakanı V.

               B. TÜFENKCİ                                  S. RAMAZANOĞLU                          A. Ç. KILIÇ                                 F. ÇELİK

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

              B. TÜFENKCİ                                           E. ALA                                   C. YILMAZ                                 M. ÜNAL

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                             İçişleri Bakanı                          Kalkınma Bakanı                 Kültür ve Turizm Bakanı

                                        N. AĞBAL                                         N. AVCI                                                  İ. YILMAZ

                                     Maliye Bakanı                             Millî Eğitim Bakanı                                Millî Savunma Bakanı

                                      V. EROĞLU                             M. MÜEZZİNOĞLU                                     B. YILDIRIM

                           Orman ve Su İşleri Bakanı                        Sağlık Bakanı                   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/8515

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

           N. KURTULMUŞ                                   M. ŞİMŞEK                              Y. AKDOĞAN                            Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                  L. ELVAN                                        B. BOZDAĞ                        S. RAMAZANOĞLU                         V. BOZKIR

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı

                     F. IŞIK                                                S. SOYLU                                     F. G. SARI                               M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

                  M. ELİTAŞ                                       B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı      Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                    C. YILMAZ                                  M. ÜNAL

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                        N. AĞBAL                                         N. AVCI                                                  İ. YILMAZ

                                     Maliye Bakanı                             Millî Eğitim Bakanı                                Millî Savunma Bakanı

                                      V. EROĞLU                             M. MÜEZZİNOĞLU                                     B. YILDIRIM

                           Orman ve Su İşleri Bakanı                        Sağlık Bakanı                   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/8540

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

           N. KURTULMUŞ                                   M. ŞİMŞEK                              Y. AKDOĞAN                            Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                  L. ELVAN                                        B. BOZDAĞ                        S. RAMAZANOĞLU                         V. BOZKIR

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı

                     F. IŞIK                                                S. SOYLU                                     F. G. SARI                               M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

                  M. ELİTAŞ                                       B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı      Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                    C. YILMAZ                                  M. ÜNAL

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                        N. AĞBAL                                         N. AVCI                                                  İ. YILMAZ

                                     Maliye Bakanı                             Millî Eğitim Bakanı                                Millî Savunma Bakanı

                                      V. EROĞLU                             M. MÜEZZİNOĞLU                                     B. YILDIRIM

                           Orman ve Su İşleri Bakanı                        Sağlık Bakanı                   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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ATAMA KARARI

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/131

25/02/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                                Naci AĞBAL

                Başbakan                                         Maliye Bakanı

—— • ——

SINIR TESPİT KARARI

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/113

25/02/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                                  Efkan ALA

                Başbakan                                         İçişleri Bakanı
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YÖNETMELİKLER

Karar Sayısı : 2016/8434

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

           N. KURTULMUŞ                                   M. ŞİMŞEK                              Y. AKDOĞAN                            Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                  L. ELVAN                                        B. BOZDAĞ                        S. RAMAZANOĞLU                         V. BOZKIR

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı

                     F. IŞIK                                                S. SOYLU                                     F. G. SARI                               M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

                  M. ELİTAŞ                                       B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı      Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                    C. YILMAZ                                  M. ÜNAL

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                        N. AĞBAL                                         N. AVCI                                                  İ. YILMAZ

                                     Maliye Bakanı                             Millî Eğitim Bakanı                                Millî Savunma Bakanı

                                      V. EROĞLU                             M. MÜEZZİNOĞLU                                     B. YILDIRIM

                           Orman ve Su İşleri Bakanı                        Sağlık Bakanı                   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/8514

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

           N. KURTULMUŞ                                   M. ŞİMŞEK                              Y. AKDOĞAN                            Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                  L. ELVAN                                        B. BOZDAĞ                        S. RAMAZANOĞLU                         V. BOZKIR

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı

                     F. IŞIK                                                S. SOYLU                                     F. G. SARI                               M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

                  N. AĞBAL                                        B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

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

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                    C. YILMAZ                                  M. ÜNAL

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                        N. AĞBAL                                         N. AVCI                                                  İ. YILMAZ

                                     Maliye Bakanı                             Millî Eğitim Bakanı                                Millî Savunma Bakanı

                                      V. EROĞLU                             M. MÜEZZİNOĞLU                                     B. YILDIRIM

                           Orman ve Su İşleri Bakanı                        Sağlık Bakanı                   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/8516

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

           N. KURTULMUŞ                                   M. ŞİMŞEK                              Y. AKDOĞAN                            Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                  L. ELVAN                                        B. BOZDAĞ                        S. RAMAZANOĞLU                         V. BOZKIR

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı

                     F. IŞIK                                                S. SOYLU                                     F. G. SARI                                   A. Ç. KILIÇ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.

                  M. ELİTAŞ                                       B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı      Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                    C. YILMAZ                                  M. ÜNAL

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                        N. AĞBAL                                         N. AVCI                                                  İ. YILMAZ

                                     Maliye Bakanı                             Millî Eğitim Bakanı                                Millî Savunma Bakanı

                                      V. EROĞLU                             M. MÜEZZİNOĞLU                                     B. YILDIRIM

                           Orman ve Su İşleri Bakanı                        Sağlık Bakanı                   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/8559

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

           N. KURTULMUŞ                                   M. ŞİMŞEK                              Y. AKDOĞAN                            Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                  L. ELVAN                                        B. BOZDAĞ                        S. RAMAZANOĞLU                         V. BOZKIR

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı

                     F. IŞIK                                                S. SOYLU                                     F. G. SARI                               M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

                  M. ELİTAŞ                                       B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı      Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                     N. AĞBAL                                  M. ÜNAL

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                         Kalkınma Bakanı V.                Kültür ve Turizm Bakanı

                                        N. AĞBAL                                         N. AVCI                                                  İ. YILMAZ

                                     Maliye Bakanı                             Millî Eğitim Bakanı                                Millî Savunma Bakanı

                                      V. EROĞLU                             M. MÜEZZİNOĞLU                                     B. YILDIRIM

                           Orman ve Su İşleri Bakanı                        Sağlık Bakanı                   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, alışveriş merkezlerinin nitelikleri ile açılış,

faaliyet ve denetimlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, alışveriş merkezlerine ilişkin ilke ve kurallar ile alışveriş merkezi

maliki ile yönetiminin, yetkili idarelerin ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların alışveriş mer-
kezlerine ilişkin görev ve sorumluluklarını kapsar. 

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/1/2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin

Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü, 5 inci, 10 uncu, 11 inci, 12 nci, 16 ncı ve 17 nci
maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Alışveriş merkezi: 4 üncü maddede belirtilen niteliklere sahip perakende işletmeyi,
b) Alışveriş merkezi maliki: Alışveriş merkezinin mülkiyetine sahip gerçek ve/veya tü-

zel kişiyi,
c) Alışveriş merkezi yönetimi: Alışveriş merkezinin maliki tarafından alışveriş merke-

zinin yönetimi konusunda yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişilerden oluşan birimi,
ç) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
d) Büyük mağaza: Hangi ad altında olursa olsun, tüketim mallarının kısmen veya ta-

mamen perakende satışının yapıldığı, en az dört yüz metrekare satış alanına sahip işletmeyi,
e) Esnaf ve sanatkâr işletmesi: 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Mes-

lek Kuruluşları Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlanan esnaf
ve sanatkârlarca işletilen işletmeyi,

f) Kanun: Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu,
g) Perakende işletme: Alışveriş merkezi, büyük mağaza, zincir mağaza, bayi işletme,

özel yetkili işletme, perakende ticaretle uğraşan diğer ticari işletmeler ile esnaf ve sanatkâr iş-
letmelerini,

ğ) Satış alanı: Münhasıran büro amaçlı kullanılan işyerleri ile konaklama, depolama,
üretim tesisleri/alanları ve ortak kullanım alanları hariç olmak üzere alışveriş merkezlerinde
işyerlerinin toplam alanını,

h) Üst meslek kuruluşu: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sa-
natkârları Konfederasyonunu, 

ı) Yetkili idare: İşyeri açma ve çalışma ruhsatını vermeye yetkili belediye veya il özel
idareleri ile diğer idareleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Alışveriş Merkezinin Nitelikleri ve Ruhsatlandırma Süreci

Alışveriş merkezinin nitelikleri 
MADDE 4 – (1) Alışveriş merkezinin; 
a) Bir yapıya veya alan bütünlüğü içinde yapılar topluluğuna,
b) En az beş bin metrekare satış alanına,
c) İçinde en az biri büyük mağaza niteliğini taşımak şartıyla beslenme, giyinme, eğlen-

me, dinlenme, kültürel ve benzeri ihtiyaçların bir kısmının veya tamamının karşılandığı en az
on işyerine ya da büyük mağaza niteliği taşıyan işyeri bulunmasa dahi beslenme, giyinme, eğ-
lenme, dinlenme, kültürel ve benzeri ihtiyaçların bir kısmının veya tamamının karşılandığı en
az otuz işyerine,
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ç) Bu Yönetmelikte belirtilen ortak kullanım alanlarına,
d) Merkezi bir yönetime, 
sahip olması gerekir.
Alışveriş merkezinin projelendirilmesi ve ruhsatlandırılması
MADDE 5 – (1) Yapı ruhsatı başvurusunda, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b)

ve (c) bentlerindeki nitelikleri taşıyan projeler alışveriş merkezi projesi kabul edilir. Bu projede
alışveriş merkezi ile birlikte başka yapıların bulunması projenin niteliğini değiştirmez. 

(2) Alışveriş merkezi projelerinde bu Yönetmelikte belirtilen ortak kullanım alanlarına
yer verilir.

(3) Alışveriş merkezine yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve işyeri açma ve ça-
lışma ruhsatını verme, değiştirme ve yenileme yetkisi büyükşehir olan yerlerde büyükşehir be-
lediyesine; diğer yerlerde belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde ilgili belediyelere, bele-
diye sınırları ve mücavir alanlar dışında ise il özel idarelerine aittir.

(4) Alışveriş merkezi projesi için yapı ruhsatı verilirken, başvuru tarihinden itibaren üç
iş günü içinde üst meslek kuruluşlarının yazılı görüşleri talep edilir. 

(5) Üst meslek kuruluşları, talep yazısının kendilerine ulaştığı tarihten itibaren on beş
iş günü içinde görüşlerini yazılı olarak gönderir. Bu görüşler tavsiye niteliğindedir. Görüş ya-
zılarında; yapı ruhsatını vermeye yetkili idarenin sınırları içindeki alışveriş merkezi sayısı,
bunların birbirine ve yerleşim yerlerine olan mesafesi, ulaşım imkânları, alışveriş merkezinin
çevreye, altyapıya ve trafiğe getireceği yükler ile yaratacağı can ve mal güvenliği riski gibi
ekonomik, sosyal, çevresel ve demografik unsurlara yer verilir. Süresi içinde görüş verilmemesi
halinde görüşün olumlu olduğu kabul edilir.

(6) Büyükşehir belediyesi tarafından alışveriş merkezi projesi için yapı ruhsatı verilirken
ilgili ilçe belediyesinden de görüş alınabilir. Bu durumda, dördüncü ve beşinci fıkralardaki
usul ve esaslar uygulanır. 

(7) 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen niteliklere sahip olan alışveriş merke-
zine yapı kullanma izin belgesi verilir. Kanunun uygulamasında bu belge işyeri açma ve çalışma
ruhsatı yerine geçer. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ortak Kullanım Alanlarına İlişkin İlke ve Kurallar

Ortak kullanım alanları
MADDE 6 – (1) Alışveriş merkezinde kullanımı ücretsiz olacak şekilde; sosyal ve kül-

türel etkinlik alanı, acil tıbbi müdahale ünitesi, ibadet yeri, bebek bakım odası, çocuk oyun
alanı ve dinlenme alanları ile ortaklaşa kullanma, korunma veya faydalanma için zorunlu olan
diğer alanlar oluşturulur. Alışveriş merkezi otoparkının müşteriler ve alışveriş merkezi içindeki
perakendeciler haricinde kullanımını sınırlandırmak amacıyla alışveriş merkezi yönetimi tara-
fından, süreli kullanıma bağlı ücretlendirme yapılabilir.

(2) Ortak kullanım alanları, engelliler ile yaşlı ve çocukların ihtiyaçları dikkate alınarak
oluşturulur. 

(3) Ortak kullanım alanlarının bu Yönetmeliğe ve Türk Standardları Enstitüsünün ilgili
standartlarına uygun olarak oluşturulmasından alışveriş merkezi maliki, amacına uygun olarak
kullanılmasından, bu alanlarda oluşabilecek kazalara karşı gerekli güvenlik tedbirlerinin alın-
masından ve bu alanlara ilişkin diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesinden alışveriş merkezi
maliki ile yönetimi müştereken sorumludur.

Sosyal ve kültürel etkinlik alanı
MADDE 7 – (1) Alışveriş merkezinde sergi, söyleşi, tanıtım ve imza günleri gibi sosyal

ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi amacıyla satış alanının en az binde beşi oranında alan
ayrılır. Bakanlık, bu oranı bir katına kadar artırmaya veya yarısına kadar azaltmaya yetkilidir.

(2) Sosyal ve kültürel etkinlikler, etkinlikten en az yedi gün önce alışveriş merkezinin
görülebilir yerlerinde ve varsa internet sitesinde ilan edilir. 
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Acil tıbbi müdahale ünitesi
MADDE 8 – (1) Acil tıbbi durumlarda ilk müdahalenin yapılabilmesi ve ihtiyaç halinde

en yakın hastaneye sevkin sağlanabilmesi amacıyla, alışveriş merkezinin kolay ulaşılabilir bir
yerinde en az yirmi metrekare büyüklüğünde acil tıbbi müdahale ünitesi oluşturulur.

(2) Acil tıbbi müdahale ünitesinin girişinde “Acil Tıbbi Müdahale Ünitesi” yazısı ve
işareti yer alır. Acil tıbbi müdahale ünitesinin yeri yönlendirme levhalarıyla gösterilir.

(3) Satış alanı yirmi bin metrekarenin altında olan alışveriş merkezinde en az bir acil
tıp teknisyeni veya acil tıp teknikeri, yirmi bin ila elli bin metrekare olan alışveriş merkezinde
en az birer acil tıp teknisyeni ve acil tıp teknikeri veya acil tıp teknikeri bulunamayan hallerde
en az iki acil tıp teknisyeni, satış alanı elli bin ila yüz bin metrekare olan alışveriş merkezinde
en az birer acil tıp teknisyeni ve acil tıp teknikeri, satış alanı yüz bin metrekare ve üzerinde
olan alışveriş merkezinde ise en az birer acil tıp teknisyeni ve tıp doktoru bulundurulur.

(4) Acil tıbbi müdahale ünitesinde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen nitelik ve
miktarda ilk yardım malzemesi ve ekipmanı bulundurulur.

(5) Alışveriş merkezindeki ortak kullanım alanlarının ve dört yüz metrekareden büyük
perakende işletmelerin görünür kısımlarına acil tıbbi müdahale ünitesiyle iletişimi sağlamak
amacıyla yeterli sayıda acil tıbbi durum butonu yerleştirilir.

(6) Bu maddede öngörülen hizmetler, özel sağlık hizmeti veren kuruluşlardan hizmet
satın alınmak suretiyle de verilebilir.

Bebek bakım odası ve çocuk oyun alanı
MADDE 9 – (1) Alışveriş merkezinde kolay ulaşılabilir yerlerde, her katta on metre-

kareden az olmamak üzere yeterli büyüklükte ve sayıda, içinde lavabosu, alt değiştirme ünitesi,
emzirme koltuğu ve sehpa bulunan, yeterli iklimlendirme ve hijyen şartlarına sahip yeterli sa-
yıda bebek bakım odası oluşturulur.

(2) Alışveriş merkezinde 0-10 yaş grubu çocukların oyun oynaması için yaş gruplarına
göre ayrıştırılmış biçimde, ebeveynlerin çocuklarının gözetimini sağlayabileceği oturma yerleri
bulunan, yaralanma ve kazalara karşı güvenlik tedbirleri alınmış, yeterli sayıda çocuk oyun
alanı oluşturulur.

Diğer ortak kullanım alanları
MADDE 10 – (1) Satış alanı yüz bin metrekarenin altında olan alışveriş merkezinde

en az otuz metrekare, yüz bin metrekare ve üstünde olan alışveriş merkezinde ise en az elli
metrekare büyüklüğünde, içinde lavabosu bulunan, yeterli iklimlendirmeye ve ihtiyacı karşı-
layacak diğer niteliklere sahip, kadın ve erkekler için ayrı ayrı olacak şekilde, otopark haricinde
olmak üzere ve alışveriş merkezinin kolay ulaşılabilir bir yerinde ibadet yeri oluşturulur. 

(2) Alışveriş merkezinde, ihtiyacı karşılayacak nitelik ve sayıda dinlenme yeri oluştu-
rulur. 

(3) Alışveriş merkezinde yaşlı ve engelliler, kadın, erkek ve çocuklar için ayrı ayrı ola-
cak şekilde, gerekli hijyen şartlarına sahip ve yeterli sayıda alaturka ve alafranga tuvalet oluş-
turulur. Ebeveynlerin, çocuklarının tuvalet ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmalarını
sağlamak amacıyla en az bir adet bağımsız tuvalet oluşturulur. 

Ortak giderler 
MADDE 11 – (1) Ortak kullanım alanlarına ilişkin elektrik, su, ısınma, yenileme nite-

liğinde olmayan bakım-onarım, güvenlik ve temizlik gibi belirli dönemlerde tekrarlanan ve
alışveriş merkezinin aynına ilişkin olmayan ortak giderler, bu Yönetmelik ekindeki usul ve
esaslara göre hesaplanarak paylaştırılır. 

(2) Alışveriş merkezindeki perakende işletmelerden, birinci fıkradaki ortak giderler dı-
şında kalan pazarlama ve yönetim gibi ortak faydaya yönelik hizmetler için katılım payı talep
edilebilmesi, bu hususun, taraflar arasındaki sözleşmede belirtilmiş olmasına bağlıdır. Taraflar
arasındaki sözleşmede aksi belirtilmedikçe bu giderler de bu Yönetmelik ekindeki usul ve esas-
lara göre hesaplanır.
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(3) Kiracı olarak faaliyette bulunan perakende işletmelerden birinci ve ikinci fıkrada
belirtilen nitelikteki giderler dışında ortak gider adı altında herhangi bir bedel talep edilemez.

(4) Birinci ve ikinci fıkra kapsamındaki giderler için, bir önceki yılın kesinleşen gider-
lerinin yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle hesaplanacak muhtemel gider tutarı
üzerinden avans talep edilebilir. Bu giderler için avans alınması halinde, avansın ait olduğu
yılın sonuna kadar mahsup işlemi gerçekleştirilir.

(5) Ortak gider katılım payları Türk Lirası üzerinden hesaplanır ve ödenir. 
(6) Ortak gider katılım payları perakende işletmelerden yazılı olarak talep edilir ve bu

yazıda giderlerin tür ve tutarları ayrı ayrı belirtilir. 
(7) Alışveriş merkezi yönetimince her yıl mart ayı sonuna kadar, bir önceki yılın ortak

giderleri ile ortak kullanım alanı gelirlerine ilişkin rapor hazırlanarak alışveriş merkezindeki
perakende işletmelere gönderilir. Bu raporda; bu Yönetmelik ekindeki usul ve esaslara göre
her bir perakende işletmeden tahsil edilmesi gereken ve tahsil edilen ortak gider katılım pay-
larına, ortak kullanım alanlarından elde edilen gelirlere ve ortak gider katılım payından yapılan
ödemelere ilişkin bilgiler ile her bir gider türü için ortak gider hesaplamalarına yer verilir. Pe-
rakende işletmelerce talep edilmesi halinde, ortak kullanım alanlarından elde edilen gelirler ile
ortak gider katılım paylarından yapılan ödemelere ilişkin belgelerin birer örneği alışveriş mer-
kezi yönetimince perakende işletmelere verilir.

(8) Ortak gider katılım payları tahsilat amacı dışında kullanılamaz. Ortak kullanım alan-
larından elde edilen gelirler ortak giderlerin karşılanmasında kullanılır.

(9) Alışveriş merkezi içindeki perakende işletmeden, bu Yönetmelik ekindeki usul ve
esaslara göre yapılan hesaplama sonucunda tahsil edilmesi gerekenden daha az ortak gider ka-
tılım payı tahsil edilmesi durumunda, tahsil edilmeyen kısım işyeri malikince karşılanır.

(10) Kiraya verilmemiş işyerlerine ait ortak gider katılım payları bu işyerlerinin ma-
liklerince karşılanır.

(11) Bu maddenin uygulanmasından alışveriş merkezi maliki ile yönetimi müştereken
sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yer Tahsisine İlişkin İlke ve Kurallar

Yer tahsisi 
MADDE 12 – (1) Alışveriş merkezinde;
a) Esnaf ve sanatkâr işletmecilerine rayiç bedel üzerinden kiraya verilmek üzere, toplam

satış alanının en az yüzde beşi oranında, 
b) Geleneksel, kültürel veya sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri

icra edenlere, en fazla rayiç bedelinin dörtte biri tutarında kiraya verilmek üzere, toplam satış
alanının en az binde üçü oranında,

yer tahsis edilir.
(2) Bu maddenin uygulanmasından alışveriş merkezi maliki ile yönetimi müştereken

sorumludur.
Rayiç bedel tespiti 
MADDE 13 – (1) Tahsis edilen işyerlerinin rayiç kira bedeli alışveriş merkezi malikince

tespit edilir.
(2) Rayiç bedelin tespitinde, tahsis edilen işyerinin büyüklüğü ve alışveriş merkezi için-

deki konumu, alışveriş merkezinin büyüklüğü ve bulunduğu yer, potansiyel iş hacmi ve ciro
gibi hususlar dikkate alınır. 

Tahsis edilen işyerlerinin duyurulması 
MADDE 14 – (1) Tahsis edilen işyerlerine ilişkin kiralama duyurusu, ilgili üst meslek

kuruluşuna ve üyelerine duyurulmak üzere o ilin esnaf ve sanatkârlar odaları birliğine alışveriş
merkezi yönetimince yazılı olarak gönderilir.
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(2) Kiralama duyurusu, ilgili esnaf ve sanatkârlar odaları birliği ve ilgili üst meslek ku-
ruluşu tarafından yazının kendilerine ulaştığı tarihte, alışveriş merkezi tarafından ise yazının
gönderildiği tarihte kendi internet sitelerinde ilan edilir.

(3) Kiralama duyurusunda alışveriş merkezinin adı, adresi, kiraya verilecek işyerine ait
bilgiler, rayiç kira bedeli, başvuru adresi ve son başvuru tarihi ile başvuru için gerekli belgeler
belirtilir.

(4) Kiralama duyurusunun ilgili üst meslek kuruluşuna ulaştığı tarih, duyuru tarihi kabul
edilir.

(5) Birinci ve üçüncü fıkranın uygulanmasından alışveriş merkezi yönetimi sorumlu-
dur.

Başvuru
MADDE 15 – (1) Tahsis edilen işyerlerinin kiralanmasına ilişkin başvurular yazılı ola-

rak alışveriş merkezi yönetimine yapılır. 
(2) Başvuru yazısına, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olunduğuna dair belge ile kira-

lama duyurusunda belirtilen belgeler eklenir. 
(3) Başvuru, alışveriş merkezi yönetimince kayıt altına alınır ve başvurunun yapıldığını

gösterir bir belge düzenlenerek başvuru sahibine verilir. Bu belgede, başvurunun tarihi ile ta-
rafların adı, soyadı, unvanı ve imzası yer alır. 

(4) Başvuru kayıt ve belgeleri ile rayiç bedel hesaplamaları alışveriş merkezi yöneti-
mince, başvuru tarihinden itibaren beş yıl süreyle saklanır. 

Kiraya verme
MADDE 16 – (1) Başvuruları değerlendirmeye ve tahsis edilen işyerlerini kiraya ver-

meye alışveriş merkezi maliki yetkilidir. Bu işyerleri, usulüne uygun başvuru yapan ve kiralama
şartlarını kabul eden esnaf ve sanatkâr işletmecileri ile geleneksel, kültürel veya sanatsal değeri
olan kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra edenlere kiralanır. 

(2) Esnaf ve sanatkâr işletmecilerine tahsis edilen işyerlerine yeteri kadar talep olma-
ması veya boşalan yerlerin, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre yapılan duyuru tarihinden
itibaren yirmi gün içinde doldurulamaması hâlinde, bu işyerleri diğer talep sahiplerine kiraya
verilebilir. 

(3) Bu maddenin uygulanmasından alışveriş merkezi maliki ile yönetimi müştereken
sorumludur.

Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin tespiti ve ilanı
MADDE 17 – (1) Geleneksel, kültürel veya sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tut-

muş meslekler, ilgili üst meslek kuruluşunun görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça belirlenir. 
(2) Birinci fıkraya göre belirlenen meslekler Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir ve

ilgili üst meslek kuruluşuna yazılı olarak bildirilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Alışveriş merkezinin sürekli indirimli satış ibaresini kullanması
MADDE 18 – (1) Sürekli indirimli satış türünü gösterir ya da çağrıştırır ibarelerin alış-

veriş merkezince kullanımı, içindeki perakende işletmelerin her birinin sürekli indirimli satış
yapmasına bağlıdır. Bu ibarelere, alışveriş merkezinin ön cephesinde kolaylıkla görülebilir ve
okunabilir bir şekilde yer verilir.

(2) Beslenme, eğlenme, dinlenme, kültürel ve benzeri hizmetlerin ve/veya hızlı tüketim
mallarının satışını yapan lokanta, sinema, berber, terzi ve market gibi perakende işletmeler ile
niteliği itibarıyla sürekli indirimli satış türüne uygun olmayan diğer perakende işletmeler birinci
fıkranın uygulanmasında dikkate alınmaz.

(3) Alışveriş merkezince sürekli indirimli satış türünü gösterir ya da çağrıştırır ibarelerin
usulüne uygun kullanılmasından alışveriş merkezi maliki ve yönetimi müştereken sorumludur.
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Güvenlik hizmeti 
MADDE 19 – (1) Alışveriş merkezinin otopark dahil her türlü bağlantı ve eklentileri

ile giriş ve çıkışlarında 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
ve ilgili mevzuatı çerçevesinde özel güvenlik hizmeti sağlanır. 

(2) Alışveriş merkezinde bebek bakım odası ve tuvalet gibi niteliği itibarıyla kayıt altına
alınması uygun olmayan alanlar dışındaki ortak kullanım alanları kamera ile kayıt altına alınır
ve bu kayıtlar en az otuz gün süreyle saklanır. Bu kayıtların saklanmasından alışveriş merkezi
yönetimi sorumludur.

Denetim ve ceza hükümleri
MADDE 20 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanması, uygulamada ortaya çıkan

sorunlar ve şikâyetlerle ilgili olarak alışveriş merkezleri nezdinde denetim yapmaya yetkilidir.
Bakanlık bu yetkisini taşra teşkilatı aracılığıyla da kullanabilir.

(2) Yetkili idareler, Bakanlığın talebi üzerine bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde,
alışveriş merkezleri nezdinde ön inceleme mahiyetinde denetim yapmakla görevlidir.

(3) Yetkili idareler tarafından ikinci fıkra kapsamında yapılan denetimin sonuçları, de-
netimin sonuçlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde il müdürlüğüne bildirilir.

(4) Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde öngörülen idari para
cezalarını Bakanlık, diğer bentlerinde öngörülenleri ise Bakanlığın talebi üzerine yetkili idareler
uygulamaya yetkilidir. Bakanlık idari para cezası uygulama yetkisini, merkezde İç Ticaret Ge-
nel Müdürlüğüne, taşrada il müdürlüğüne devredebilir.

Geçiş hükümleri 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kanunun yürürlüğe girdiği 29/1/2015 tarihi itibarıyla faali-

yette olan alışveriş merkezleri, 4 üncü maddenin (ç) ve (d) bentlerindeki nitelikleri bu Yönet-
meliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde sağlar. Bu fıkra gereğince alışveriş
merkezlerinde yapılacak tadilatların yapı ruhsatının yenilenmesini gerektirmesi durumunda
ruhsatlandırma, alışveriş merkezine yapı ruhsatını vermiş olan idare tarafından yapılır. 

(2) Perakende Bilgi Sistemi uygulamaya geçinceye kadar yapı kullanma izin belgesi
verilen alışveriş merkezlerine ilişkin gerekli bilgiler, yapı kullanma izin belgesinin düzenlendiği
tarihten itibaren on beş gün içinde, hâlihazırda faaliyette olan alışveriş merkezlerine ilişkin ge-
rekli bilgiler ise bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde yetkili idare tara-
fından yazılı olarak Bakanlık İç Ticaret Genel Müdürlüğüne bildirilir.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren alışveriş merkezlerinde boşalan
satış alanları, esnaf ve sanatkâr işletmecilerine kiralanmak üzere tahsis edilmesi zorunlu orana
ulaşana kadar, 12 nci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci ve 16 ncı maddelerde belirtilen usul ve esaslara
uygun olarak esnaf ve sanatkâr işletmecilerine öncelik verilmek suretiyle kiralanır.

(4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren alışveriş merkezlerinde boşalan
satış alanları, geleneksel, kültürel ve sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri
icra edenlere kiralanmak üzere tahsis edilmesi zorunlu orana ulaşana kadar, bu meslekleri icra
edenlere 12 nci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci ve 16 ncı maddelerde belirtilen usul ve esaslara
uygun olarak kiralanır.

Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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İçişleri Bakanlığından:
EMNİYET TEŞKİLATI DİSİPLİN KURULLARININ ÇALIŞMA ESAS 

VE YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 5/4/1980 tarihli ve 16951 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet
Teşkilatı Disiplin Kurullarının Çalışma Esas ve Yöntemlerine İlişkin Yönetmeliğin ek 1 inci
maddesinde yer alan “Genel Müdürlük merkez kuruluşunda” ifadesi “ilişik kestiği yer kadro-
sunda”  şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ ASTSUBAY SINIFLANDIRMA 
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/5/1968 tarihli ve 12906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silâhlı
Kuvvetleri Astsubay Sınıflandırma Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d)
bendinin  (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2)  Deniz Kuvvetlerinde:
(a) Muharip sınıflar: Topçu, güdümlü mermi, uçak bakım, torpidocu, mayın, seyir,

porsun, sonar, harekât, bilgi teknolojileri, çarkçı, kazancı, motorcu, elektrikçi, yara savunma,
elektronik, deniz piyade, deniz istihkâm, istihbarat, silah,

(b) Yardımcı sınıflar: İkmal, bando, teknisyen, sağlık, sıhhiye teknisyeni, idari.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmeliği Millî Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.

—— • ——
Türkiye Adalet Akademisinden:

ADLÎ, İDARÎ VE ASKERÎ YARGI HÂKİM VE  SAVCILARIN 
MESLEK İÇİ EĞİTİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Adalet Akademisi tarafından düzen-

lenen meslek içi eğitime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik adlî, idarî ve askerî yargı hâkim ve savcıların Türkiye

Adalet Akademisi tarafından düzenlenen meslek içi eğitimine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar

Kanununun 119 uncu maddesi ile 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi
Kanununun 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,
b) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,
c) Başkan: Türkiye Adalet Akademisi Başkanını,
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ç) Başkanlık: Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığını,
d) Daire Başkanlığı: Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Daire Başkanlığını,
e) Eğitim Merkezi Başkanlığı: Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Başkanlığını,
f) Genel Kurul: Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunu,
g) Hâkim ve Savcı: 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 3 üncü maddesinde

tanımı yapılan adlî ve idarî yargı hâkim ve savcıları ile 26/10/1963 tarihli ve 357 sayılı Askeri
Hakimler Kanununa tabi askerî hâkim ve savcıları,

ğ) Kurul: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunu,
h) Yıllık Eğitim Planı: Hâkim ve savcıların meslek içi eğitim ihtiyaçlarını karşılamak

üzere her yıl için hazırlanan planı,
ı) Yönetim Kurulu: Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Meslek İçi Eğitimin Niteliği, Hedefleri ve İlkeleri

Meslek içi eğitimin niteliği
MADDE 5 – (1) Meslek içi eğitim, hâkim ve savcılar için hak ve ödevdir.
(2) Meslek içi eğitim hakkı, hâkim ve savcıların ihtiyaç duydukları konularda eğitim

almayı talep etme hakkını içerir.
(3) Meslek içi eğitim ödevi, hâkim ve savcıların görev ve yetki alanları ile ilgili meslek

içi eğitim programlarına alınabilmesini ifade eder.
Meslek içi eğitimin hedefleri
MADDE 6 – (1) Meslek içi eğitimle;
a) Mevzuatta meydana gelen değişikliklerin uygulamaya yansıtılması ve uygulama bir-

liğinin sağlanması,
b) Hâkim ve savcıların,
1) Meslekî bilgi, beceri, birikim ve yeterlilik düzeyini artırmak suretiyle meslekî ve ki-

şisel gelişimine katkı sağlanması,
2) İnsan haklarına ve hukuka uygun, adil ve hızlı bir yargılama yapabilme becerisinin

geliştirilmesi,
3) Ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik değişim ve gelişmeleri yakından takip ede-

rek doğru ve hızlı algılama, anlama ve duruma uygun düşünce üretme becerilerinin geliştiril-
mesi,

4) Evrensel hukuk anlayışının içselleştirilmesine katkı sağlanması,
5) Meslek etiği bilincinin geliştirilmesi,
6) Zamanı verimli şekilde kullanabilme ve karşılaşılabilecek hukuki problemleri kav-

rama ve doğru çözüm üretebilme becerilerinin geliştirilmesi,
c) Yargı eğitimi alanındaki uluslararası temel belgeler, ilgili kurumların stratejik planları

ile reform belgeleri ve eylem planları çerçevesinde eğitim programlarının planlanması ve gün-
celliğinin sağlanması ile bu çerçevede meslekî yetkinliğin geliştirilmesi, 

hedeflenmektedir.
Meslek içi eğitimin başlıca ilkeleri
MADDE 7 – (1) Meslek içi eğitimde aşağıda belirtilen ilkeler esas alınır:
a) Katılımcılar arasında fırsat eşitliğini gözetmek.
b) İhtiyaç duyulan alanlara yönelik eğitim vermek.
c) Hâkim ve savcılara yönelik sıkça karşılaşılan ve özelliği bulunan soruşturma, ko-

vuşturma ve davalara yönelik eğitimler vermek.
ç) Uzmanlık gerektiren bir göreve atanan hâkim ve savcılara atandıkları görevin nite-

liğine uygun programlar düzenlemek.
d) Uygulama birliğinin sağlanabilmesi, hukuki müzakerelerde bulunulabilmesi ve yar-

gısal sorunlara ilişkin deneyimlerin paylaşılabilmesi için programlar yapmak.
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e) Görev, yetki ve mevzuat değişikliklerini kapsayacak şekilde karşılaşılacak sorunlara
ilişkin uyum eğitimi vermek.

f) Gerektiğinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla, eğitimde işbirliği, bilgi, belge, araç,
gereç ve eğitici sağlamak.

g) Eğitimi etkililik, verimlilik ve ekonomiklik ilkelerine uygun olarak yürütmek.
ğ) Eğitim yapılacak ortamları eğitimin gereklerine göre donatmak.
h) Eğitim programı ve faaliyetlerini hâkim ve savcıların yargısal görevlerini aksatma-

yacak şekilde planlamak ve gerçekleştirmek.
ı) Eğitimin beklenen sonuçlara ulaşıp ulaşmadığının belirlenmesi konusunda eğitimin

sonunda ölçme ve değerlendirme yapmak.
i) Gerektiğinde adalet ve hukuk dışındaki diğer uzmanlık alanlarından ve uzmanlardan

yararlanmak.
(2) Başkanlık meslek içi eğitimin planlanması, uygulanması ve takibi ile sonuçlarının

değerlendirilmesi süreçlerini gerçekleştirir. Bu kapsamda gerektiğinde re’sen ya da hizmet satın
almak suretiyle meslek içi eğitimlerin hâkim ve savcılar üzerindeki etkinlik ve verimliliğini
araştırır. Eğitimin beklenen sonuçlara ulaşıp ulaşmadığının belirlenmesi konusunda istatistik
ve etki analizleri yapar veya yaptırır, elde edilen sonuçlar doğrultusunda işlem ya da faaliyet-
lerini yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yıllık Eğitim Planlarının Hazırlanması, Duyurulması ve Uygulanması

Yıllık eğitim planının hazırlanması
MADDE 8 – (1) Yıllık eğitim planı, aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanır:
a) Başkanlık, kısa ve uzun vadeli eğitim ve öğretim planlarını hazırlama sürecinde Ba-

kanlık, Millî Savunma Bakanlığı, Kurul, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek
İdare Mahkemesi, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Noterler Birliği, hukuk fakülteleri ile görüş
alınmasına ihtiyaç duyulan diğer kurum, kuruluş veya kurulların görüş ve önerilerini alır.

b) Daire Başkanlığı, alınan görüş ve önerileri dikkate alarak yıllık eğitim planı taslağını
hazırlar.

(2) Yıllık eğitim plan taslağında eğitim programlarının;
a) Kongre, konferans, şura, sempozyum, seminer, çalıştay, panel gibi bilimsel ve kül-

türel toplantı türlerinden hangi yöntemle yapılması gerektiği,
b) Konusu, amaç ve hedefleri,
c) Hedef kitlesi ile katılımcı sayısı,
ç) Yapılacağı yer, tarih ve süresi,
belirtilir.
(3) Taslağın hazırlanmasında mevzuat ve reform belgelerine, Başkanlığın ve ilgili diğer

kurumların stratejik planları ile eylem planlarında ve ilgili ulusal ve uluslararası raporlarda be-
lirtilen eğitim konularına öncelik verilir.

(4) Başkanlık, gerektiğinde hâkim ve savcılarla mülâkat, anket veya diğer ölçme ve de-
ğerlendirme araçlarını kullanmak suretiyle eğitime yönelik ihtiyaç analizleri yapar veya yap-
tırır.

Yıllık eğitim planının duyurulması
MADDE 9 – (1) Karara bağlanan yıllık eğitim planı Kurula gönderilir ve Akademinin

internet sitesinde ilan edilir.
Yıllık eğitim planının uygulanması
MADDE 10 – (1) Planlanan eğitim programlarına katılmak isteyen adlî ve idarî yargı

hâkim ve savcıların talepleri Eğitim Merkezi Başkanlığı tarafından toplanır ve katılımcıların
belirlenmesi için Kurula gönderilir.
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(2) Yüksek Mahkemeler, Kurul ve Bakanlığın merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuru-
luşlarında idari görevlerde çalışan hâkim ve savcılar, yetkili makamın izni ile eğitim program-
larına katılabilir.

(3) Eğitime katılma izni verilenlerin listesi Kurul tarafından Başkanlığa bildirilir.
(4) Eğitime katılmasına karar verilen askerî hâkim ve savcıların listesi Millî Savunma

Bakanlığı tarafından Eğitim Merkezi Başkanlığına bildirilir.
(5) Daire Başkanlığı, yıllık eğitim planını uygular, programların etkin ve verimli bir

şekilde uygulanması için gerekli tedbirleri alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kurul ve diğer kurumlarla işbirliği
MADDE 11 – (1) Eğitim programları, eğitimin konusu ve amacına göre gerektiğinde

Kurul, yüksek mahkemeler, ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapılarak
düzenlenebilir.

Öğretim elemanı görevlendirme 
MADDE 12 – (1) Meslek içi eğitimlerde;
a) Yüksek mahkemelerin başkan, daire başkanı ve üyeleri,
b) Hâkimler ve savcılar,
c) Yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim elemanları,
ç) Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına

mensup uzmanlar, avukatlar ve noterler,
d) Yabancı ülkelerden gelen akademisyenler ve uzmanlar,
e) Özel eğitim ve danışmanlık kurumlarında çalışan uzmanlar,
öğretim görevlisi olarak görevlendirilebilir.
(2) Öğretim görevlilerinin tespitinde, yıllık eğitim planı doğrultusunda oluşturulan prog-

ramlarda yer verilen konu başlıkları ve içerikleri kapsamında mesleki ya da akademik çalış-
maları bulunan ve konusunda uzman kişilerin seçimine öncelik verilir.

Ders ücreti
MADDE 13 – (1) Akademide ders vermekle görevlendirilenlere;
a) Üniversite öğretim elemanlarına 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim

Personel Kanununa göre, 
b) Üniversite dışından görevlendirilenlere, birinci derecede olanlar için profesörlere,

ikinci derecede olanlar için doçentlere, üç veya daha aşağı derecede olanlar ile kamu görevlisi
olmayanlar için okutmanlara ödenen kadar, 

ders ücreti ödenir.
(2) Birinci fıkra kapsamında görevlendirilenlere ders ücreti dışında herhangi bir ad al-

tında ödeme yapılmaz.
Yayınlar
MADDE 14 – (1) Hâkim ve savcılara, yüksek mahkeme içtihâtları, sıklıkla karşılaşılan

suç ve davalar ile diğer pratik bilgiler içeren mesleki konularda kitap, bülten, dergi, broşür,
CD, DVD ve benzeri gereçleri dağıtılabilir. 

(2) Programlarda sunulan tebliğler, çalışma raporları ve açılış konuşmaları yayın hâline
getirilebilir.

Uzaktan eğitim
MADDE 15 – (1) Başkanlık, faaliyetlerini uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirebilir.
(2) Uzaktan eğitime katılanlar, belirlenen eğitim programını bitirir ve uzaktan eğitime

ilişkin Akademi tarafından belirlenen kurallara uyarlar.
(3) Uzaktan eğitim programını tamamlayan hâkim ve savcılar Kurula bildirilir.
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Sorumluluk
MADDE 16 – (1) Eğitime katılanlar, eğitim süresi içinde programa ilişkin belirlenen

kurallara uyar.
(2) Mazereti nedeniyle programlara katılmak istemeyen hâkim ve savcıların talepleri

ilgisine göre Kurula veya Millî Savunma Bakanlığına bildirilir.
(3) Kanuni mazereti bulunmaksızın veya muaf tutulmasına ilişkin talebi Kurul veya

Millî Savunma Bakanlığı tarafından kabul edilmeksizin bir eğitim programına katılmayanlar
ile katıldığı eğitim programına devamsızlık yapanlar, Başkanlık tarafından Kurula veya Millî
Savunma Bakanlığına bildirilir.

Belge verilmesi
MADDE 17 – (1) Meslek içi eğitime katılanlara eğitimin konusu, süresi, tarihi ve yerini

belirten Ek-1 veya Ek-2’de yer alan belgeler verilebilir.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı

yürütür.

Ek-1 

MESLEK İÇİ EĞİTİM SERTİFİKASI

Sayın .............................

Türkiye Adalet Akademisince ..../...../20.. .../..../20.. tarihleri arasında ..............  için dü-

zenlenen .................................... meslek içi eğitimi başarı ile tamamlayarak sertifika almaya

hak kazanmıştır. 

BAŞKAN

Ek-2 

MESLEK İÇİ EĞİTİME KATILIM BELGESİ

Sayın .............................

Türkiye Adalet Akademisince ..../...../20... ..../..../20... tarihleri arasında ..............  için

düzenlenen .................................... konulu meslek içi eğitime katılması nedeniyle işbu belge

tanzim edilerek kendisine verilmiştir. 

BAŞKAN
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Türkiye Adalet Akademisinden:
TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ DANIŞMA KURULLARI VE 

KOMİSYONLARININ KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE 
ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Adalet Akademisinin; eğitim, da-

nışma, yardım, inceleme, araştırma ve yayın ile dokümantasyona ilişkin görevlerini, bilimsel
yaklaşımla yerine getirebilmesi amacıyla oluşturulacak danışma kurulları ve komisyonlarının,
kuruluş, toplantı, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Adalet Akademisinin görevlerini yerine ge-

tirebilmesi için gerekli olan bilimsel ve teknik çalışmaları yapmak üzere oluşturulacak danışma
kurulları ve komisyonların oluşumunu, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Aka-

demisi Kanununun 5 inci ve 6 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,
b) Başkan: Türkiye Adalet Akademisi Başkanını, 
c) Başkanlık: Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığını, 
ç) Kurul: Bu Yönetmelik hükümlerine göre kurulacak daimi veya geçici statüdeki da-

nışma kurullarını,
d) Komisyon: Bu Yönetmelik hükümlerine göre kurulacak daimi veya geçici statüdeki

komisyonları, 
e) Yönetim Kurulu: Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kurul ve Komisyonların Oluşumu ile Çalışma Usul ve Esasları

Kurul ve komisyonların oluşumu 
MADDE 5 – (1) Akademinin, eğitim, danışma, yardım, inceleme, araştırma, yayın ve

dokümantasyon ile diğer görevlerine ilişkin çalışmalar yapmak üzere, Başkanlığın teklifi üze-
rine, Yönetim Kurulunun kararıyla, hizmet süresi ve çalışma alanları belirlenmek suretiyle,
konunun niteliğine göre daimi veya geçici statüde danışma kurulları ya da komisyonlar kuru-
labilir.

(2) Kurul ve komisyonlar, Başkanlığa bağlı olarak görev yaparlar ve sekretarya hiz-
metleri, Başkan tarafından belirlenen daire başkanlığınca yürütülür.

Kurul ve komisyonların üyelerinin belirlenmesi 
MADDE 6 – (1) 5 inci maddeye göre oluşturulan danışma kurul veya komisyonlara;

bakanlıklar, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare
Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Türkiye
Barolar Birliği, Türkiye Noterler Birliği ve üniversiteler ile gerektiğinde diğer kamu kurum,
kuruluş veya kurullarının temsilcileri ve uzmanlar üye olarak belirlenebilir.
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Toplantı ve çalışma usul ve esasları
MADDE 7 – (1) Kurul ve komisyonlar, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanarak,

katılanların salt çoğunluğuyla karar alır.
(2) Oylarda eşitlik olması halinde kurul veya komisyon başkanının bulunduğu taraf ço-

ğunlukta sayılır.
(3) Kurul veya komisyon toplantılarında çekimser oy kullanılamaz.
(4) Toplantıda çoğunluk sağlanamazsa bir sonraki toplantı, kurul veya komisyon baş-

kanının belirleyeceği yer ve zamanda yapılır. 
(5) Kurul veya komisyonlar gerektiğinde alt kurul veya komisyonlara ayrılmak suretiyle

çalışmalarını sürdürebilir. Alt kurul ve komisyonlar kararlarını salt çoğunlukla alır.
(6) Kurul veya komisyonlar, görüş ve önerilerini alt komisyonların aldığı kararlarla

bağlı olmadan belirler.
(7) Başkan, kurul ve komisyonların gündemini belirleyebilir ve toplantılara başkanlık

edebilir. 
(8) Kurul ve komisyonlar, çalışmalarıyla ilgili olarak hazırlayacakları görüş, öneri veya

taslak metinlerini, varsa karşı görüş ve önerilerini de belirtmek suretiyle elektronik ortamda
ve yazılı olarak Başkanlığa teslim eder.

Kurul ve komisyon başkanı 
MADDE 8 – (1) Kurul ve komisyonlar, kendi üyeleri arasından bir başkan ve başkan

vekili seçer. 
(2) Kurul ve komisyon başkanları, etkin ve verimli çalışmayı sağlamak ve temsil görevini

yerine getirmekle yükümlüdür.
Üyeliğin düşmesi ve sona ermesi 
MADDE 9 – (1) İzinsiz veya özürsüz olarak üst üste iki veya bir yıl içinde toplam dört

defa kurul ve komisyon toplantılarına katılmayanların üyeliği kendiliğinden düşer. 
(2) Kurul ve komisyon çalışmalarına etkin ve verimli katılmayan veya verilen yüküm-

lülükleri yerine getirmeyen üyelerin, üyeliğinin sona erdirilmesine, Başkanın teklifi üzerine,
Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. 

(3) Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre üyeliğin sona erme durumları, ilgililerin
bağlı olduğu kurum ve kuruluşlar ile kendilerine bildirilir.

(4) Görev yaptığı kurum, kuruluş ve kurullarındaki görevleri sona eren üyelerin, kurul
veya komisyon üyeliği sona erer. 

(5) Boşalan üyelikler, gerektiğinde 6 ncı maddedeki usule göre doldurulur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yolluk ve yevmiye
MADDE 10 – (1) Kurul ve komisyonlara toplantı yeri dışındaki bir mahalden katılan

üyelere, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre, yol masrafı ve
yevmiye ödemesi yapılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 11 – (1) 23/8/2005 tarihli ve 25915 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Adalet Akademisi Danışma Kurulları ve Komisyonlarının Kuruluş, Çalışma Usul ve Esaslarına
Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme 
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı

yürütür.
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Türkiye Adalet Akademisinden:
TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ HİZMETLERİNDEN YARARLANMA 

VE ÜCRETLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 
HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Adalet Akademisinin hizmetlerinden

yararlanma ve hizmetler nedeniyle alınacak ücretlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Adalet Akademisi hizmetlerinden yararlanma

esasları ile ücret tarifesinin hazırlanmasına ve tahsiline ilişkin usul ve esasları kapsar. 
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Aka-

demisi Kanununun 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,
b) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,
c) Başkan: Türkiye Adalet Akademisi Başkanını,
ç) Eğitim Merkezi Başkanlığı: Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Başkanlığını,
d) Genel Kurul: Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunu,
e) Yönetim Kurulu: Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Hizmetlerden Yararlanma

Meslek içi eğitim
MADDE 5 – (1) Akademi tarafından verilen meslek içi eğitim programlarından; 
a) Adlî, idarî ve askerî yargı hâkim ve savcıları, noterler, kamuda çalışan avukatlar ve

hukuk müşavirleri ilgili kurum, kuruluş veya kurulları aracılığıyla, 
b) Serbest avukatlar ise bizzat başvurmak suretiyle, 
yararlanabilirler.
Uzmanlık eğitim ve öğretimi
MADDE 6 – (1) Akademi tarafından düzenlenen uzmanlık programlarından Türkiye

Adalet Akademisi Uzmanlık Programı Yönetmeliği hükümleri gereğince başvurma koşullarını
taşıyan; 

a) Adlî, idarî ve askerî yargı hâkim ve savcıları ile noterler, kamuda çalışan avukatlar
ve hukuk müşavirleri ilgili kurum, kuruluş veya kurulları aracılığıyla, 

b) Serbest avukatlar ise bizzat başvurmak suretiyle, 
yararlanabilirler.
Hizmet içi eğitim
MADDE 7 – (1) Adalet uzmanı, adalet uzman yardımcıları, icra müdürleri, icra müdür

yardımcıları, yazı işleri müdürleri, zabıt kâtipleri, adalet ve hukuk alanına ilişkin eğitim tale-
binde bulunan kurum ve kuruluş çalışanları, Akademi tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim
programlarına ilgili kurum, kuruluş veya kurulları aracılığıyla başvurabilirler.
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Meslek içi ve hizmet içi eğitim ile uzmanlık programına katılmada izin
MADDE 8 – (1) Akademi tarafından düzenlenen meslek içi ve hizmet içi eğitim ile

uzmanlık programlarına, Akademi tarafından bu programlara kabul için öngörülen koşullar
uyarınca ilgili kurum, kuruluş veya kurullarınca izin verilenler katılabilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ücrete Tabi Hizmetler ve Ücret Tarifesine İlişkin Usul ve Esaslar

Ücrete tabi hizmetler
MADDE 9 – (1) Akademinin;
a) Meslek öncesi eğitim ile adlî, idarî ve askerî yargı hâkim ve savcılarına yönelik mes-

lek içi eğitim programları dışındaki her türlü eğitim hizmeti,
b) Danışma, hukuki yardım, inceleme, dokümantasyon, araştırma hizmetleri,
c) Akademinin yayın kurulu tarafından ücretli olarak belirlenmiş yayın faaliyetleri,
ç) Yatılı tesislerden yararlanma hizmetleri,
ücrete tabidir.
Ücret tarifesinin hazırlanması ve yürürlüğe konulması
MADDE 10 – (1) Akademi tarafından verilen hizmetler karşılığında alınacak ücretlere

ilişkin tarife, Yönetim Kurulu tarafından her yıl için hazırlanır ve yürürlüğe konulur.
(2) Yeni ücret tarifesi yürürlüğe girinceye kadar önceki ücret tarifesi uygulanmaya de-

vam olunur.
Ücret tarifelerinin kapsamı
MADDE 11 – (1) Ücret tarifesinde, yıllık çalışma programında yer alan faaliyetler çer-

çevesinde Akademi tarafından verilecek hizmet kalemleri yer alır.
Ücret miktarının belirlenmesi
MADDE 12 – (1) Ücret tarifesinde yer alan ücretler verilen hizmetin kapsamı, süresi,

faydalananların sayısı ve Akademi giderleri gibi maliyeti etkileyen hususlar gözetilerek belir-
lenir.

Ücreti ödeyecekler
MADDE 13 – (1) Akademi hizmetlerinden faydalananlardan kamuda çalışanların ücreti

ilgili kurum, kuruluş veya kurulları tarafından, diğerlerinin ücreti ise bizzat yararlananlar tara-
fından ödenir.

Ücretin ödenme şekli ve niteliği
MADDE 14 – (1) Ücretin peşin ödenmesi esastır. Ücret tarifesinde, ödemelerin usulü

gösterilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 15 – (1) 8/10/2004 tarihli ve 25607 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Adalet Akademisinin Hizmetlerinden Yararlanma ve Ücretlere İlişkin Yönetmelik yürürlükten
kaldırılmıştır. 

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı

yürütür.
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Türkiye Adalet Akademisinden:

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ UZMANLIK PROGRAMI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, adlî, idarî ve askerî yargı hâkim veya savcı-

larının, avukatların, kamu kurum, kuruluş veya kurullarında çalışan hukuk müşavirlerinin, no-
terlerin ve kendi hükümetleri tarafından uzmanlık programları için adaylığı teklif edilecek ya-
bancıların hukuk ve adalet alanlarında uzmanlık kazanmaları için Türkiye Adalet Akademisi
tarafından yürütülecek uzmanlık eğitim ve öğretim programı ile sınavlara ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik adlî, idarî ve askerî yargı hâkim veya savcılarının,

avukatların, kamu kurum, kuruluş veya kurullarında çalışan hukuk müşavirleri, noterler ve
kendi hükümetleri tarafından uzmanlık programları için adaylığı teklif edilecek yabancıların
hukuk ve adalet alanlarında uzmanlık kazanmalarına yönelik eğitim ve öğretim programları
ile sınavlara ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Aka-

demisi Kanununun 31 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Aday: Türkiye Adalet Akademisi uzmanlık eğitim ve öğretimi programına kaydı ya-

pılan adlî, idarî veya askerî yargıda görevli hâkim veya savcılar, avukatlar, kamu kurum, ku-
ruluş veya kurullarında çalışan hukuk müşavirleri ve noterler ile kendi hükümetleri tarafından
adaylığı teklif edilecek yabancıları,

b) Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,
d) Başkan: Türkiye Adalet Akademisi Başkanını,
e) Daire Başkanlığı: Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Daire Başkanlığını,
f) Dönem: Program Komisyonunca her bir ders için belirlenen eğitim süresini,
g) Eğitim Merkezi Başkanlığı: Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Başkanlığını,
ğ) Eğitim Merkezi Başkanı: Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Başkanını,
h) Kanun: 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununu,
ı) Kurul: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunu,
i) Program Komisyonu: Türkiye Adalet Akademisi uzmanlık eğitim ve öğretimi prog-

ram komisyonunu,
j) Sınav Kurulu: Uzmanlık eğitimi programlarına kabul edilecek öğrencilerin yazılı ve

sözlü giriş sınavlarını yapacak kurulu,
k) Uzmanlık programı: Yönetim Kurulu tarafından belirlenip ilan edilen hukuk ve adalet

alanındaki tezli veya tezsiz eğitim ve öğretim programlarını,
l) Yönetim Kurulu: Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunu, 
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Program Komisyonu, Sınav Kurulu ve Öğretim Elemanları

Program Komisyonu
MADDE 5 – (1) Program Komisyonu; Eğitim Merkezi Başkanı, Meslek İçi ve Hizmet

İçi Eğitim Daire Başkanı ile Başkanın teklifi ve Yönetim Kurulunun kararıyla; Kanunun 22 nci
veya 23 üncü maddeleri uyarınca görevlendirilenlerden bir, üniversitelerde görevli öğretim
üyelerinden iki kişi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.

(2) Eğitim Merkezi Başkanı, Program Komisyonunun başkanıdır. Program komisyon
başkanının bulunmadığı toplantılarda Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Daire Başkanı toplantıya
başkanlık eder.

(3) Program Komisyonu, komisyon başkanının talebiyle toplanır.
(4) Program Komisyonu en az üç kişi ile toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğu

ile karar verir. Üyeliğin herhangi bir şekilde sona ermesi durumunda kalan süre için aynı usulle
yeniden üye seçimi yapılır. 

(5) Seçimle gelen Program Komisyonu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi dolan
üyeler yeniden seçilebilir. Süresi dolan Program Komisyonu üyelerinin görevi yeni üyeler se-
çilinceye kadar devam eder.

(6) Toplantı gündemi, Program Komisyonu başkanı tarafından belirlenir ve toplantıdan
üç gün önce üyelere bildirilir. Gündem dışı konular Program Komisyonu başkanı veya toplan-
tıya katılanların salt çoğunluğunun kabulü ile gündeme alınır.

(7) Program Komisyonunun sekretarya işlemlerini Daire Başkanlığı yürütür. 
(8) Program Komisyonunu toplantılarına il dışından gelen üyelerin yol, konaklama ve

diğer zorunlu giderleri 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre
Akademice karşılanır.

Program Komisyonunun görevleri
MADDE 6 – (1) Program Komisyonunun görevleri şunlardır:
a) Uzmanlık eğitim ve öğretim programı açılmasına ve uzmanlık alanlarının belirlen-

mesine ilişkin Yönetim Kuruluna görüş bildirmek.
b) Programların yürütülmesinde tez danışmanlığı ve Sınav Kurulunda görev yapacak

öğretim elemanlarını belirlemek.
c) Akademik yılın başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyerek akademik takvimi hazırla-

mak, uzmanlık alanlarına ilişkin dersleri ve konuları, derslerin; zorunlu, koşullu seçmeli ve
seçmeli türden olmak üzere ders dağılımına ve uzmanlık eğitim ve öğretim programının tezli
veya tezsiz yapılmasına karar vermek, programların aday sayısına ilişkin Yönetim Kuruluna
görüş bildirmek.

ç) Uygulanacak akademik programdaki derslerin, haftalık ders saat ve kredilerini, her
öğretim yılından önce belirlemek ve adayların diğer programlardan bir dönemde alabileceği
dersleri tespit etmek.

d) Uzmanlık eğitim ve öğretim programlarında yabancı dil bilgisi aranıp aranmayaca-
ğını, aranacak ise bunun usul ve esaslarını belirlemek.

e) Yabancı uyruklu adayların kabulü için gerekli koşulları tespit etmek.
f) Akademi ya da diğer kurumlardaki programlardan yatay geçiş koşullarını ve muaf

tutulacak dersleri ve ders sayısını belirlemek.
g) Uzmanlık eğitim ve öğretim programında yazılacak teze veya bitirme projesine iliş-

kin kuralları belirlemek.
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ğ) Danışmanlar tarafından uygun görülen tez konularını onaylamak. 
h) Adayların mazeretli sayılabilmesi için aldıkları sağlık raporlarının ve diğer özür ne-

denlerinin kabul edilip edilmeyeceğine ilişkin karar vermek.
Eğitim ve öğretim dili
MADDE 7 – (1) Eğitim ve öğretim dili Türkçe’dir.
(2) Program Komisyonu başka dillerde eğitim ve öğretim yapılmasına karar verebilir.
Sınav Kurulu
MADDE 8 – (1) Sınav Kurulu, Program Komisyonu tarafından programda görev yapan

öğretim elemanları arasından seçilecek üç asıl ve iki yedek üyeden oluşur. Sınav Kurulu baş-
kanını Program Komisyonu seçer. Asıl üyelerin seçildiği usulle yedek üyeler de belirlenir.
Sınav Kurulu her uzmanlık programı için ayrı ayrı seçilir.

(2) Asıl üyelerden birinin toplantıya katılamaması hâlinde, yerine yedek üyelerden biri
katılır. Sınav Kurulu başkanının katılamaması halinde, Program Komisyonu ilgili toplantıya
başkanlık yapacak üyeyi belirler.

(3) Sınav Kurulu oy çokluğu ile karar alır. 
(4) Sınav Kurulunun sekretarya hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. 
(5) Sınav Kurulunun başkan ve üyeleri, kendilerinin veya eşlerinin üçüncü derece de

dâhil olmak üzere kan veya kayın hısımlarının katıldıkları sınavların Sınav Kurulunda görev
alamazlar. Bu durumda Sınav Kuruluna yedek üyelerden biri katılır. 

(6) Yazılı sınavlar Başkanlıkça yapılır. Gerektiğinde Başkanlıkça uygun görülen kurum
veya kuruluşlara da yaptırılabilir.

Sınav Kurulunun görevleri
MADDE 9 – (1) Sınav Kurulu, giriş sınavına katılacakların sınav süresinin ve puanlama

esaslarının belirlenmesine, giriş sınavıyla ilgili soruların hazırlanmasına, cevapların değerlen-
dirilmesine, sınav tutanaklarının düzenlenmesine, sınavların düzenli şekilde yürütülmesine, sı-
navlarla ilgili evrakın Program Komisyonuna teslim edilmesine ilişkin işleri ve diğer işlemleri
yürütür.

Öğretim elemanlarının görevlendirilmesi
MADDE 10 – (1) Uzmanlık programlarında görevlendirilecek öğretim elemanları, Ka-

nunun 22 nci, 23 üncü ve 24 üncü maddeleri uyarınca görevlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uzmanlık Eğitim ve Öğretimi Programına Başvuru Koşulları, 
Giriş Sınavları ve Sınav Başarı Notu, Eğitim ve Öğretim Ücreti

Başvuru koşulları
MADDE 11 – (1) Akademi tarafından yürütülecek uzmanlık eğitim ve öğretim prog-

ramına katılabilmek için aşağıdaki koşullar aranır: 
a) Adlî, idarî veya askerî yargıda hâkim veya savcı, avukat, noter ve kamu kurum, ku-

ruluş veya kurullarında hukuk müşaviri olarak fiilen en az beş yıldır görev yapıyor olmak ve
ALES’ten eşit ağırlık puan türünde en az 50 puan almış olmak.

b) Yabancılar yönünden hukuk ve adalet alanında en az dört yıllık lisans öğrenimi veren
bir yükseköğretim kurumu ya da bunlara denkliği yetkili makamca onanmış yabancı ülkelerdeki
benzerlerini bitirmiş olmak şartıyla kendi hükümetleri tarafından uzmanlık programları için
adaylığı teklif edilmiş olmak.
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İlân ve duyuru
MADDE 12 – (1) Açılacak programlar ve başvuru koşulları, giriş sınavından en az üç

ay önce Akademinin internet sitesinde ilân edilir. Ayrıca Bakanlık, Anayasa Mahkemesi, Yar-
gıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Kurul, Türkiye Barolar Bir-
liği ve Türkiye Noterler Birliği ile diğer Bakanlıklara bildirilir.

(2) İlân ve duyuru metninde, uzmanlık eğitim ve öğretim programı, uzmanlık alanları,
programa başvuru koşulları, giriş sınav tarihi ve yeri, başvuru süresi ve Yönetim Kurulunca
belirlenecek giriş sınavı ve uzmanlık programı ücreti hakkında bilgiler yer alır.

Başvuru
MADDE 13 – (1) Programa katılmak isteyen adaylar, Akademinin internet sitesinden

sağlayacakları başvuru formlarını usulüne uygun biçimde doldurarak, son başvuru günü biti-
mine kadar Akademiye elektronik ortamda iletir. 

(2) Başvuru formu, ilgilinin sınava girebilme hakkını taşıyıp taşımadığının tespiti açı-
sından incelenir.

(3) Başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını cevapsız bırakanlar ile sınava gi-
rebilme hakkını taşımadığı tespit edilenlerin başvuruları reddedilir. 

(4) Başvurusu kabul edilenler Akademinin internet sitesinde ilan edilir.
(5) Başvuru ile ilgili diğer hususlar sınav ilanında belirtilir.
(6) Başvurusu kabul edilen adaylara sınav giriş belgesi Akademi tarafından gönderilir.

Adayların bu belgeleri sınavda yanında bulundurması zorunludur.
Giriş sınavları ve sınav başarı notu 
MADDE 14 – (1) Giriş sınavları yazılı sınav ve mülakat şeklinde yapılır. Sınavlarda

adayın genel yeteneği, genel kültürü ve alan bilgisi ölçülür.
(2) Yazılı sınav başarı notu 100 üzerinden 50’dir.
(3) Mülakat, yazılı sınavda en yüksek puanı alan öğrenciden başlayarak, programa kabul

edilecek öğrenci sayısının üç katı kadar aday çağırılır. Mülakata katılacak en son öğrenci ile
aynı puana sahip adaylar da mülakata davet edilir.

(4) Başarı notunun hesaplanmasında ALES sonucuna yüzde on, giriş yazılı sınav so-
nucuna yüzde kırk, mülakat sonucuna yüzde elli ağırlık verilir. Yabancı dil aranan durumlarda,
ALES sonucuna yüzde on, başvuruda belirtilen yabancı dil sınavı sonucuna yüzde yirmi, yazılı
sınav sonucuna yüzde otuz, mülakat sonucuna yüzde kırk ağırlık verilir.

(5) Sınav başarı notu 100 üzerinden 70’tir.
(6) Giriş sınavı sonuçları, sınava katılan tüm adayların adları ve aldıkları notların gös-

terildiği giriş sınavı sonuç listesi Akademi binasında ve internet sitesinde ilân edilir.
Kayıt için gerekli belgeler
MADDE 15 – (1) Kesin kaydın yapılabilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi gerekir:
a) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını içerir resmi kimlik belgesi.
b) Dört adet vesikalık fotoğraf.
c) ALES sonuç belgesi.
ç) Adlî, idarî ve askerî yargı hâkim ve savcıları ile kamuda görev yapan görevliler, avu-

katlar ve noterler yönünden Kanunun 31 inci maddesine göre alınan izne dair belge.
d) Yönetim Kurulunca program için belirlenen ücretin yatırıldığına dair belge.
Kayıt işlemleri
MADDE 16 – (1) Yerleştirilmeye hak kazananlar, kesin kayıtlarını belirlenen sürenin

son gününün mesai saati bitimine kadar şahsen ya da ilanda belirtilmesi halinde, elden, posta
yoluyla veya elektronik ortamda yapmak zorundadır. 
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(2) Kaydını süresi içinde yaptırmayan başvuranların yerine, başarı sırası esas alınarak
yedek listeden başvuranlar kayda çağrılır.

Yabancı uyruklu adayların kabulü
MADDE 17 – (1) Kendi hükümetleri tarafından Akademi uzmanlık programı için aday-

lığı teklif edilen yabancılar; 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca belirlenen ko-
şulları taşımaları kaydıyla, programlara sınava girmeksizin aday olarak kabul edilebilir.

Eğitim ve öğretim ücreti 
MADDE 18 – (1) Eğitim ve öğretim programına ilişkin ücret Yönetim Kurulu tarafın-

dan belirlenir.
(2) Herhangi bir sebeple kaydı silinen adayın ücreti geri ödenmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ders Kaydı, Devam Zorunluluğu, Ara ve Dönem Sonu Sınavları

Ders kaydı
MADDE 19 – (1) Adaylar, dersler başlamadan önce, Program Komisyonu tarafından

belirlenen takvim ve ilkelere göre ders ve tez kayıtlarını yaptırır.
(2) Geçerli sayılan bir mazereti olmaksızın ders ve tez kayıtlarını süresi içinde yaptır-

mayan adayların kayıtları silinir. Mazeretin kayıt süresinin bitiminden itibaren on gün içinde
yazılı olarak bildirilmesi gerekir.

Devam durumu ve mazeret
MADDE 20 – (1) Derslere devam zorunludur. Mazeretsiz olarak toplam ders saatinin

% 10 oranında devam etmeyenlerin kaydı silinir ve durumu ilgilinin kurumuna bildirilir. 
(2) Adayların mazeretinin geçerli olabilmesi için mazeretini belirten belgenin Program

Komisyonu tarafından kabul edilmesi gerekir. Sağlık sorunu, doğal afet, anne, baba, eş, kardeş
ve çocuğun ölümü ile eşinin annesi, babası ve kardeşinin ölümü, evlilik ve doğum durumlarında
kamu görevlilerine yasal olarak tanınan süre kadar mazeretli sayılır. 

(3) Adaylar mazeretlerini, sağlık raporu alınması durumunda rapor süresinin dolduğu,
diğer durumlarda sebebin sona erdiği tarihten başlayarak en geç on gün içinde bildirmesi ge-
rekir. Mazereti, Program Komisyonu tarafından kabul edilmiş olsa dahi toplam mazeret süresi
toplam ders saatinin %20’sini aştığı takdirde, adayın kaydı silinir ve durumu ilgilinin kurumuna
bildirilir.

(4) Dönem sonu sınavına geçerli kabul edilen mazereti nedeniyle giremeyen adaylar,
Program Komisyonunca belirlenecek bir tarihte sınava alınır.

Notlarda maddi hata durumu
MADDE 21 – (1) Adaylar, sınav notlarına ilişkin maddi hata itirazlarını notların ila-

nından başlayarak on gün içinde Sınav Kuruluna yapar.
(2) İnceleme, bütün cevapların değerlendirilip değerlendirilmediği, not toplamının doğ-

ruluğu ve duyuru listelerine doğru yazılıp yazılmadığı konuları ile sınırlıdır.
Sınavın geçersiz sayılması
MADDE 22 – (1) Adaylardan;
a) İzinsiz sınav salonunu terk edenler,
b) Sınavda kopya çekenler, verenler veya bunlara teşebbüs edenler,
c) Kendi yerine başkasının sınava girmesini sağlayanlar,
ç) Sınav düzenine aykırı davranışta bulunanlar,
hakkında tutanak düzenlenir. İlgililerin sınavları geçersiz sayılır ve kaydı silinir. 
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Ara sınavlar
MADDE 23 – (1) Adaylar, her dönem içinde derslerden en az bir kez ara sınavına gi-

rerler. Ara sınav, tez yazma kurallarına uygun olarak hazırlanmış ödev ya da ödevlerin değer-
lendirilmesi biçiminde de yapılabilir.

(2) Birden fazla ara sınav yapılması durumunda notların aritmetik ortalaması alınır.
Dönem sonu sınavları
MADDE 24 – (1) Dönem sonu sınavları belirlenen ve duyurulan tarihlerde yazılı olarak

yapılır. Bu sınavlar, tez yazma kurallarına uygun olarak hazırlanmış dönem ödevlerinin değer-
lendirilmesi şeklinde de yapılabilir.

(2) Adayın bir dersten başarılı sayılabilmesi için, ara sınavın yüzde kırkı ve dönem sonu
sınavının yüzde altmışı alınarak bulunan toplam puanın 70’ten aşağı olmaması gerekir.

Notlar
MADDE 25 – (1) Ara sınav ve dönem sonu sınavları, 100 tam not üzerinden değerlen-

dirilir.
(2) Bir dersin başarı puanı; 
a) 0-69 Geçmez,
b) 70-79 Orta, 
c) 80-89 İyi,
ç) 90-100 Pekiyi,
şeklinde değerlendirilir. 
Kayıt silme 
MADDE 26 – (1) 28 inci madde uyarınca verilen ek sürede tez veya proje çalışmasını

tamamlayamayan adayın kaydı silinir ve kurumuna bildirilir. 
(2) Kayıt silmeye ilişkin kararlar, Yönetim Kurulu tarafından alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Uzmanlık Eğitim ve Öğretimi Programı

Uzmanlık programları
MADDE 27 – (1) Adaya mesleki konularda, uzmanlık alanlarında bilgi kazandırmak

ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermek ve bilimsel araştırma yaparak
bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazandırmak amacıyla yapılacak
uzmanlık programları, tezli veya tezsiz olarak yürütülebilir.

Program süresi
MADDE 28 – (1) Uzmanlık programlarının süresi, iki akademik yıldır. Akademik yılın

takvimi Program Komisyonu tarafından belirlenir. Birinci akademik yıl Akademide geçirilir.
Birinci akademik yıl içinde adaylar, uzmanlık programına göre belirtilen sayıda ders veya se-
miner almak zorundadır.

(2) Birinci akademik yıl sonunda adaylar kurumlarına döner.
(3) Programın ikinci akademik yılı, tez veya proje hazırlama ve sunma yılıdır.
(4) Kredilerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayan, ancak tezini veya projesini

programın ikinci akademik yılı sonuna kadar bitiremeyen adaya, tez veya proje danışmanının
önerisi ve Program Komisyonunun kararı ile en fazla bir akademik yıl ek süre verilebilir.

Ders ve krediler 
MADDE 29 – (1) Her ders saati bir kredidir. Uzmanlık programında adaylar Program

Komisyonu tarafından belirlenen ders saati veya kredisiz bir seminer alır. 
(2) Adaylar, açılan seminerlere ve düzenlenen konferanslara katılmak zorundadır.
(3) Diğer programlardan bir dönemde tezli uzmanlık programı adayı en çok iki ders,

tezsiz uzmanlık programı adayı ise en çok üç ders alabilir. Ancak bu dersler birinci fıkrada be-
lirlenen kredi hesabında dikkate alınmaz.
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Seminer dersi
MADDE 30 – (1) Uzmanlık programında seminer dersine devam zorunludur. Seminer

raporu, Program Komisyonunca belirlenecek tez yazma kurallarına uygun olarak yazılır. Se-
miner dersi, dönem sonunda başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Seminer raporunun bir örneği, semineri değerlendiren öğretim elemanının onayı ile
Program Komisyonuna teslim edilir.

Proje dersi
MADDE 31 – (1) Tezsiz uzmanlık programında proje dersine devam zorunludur. Proje

raporu, tez yazma kurallarına uygun olarak yazılır. Proje dersi, ikinci akademik yılın sonunda
başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Proje raporunun bir örneği, projeyi yöneten öğretim elemanının onayı ile Program
Komisyonuna teslim edilir.

(3) Proje dersinden başarısız olan adayın kaydı silinir.
Dönem başarı koşulu
MADDE 32 – (1) Aday, her dönemde aldığı derslerin tamamında başarılı olmak zo-

rundadır. Başarısızlık halinde adayın kaydı silinir ve kurumuna bildirilir.
Tez konusu ve tez danışmanı
MADDE 33 – (1) Tezli uzmanlık programında Program Komisyonu, en geç birinci

akademik yılın sonuna kadar, her aday için bir tez danışmanı belirler ve öğretim elemanının
danışmanlık yüklerini de dikkate alarak danışmanı görevlendirir.

(2) Danışmanın uygun gördüğü tez konusu, program komisyonunun onayı ile kesinleşir.
(3) Tez konusunun niteliği gerektiriyorsa, Program Komisyonunca ikinci bir tez danış-

manı görevlendirilebilir.
Tez çalışması ara raporu
MADDE 34 – (1) Aday, danışmanının atandığının bildirilmesi üzerine, tez çalışmaları

ile ilgili olarak üç ayda bir ara raporu hazırlar ve danışmanına verir.
(2) Hazırlanan ara raporlar, tez danışmanı tarafından başarılı ya da başarısız olarak de-

ğerlendirilir ve en geç on gün içinde Program Komisyonuna teslim edilir. İkinci tez danışma-
nının görevlendirilmesi durumunda, değerlendirmeyi birinci tez danışmanı yapar.

(3) Tez çalışmaları ile ilgili ara raporların değerlendirilmesinde, üst üste iki ya da aralıklı
olarak üç kez başarısız olan adayın kaydı silinir.

Tezin niteliği, yazımı ve teslimi
MADDE 35 – (1) Tez, adayın bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi de-

ğerlendirme ve yorumlama yeteneği kazandığını gösterir bir nitelik taşımalıdır.
(2) Tez, Program Komisyonunca belirlenen yazma kurallarına uygun olarak yazılır ve

çoğaltılır. Tez, programın tamamlanması için öngörülen süreden en az iki ay önce, tez danış-
manının onayını taşıyan bir dilekçe ekinde Program Komisyonuna teslim edilir.

Tez kurulu
MADDE 36 – (1) Tez kurulu, biri tez danışmanı olmak üzere ve en az biri başka bir

programdan ya da bir yükseköğretim kurumundan seçilen üç öğretim elemanından oluşur. Ay-
rıca, aynı usulle iki yedek üye belirlenir.

(2) Program Komisyonu, tez danışmanının görüşünü alarak, her tez için üye sayısının
iki katı kadar öğretim elemanını, tez kurulu olarak belirler ve görevlendirir.

(3) İkinci tez danışmanı kurul üyesi olamaz.
Tez sınavı
MADDE 37 – (1) Tez kurulu üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten başlamak

üzere en geç iki ay içinde toplanarak, adayı tez sınavına alır. Tez kurulu üyelerinin tezle ilgili
kişisel değerlendirme raporları, tez sınavı başlamadan önce, adayın dosyasına konulmak üzere,
Program Komisyonuna teslim edilir.
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(2) Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru ve cevap bölümünden
oluşur.

(3) Tez sınavının tamamlanmasından sonra tez kurulu çoğunlukla kabul, ret ya da dü-
zeltme kararı verir.

(4) Tez kurulu, tez sınavını izleyen üç gün içinde, kararını Program Komisyonuna bil-
dirir.

(5) Tezi reddedilen adayın kaydı silinir. Tezine düzeltme kararı verilen aday, düzeltme
kararının kendisine bildirildiği tarihten başlayarak, en geç üç ay içinde istenen düzeltmeleri
yapar ve tezini aynı tez kurulu önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul
edilmeyen adayın kaydı silinir.

(6) Tezi kabul edilen aday, tez yazma kurallarına göre tezini üç nüsha olarak çoğaltarak
en geç bir ay içinde Program Komisyonuna teslim eder.

Danışman atanması
MADDE 38 – (1) Tezsiz uzmanlık programında, Program Komisyonunca her aday için,

ders seçiminde ve projenin yürütülmesinde danışmanlık yapmak üzere, birinci akademik yıl
başlamadan önce bir öğretim elemanı görevlendirilir.

Yeterlik sınavı
MADDE 39 – (1) Tezsiz uzmanlık programında, derslerini ve dönem projesini başarı

ile tamamlayan aday, belirlenecek yeterlik sınav kurulu tarafından en geç iki ay içinde sözlü
olarak yapılacak yeterlik sınavına alınır.

(2) Yeterlik sınav kurulu, kararını başarılı ya da başarısız olarak verir. Sınav kurulu, en
geç üç gün içinde, kararını Akademi Başkanlığına bildirir.

(3) Sınavda başarısız olan aday, iki ay içinde aynı kurul önünde ikinci kez sınava alınır.
Bu sınavda da başarısız olan adayın kaydı silinir.

Uzmanlık belgesi
MADDE 40 – (1) Tezli uzmanlık programında, tezi kabul edilen ve diğer koşulları ye-

rine getiren adaya, Başkanın imzasını taşıyan ve tezli programın tamamlandığını gösteren Uz-
manlık Belgesi verilir.

(2) Tezsiz uzmanlık programında, derslerini ve projesini başarı ile tamamlayan adaya,
Başkanın imzasını taşıyan ve tezsiz programın tamamlandığını gösteren Uzmanlık Belgesi ve-
rilir.

(3) Belgeye, uzmanlık programının adı yazılır.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Öğretim elemanlarına ödenecek ders ücreti
MADDE 41 – (1) Uzmanlık programında ders veren öğretim elemanlarına Kanunun

38 inci maddesi uyarınca ders ücreti ödenir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 42 – (1) 2/8/2008 tarihli ve 26955 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Adalet Akademisi Uzmanlık Programı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

Yürürlük
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı

yürütür.

Sayfa : 68                               RESMÎ GAZETE                                 26 Şubat 2016 – Sayı : 29636



Türkiye Adalet Akademisinden:
TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ YAYIN KURULU ÇALIŞMA USUL VE

ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Adalet Akademisi yayın esasları ile

Yayın Kurulunun oluşumu, toplantı, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığınca yayımla-

nacak eser ve işlenmelerin seçilmesi, tercüme ettirilmesi, çoğaltılması, yayımlanması, satın
alınması ve malî haklarının devralınması ile telif, tercüme, işlenme, basım, satış ve dağıtımında
uygulanacak usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Aka-

demisi Kanununun 5 inci maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Karar-
namenin ek 1 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,
b) Başkan: Türkiye Adalet Akademisi Başkanını,
c) Başkan Yardımcısı: Bilimsel Çalışmalar ve Enformasyondan sorumlu Başkan Yar-

dımcısını,
ç) Elektronik yayın: Kitap ve derginin her türlü elektronik ortamda okunabilmesi ama-

cıyla sunulmuş şeklini,
d) Eser: Sahibinin hususiyetini taşıyan, ilim, edebiyat, musiki, güzel sanatlar, sinema,

tiyatro olarak sayılan her nevi yazılı, sözlü ve görsel fikir ve sanat ürünlerini, 
e) İşlenme: Başka eser veya eserlerden yararlanılarak meydana getirilen ve bu eserlere

göre müstakil olmayıp, hazırlayanın da katkılarını taşıyan yazılı fikir ve sanat ürünlerini,
f) Manyetik depolama üniteleri: Kitap ve derginin her türlü elektronik ortamda okuna-

bilmesi amacıyla CD, DVD ve benzeri şekillerde depolanmış şeklini,
g) Nevi değişikliği: Roman, hikaye, şiir ve tiyatro piyesi gibi eserlerden birinin diğerine

çevrilmesini,
ğ) Tercüme: Yazıldığı dilden başka bir dile aynen çevrilen eseri,
h) Telif eser: Herhangi bir şekilde dil ile ifade olunan eserler ile doğrudan meydana ge-

tirilen fikir ürünlerini, 
ı) Yayın: Kitap, dergi, ansiklopedi, gazete, bülten, afiş, çeviri, broşür, görüntülü film,

resim, fotoğraf ve benzeri yazılı, sözlü, görsel ve sanal eserleri,
i) Yayın Kurulu: Türkiye Adalet Akademisi Yayın Kurulunu,
j) Yönetim Kurulu: Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yayın Kurulu ve Eserlerin İncelenmesi

Yayın Kurulunun oluşumu 
MADDE 5 – (1) Yayın Kurulu, Başkan Yardımcısının başkanlığında, Bilimsel Çalış-

malar ve Enformasyon Daire Başkanı, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı
ve Başkanın üniversitelerin hukuk fakültelerinden seçeceği iki öğretim elemanından oluşur. 

(2) Başkan, gerek görmesi halinde Yayın Kuruluna başkanlık yapar. 
(3) Yayın Kurulunun görev süresi bir yıldır. Görev süresi dolan üye yeniden seçilebilir.
(4) Yayın Kurulunun boşalan üyeliklerine aynı usule göre kalan süre için yeni üyeler

seçilir. 
(5) Yayın Kurulu, gerekli gördüğü konularda uzman yardımına başvurabilir.  
(6) Yayın Kurulunun sekretarya hizmetleri Bilimsel Çalışmalar ve Enformasyon Daire

Başkanlığı tarafından yürütülür.

26 Şubat 2016 – Sayı : 29636                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 69



Toplantı ve karar 
MADDE 6 – (1) Yayın Kurulu, Kurul Başkanının daveti üzerine en az üç üye ile top-

lanır. Yayın Kurulu Başkanının bulunmadığı hallerde, Başkanın görevlendireceği Başkan Yar-
dımcısı, Yayın Kuruluna başkanlık eder. 

(2) Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde
Yayın Kurulu Başkanının bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. 

(3) Yayın Kurulu üyelerine veya üyelerin eşlerine, üçüncü derece dahil olmak üzere
kan veya kayın hısımlarına ait eserlerin görüşülmesi ve karara bağlanması toplantılarına ilgili
üye katılamaz.

(4) Akademi Başkanlığınca yapılan panel, konferans, sempozyum sonuçları ile ders
notlarının yayımlanması, meslek öncesi, meslek içi ve hizmet içi eğitim hizmetlerinde ihtiyaç
duyulan kitap ve benzeri yayınların satın alınması için Yayın Kurulu kararı gerekmez.

Yayın Kurulunun görev ve yetkileri
MADDE 7 – (1) Yayın Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Hangi eserlerin ve işlenmelerin Akademinin yıllık faaliyet programları çerçevesinde

malî imkanlara göre bastırılması, çoğaltılması, yayımlanması veya sanal ortama aktarılması
gerektiğini kararlaştırmak. 

b) Akademinin yıllık performans programına ve bütçe imkânlarına uygun olarak ya-
yınların içerik ve şekil yönünden geliştirilmesini ve düzenli çıkarılmasını sağlamak.

c) Akademi tarafından yayımlanacak dergilerde yer alacak eserleri belirlemek.
ç) Yayımlanacak kitap ve dergilerin yayın ilkelerini belirlemek ve bu ilkeler etrafında

eserlerin basım ve yayımını sağlamak.
d) Görsel eserler ve dokümanların toplanması, değerlendirilip seçilmesi ve yayımlan-

masını sağlamak.
e) Uluslararası kurum ve kuruluşların hukuk ve adalet alanındaki gelişmelerle ilgili ya-

yınlarını takip etmek, gerekli görülenlerin tercümesine karar vermek.
f) Hukuk ve adalet alanında, toplumun ihtiyaçlarına uygun olarak belirleyeceği araştır-

macılara, ansiklopedi ve bibliyografya hazırlatıp yayımlanmasını sağlamak.
g) Her türlü yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilerce yayımlanan eserlerin satın alın-

ması, süreli, yazılı ve görsel yayınlara abone olunması konusundaki talepleri incelemek ve uy-
gun görülenleri alımı için Başkana teklifte bulunmak.

ğ) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ile diğer basın, yayın kurum ve kuruluşlarıyla
işbirliği içinde hukuk ve adalet alanında halkı aydınlatıcı hukuki yayınları hazırlamak. 

h) Yayın dizilerini tespit etmek ve bu dizilere eser hazırlayacak yazar ve çevirmenleri
belirlemek.

ı) Akademi kütüphanesine satın alınacak eserleri belirleyip alımlarını karara bağlamak.
Eserlerle ilgili işlerin yürütülmesi 
MADDE 8 – (1) Eserlerin yayımlanması ile ilgili işler, Bilimsel Çalışmalar ve Enfor-

masyon Daire Başkanlığınca yürütülür. 
Eserleri inceleme usulü
MADDE 9 – (1) Yayımlanmak üzere Akademiye verilen her türlü eser ya da işlenme-

lerin incelenmesi, Bilimsel Çalışmalar ve Enformasyon Daire Başkanlığınca hazırlanacak ra-
porun, Yayın Kurulu tarafından değerlendirilmesi suretiyle yapılır.

Değerlendirme ilkeleri
MADDE 10 – (1) Yayın Kurulu, yayımlanma istemiyle gelen eserleri aşağıdaki ilkeler

doğrultusunda değerlendirir.
a) Şekil ilkeleri şunlardır:
1) Eser sahibinin daha önce yayımlanmadığını beyan eden bir dilekçesi ile eserini iki

nüsha halinde sunmuş olması veya elektronik ortamda gönderilecek ise Yayın Kurulu tarafından
kabul edilen taahhüt ve kabul koşulları ile eser sahibinin iletişim ve banka hesap bilgilerini
elektronik ortamda doldurmuş olması.

2) Eserlerin dijital ortamda teslim edilmesi ve kâğıt çıktıların tek yüzüne iki satır ara-
lıkla, yazım kurallarına uygun olarak yazılmış olması.

3) Eserin sahibi tarafından imzalanmış olması.
4) Resim, grafik, tablo, çizelge, şekil, harita ve bunlara benzer eser ve eser içeriğinin

basım teknolojisine uygun usul ve teknikle çizilmiş olması.
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5) Fotoğraf ve diaların, kaliteli bir basım için yeterli olması.
b) Eser ilkeleri şunlardır:
1) Hukuk ve adalet alanında toplum ihtiyaçlarına yönelik doğru bilgi verici, eğitici veya

öğretici ya da tanıtıcı nitelikte bulunması.
2) Adalet teşkilâtı çalışanları, uygulayıcılar, bilim çevreleri ile kamuoyu için yardımcı

ve yol gösterici olması.
3) Bilimsel yöntemlere göre hazırlanmış olması.
İnceleme sonucunda yapılacak işlemler
MADDE 11 – (1) İncelenen eser veya işlenmelerin;
a) Aynen yayımı uygun görüldüğü takdirde, üzerine “Yayımlanması Uygundur” ibaresi,
b) Düzeltme, çıkarma veya ilaveler yapılması önerildiği takdirde, üzerine “Yapılacak

Değişikliklerle Yayımlanması Uygundur” ibaresi,
c) Yayımlanması uygun görülmediği takdirde, üzerine “Yayımlanması Uygun Görül-

memiştir” ibaresi,
yazılarak üyelerce imzalanır. 
(2) Farklı görüş sahibi olan üye gerekçesini ayrıca bildirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Akademi Yayınlarının Hazırlanması, Basımı, Dağıtımı ve Satış Şartları

Eserlerin hazırlanması
MADDE 12 – (1) Akademi, basılı veya elektronik ortamda; telif, tercüme, araştırma,

inceleme, bibliyografya, dergi, işlenme, çeviri, bülten, derleme, gazete, kitap, eğitim dokümanı,
katalog, broşür, rapor, tez, ansiklopedi ve bunlar gibi Akademi tarafından yapılan eğitim kap-
samında okutulan konularla ilgili ders kitabı niteliğinde yazılı eserler veya işlenmeler hazırla-
tabilir.

(2) Akademinin çıkardığı dergilerdeki işlenmeler hakemli ve hakemsiz olabilir. Ha-
kemlerin seçimi ve hakemli işlenmelerin usulleri Yayın Kurulunun çıkaracağı yönerge ile be-
lirlenir.

Yarışma ve ısmarlama yoluyla eser temini
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren eserlerin yazdırılması ve yaptırıl-

masını sağlamak amacıyla Başkanın teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile ödüllü ve ödülsüz
yarışma açılabilir veya ısmarlanabilir.

Eserin sonraki baskıları
MADDE 14 – (1) Baskısı yapılan eserin toplam %75’i satılınca sonraki baskılarının

yapılıp yapılmayacağı konusunda karar verilmesi için durum Bilimsel Çalışmalar ve Enfor-
masyon Daire Başkanlığınca Akademi Başkanlığına bildirilir.

Dağıtım
MADDE 15 – (1) Yayımlanan eserlerin dağıtımı, Başkanın uygun göreceği plana göre

Bilimsel Çalışmalar ve Enformasyon Daire Başkanlığı tarafından yapılır.
(2) Yayımlanan eserlerin, ücretsiz dağıtımı, hukuk ve adalet alanı ile ilgili bulunan kişi

ve kuruluşlara, üniversite kütüphanelerine, yayın değişimi yapılan kurumlara ve Başkanın uy-
gun göreceği kişi ve kuruluşlara yapılır.

Satış şartları 
MADDE 16 – (1) Yayın satış şartları şunlardır:
a) Aynı kitaptan en az on adet satın alınması halinde birim fiyatından %25, elliden fazla

satın alınması halinde ise %35 indirim uygulanır.
b) Hâkim ve savcılara, adalet teşkilatı personeline, öğrenci, öğretmen ve öğretim ele-

manlarına eserin birim fiyatından %25; hâkim ve savcı adaylarına ise %35 indirim uygulanır.
c) Yayımlanan kitap ve derginin mevcudu on adet kalıncaya kadar satışı yapılır.
Yayınların maliyet hesabı
MADDE 17 – (1) Kitabın maliyeti; telif hakkı ücreti, kâğıt, baskı ve cilt bedelleri ile

kitap dağıtan kuruluş veya şirketlere verilecek ücretli veya ücretsiz kitaplar için %50 oranında
artırımından oluşur. Bulunan toplamın baskı adedine bölünmesi ile bir kitabın maliyeti belir-
lenmiş olur.

(2) Başkanın teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile maliyetin altında satış bedeli tespit
edilebilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Düzeltmeler
MADDE 18 – (1) Eser veya işlenme sahipleri, Bilimsel Çalışmalar ve Enformasyon

Daire Başkanlığınca verilen süre içinde, basımevi düzeltmelerini bizzat yapmakla yükümlü-
dürler. Ancak gerekli görülen hallerde düzeltme işlemi Başkanın görevlendireceği bir veya bir-
den fazla danışmana da yaptırılabilir.

(2) Eser veya işlenme sahipleri, muhtemel maddi hatalar konusunda, Akademi Başkan-
lığının tasarruf yetkisini kabul etmiş sayılır.

Yazar ve işleyene verilecek yayınlar
MADDE 19 – (1) Bastırılan eser ve işlenmelerde yazar ve işleyene bedelsiz olarak ki-

taplardan elli adet, dergide yazısı çıkanlara ise o sayıdan beş adet verilir. Yayın Kurulu gerekli
gördüğü hallerde dergide çıkan yazıların ayrı baskılarının yapılmasına karar verebilir.

Temlikname
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yayımlanacak eser ve işlenmelerin

sahipleri, eser veya işlenmenin ilk ve sonraki basımlarına ait bütün haklarını Akademiye devir
ve temlik ettiğini bildirir bir temliknameyi Akademi Başkanlığına verir. Süreli yayınlar için
verilen eser ve işlenmelerde temlikname istenmez.

(2) Yayımlanacak eser ve işlenmelerin sahipleri, eser veya işlenme üzerinde başka ku-
rum veya kuruluşlar ile üçüncü şahısların haklarının bulunmadığını ve bu husustaki tüm so-
rumluluğu üstlendiklerini beyan eden, imzalı bir taahhütnameyi, Akademi Başkanlığına verir.

(3) Ortak eserlerle ilgili temliknameyi ve gerekli ise izin belgesini eser veya işlenme
sahiplerinden birisi, diğerlerinin vekâletini almak suretiyle Akademi Başkanlığına verebilir.

(4) Yayımlanacak eser ve işlenmelerin sahipleri, eser ve işlenmelerde ileri sürülen görüş
ve düşünceler ile bunlardan doğabilecek her türlü sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul
ettiklerini beyan eden imzalı bir taahhütnameyi, Akademi Başkanlığına vermek zorundadır.

(5) Tercüme eser teklifinde bulunanların 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat
Eserleri Kanununa göre gerekli izni almış olmaları zorunludur.

(6) Yayın Kurulunca yayımlanması uygun görülen eser ve işlenmeler bir yıl içerisinde
basılmadığı takdirde yazarına iade edilir.

(7) Eser sahipleri, hakemler ve ilgililer ile yapılacak yazışmalar elektronik posta yoluyla
yapılabilir.   

Eserlerin saklanması
MADDE 21 – (1) Akademi tarafından yayımlanan basılı, süreli, sesli ve görüntülü bü-

tün eser ve işlenmelerin ilk ve sonraki baskılarının her birinden on adet ve satın alınan eser
veya işlenmelerden ise beş adet olmak üzere Bilimsel Çalışmalar ve Enformasyon Daire Baş-
kanlığınca arşiv oluşturulur.

Ücretler
MADDE 22 – (1) Telif ve işlenme ücretleri ile basılı ve basılacak eser inceleme ücret-

leri, yarışma, ısmarlama eser ücretleri, Yayın Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve düzeltme ile
koordinatörlük ücretleri gibi hususlara ilişkin usul ve esaslar hakkında 23/8/2006 tarihli ve
2006/10932 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşla-
rınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 23 – (1) 22/5/2007 tarihli ve 26529 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Adalet Akademisi Yayın ve Yayın Kurulu Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 
Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı

yürütür.
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Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinden:
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ LİSANS

EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversite-

sinde yürütülen lisans programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisans eğitim öğretimi
ve sınavlarına ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinde yürü-

tülen lisans programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisans eğitim öğretimi ve sınav-
larına ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) İHP: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programını,
b) İlgili fakülte kurulu: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi fakülte kurullarını,
c) İlgili fakülte yönetim kurulu: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi fakülte yö-

netim kurullarını,
ç) İYS: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngi-

lizce Yeterlik Sınavını,
d) Lisans programı: En az 4 yıllık ve 11 dönemlik bir yükseköğretim programını,
e) ÖİM: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü,
f) Rektör: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörünü,
g) Senato: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Senatosunu,
ğ) Uluslararası ortak lisans programı: Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumu ile or-

taklaşa yürütülen bir lisans programını,
h) Üniversite: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesini,
ı) Üniversite Yönetim Kurulu: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Yönetim Ku-

rulunu,
i) YDYO: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim dili
MADDE 5 – (1) Üniversite lisans programlarında eğitim öğretim dili İngilizce’dir.

Türkçe veya başka bir dilde yapılması zorunlu olan dersler Senato tarafından belirlenir.
(2) Lisans öğrencilerinin programlara kayıtları, İngilizce yeterlikleri belgelendikten

sonra yapılır.
(3) Lisans programlarına yerleştirilen, kabul edilen veya kurumlar arası yatay geçiş ya-

pan öğrencilerin İngilizce yeterliklerinin belirlenmesi ve Hazırlık Sınıfında öğretim 26/2/2016
tarihli ve 29636 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

26 Şubat 2016 – Sayı : 29636                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 73



Eğitim öğretim süresi
MADDE 6 – (1) Program süresi, lisans programları için dört yıldır.
(2) Azami eğitim öğretim süresi, lisans programları için yedi yıldır.
(3) İHP’de geçirilen süre program süresine ve azami eğitim öğretim süresine dahil de-

ğildir.
(4) İlgili yönetim kurulunca izinli sayılan dönemler, lisans programı süresine ve azami

eğitim öğretim süresine dahil değildir.
(5) Öğrencilerin lisans programına ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren kayıtlı olduğu

veya kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm dönemler program süresine ve
azami eğitim öğretim süresine dahildir.

(6) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumla-
rında geçirilen dönemler program süresine ve azami eğitim öğretim süresine dahildir.

Eğitim öğretim yılı
MADDE 7 – (1) Bir eğitim öğretim yılı dönem sonu sınav süreleri dahil olmak üzere,

her biri en az 16 haftalık iki dönemden ve bir yaz döneminden (son yıl hariç) oluşur.
(2) Bir eğitim öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarih-

leri, akademik takvim ile düzenlenir.
(3) Dönemlerde derslerin haftalık programları ÖİM koordinasyonunda ilgili bölüm baş-

kanlıkları tarafından düzenlenir ve ilan edilir.
(4) Dönemlerde verilecek dersler, ilgili bölüm başkanlığı tarafından belirlenerek ilgili

fakülte yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Bu derslerin grupları, kapasiteleri ve kriter-
lerine ilişkin düzenlemeler ise ilgili bölüm başkanlığı tarafından yapılır.

Lisans programı
MADDE 8 – (1) Bir lisans programı ilgili bölüm veya bölümler tarafından hazırlanır,

ilgili fakülte kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.
(2) Bir lisans programının müfredatı, ders, laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj

ve benzeri çalışmalardan ve bu çalışmaların dönemlere göre dersler şeklinde dağılımından oluşur.
(3) Bir lisans programının adı ve eğitim öğretim süresine ilişkin değişiklikler ilgili bö-

lüm tarafından hazırlanır, ilgili fakülte kurulunun önerisi ile Senato tarafından karara bağlanır.
(4) Bir lisans programının müfredatındaki değişiklikler ve öğrencilerin bu değişikliklere

intibak ilkeleri ilgili bölüm tarafından hazırlanır ve ilgili fakülte kurulu tarafından karara bağ-
lanır.

Uluslararası ortak lisans programı
MADDE 9 – (1) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile uluslararası ortak lisans

programları açılabilir.
(2) Uluslararası ortak lisans programlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
Çift ana dal programı
MADDE 10 – (1) Üniversitede bir lisans programına kayıtlı olan öğrenciler, bu lisans

programına ek olarak Üniversitede başka bir lisans programına da eş zamanlı kayıt yaptırabilir.
Bu ikinci lisans programına çift ana dal lisans programı denir. Bu programı tamamlayan öğ-
rencilere, kayıtlı oldukları lisans programı diplomasına ek olarak çift ana dal lisans diploması
verilir. Çift ana dal programlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yan dal programı
MADDE 11 – (1) Üniversitede bir lisans programına kayıtlı olan öğrenciler, bu lisans

programına ek olarak Üniversitede diğer bir lisans programının belirli sayıda dersinden veya
belirli sayıda disiplinler arası dersten oluşan bir yan dal programına kayıt yaptırabilir. Yan dal
programı bir lisans programı değildir. Bu programı tamamlayan öğrencilere bir sertifika verilir.
Yan dal programlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
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Değişim programları
MADDE 12 – (1) Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde yurt içi veya yurt dışı yükseköğ-

retim kurumları ve Üniversite arasında değişim programları düzenlenebilir. Bu programlara
ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Sertifika programı
MADDE 13 – (1) Sertifika programlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
Özel öğrenciler
MADDE 14 – (1) Özel öğrenciler, Üniversitede herhangi bir programa kayıtlı olmayan,

sınırlı sayıda derse kaydolarak bu derslerin gereklerini yerine getirmeleri beklenen öğrenciler-
dir. Özel öğrenciler ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Lisans programına kabul
MADDE 15 – (1) Lisans programlarına öğrenci kabulü, 2547 sayılı Kanun ile Yük-

seköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar ve kararlar çerçevesinde Senato tarafından be-
lirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Yurt dışından öğrenci kontenjanlarına başvuru, kabul ve kayıt işlemlerine ilişkin
esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Üniversite dışından veya içinden yatay geçiş başvuru, kabul ve kayıt işlemlerine
ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Üniversiteye ilk kayıt
MADDE 16 – (1) Lisans programlarına yerleştirilen veya kabul edilen öğrencilerin ka-

yıt işlemleri akademik takvimde belirtilen tarihlerde ÖİM tarafından yapılır.
(2) Öğrencilerin Üniversiteye kayıtlarının kesinleşmesi için aşağıdaki koşullar aranır:
a) Türkiye'de bir liseden veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise dengi olarak kabul

edilen yurt içinde veya yurt dışındaki bir okuldan diploma almaya hak kazandığını gösteren
bir belgeye sahip olmak,

b) Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek,
c) Uluslararası öğrenciler için öğrenim vizesi yükümlülüklerini yerine getirmek,
ç) Üniversitenin ilan ettiği diğer koşulları yerine getirmek.
(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onayla-

nacak örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beya-
nına dayanılarak işlem yapılır. Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye
kayıt hakkı kazanmış olanların belirlenmesi halinde kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların
ise bulundukları döneme bakılmaksızın kayıtları iptal edilir, kendilerine verilmiş olan diploma
dahil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem başlatılır. Bu durumda olanlar öğ-
rencilik statüsü kazanmamış sayılır ve gelecekte öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.

(4) Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilere öğrenci kimlik belgesi düzenlenir. Kimlik
belgesinde öğrenciyi tanıtıcı bilgiler yer alır.

(5) Kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayanlar, Üniversite öğrencisi olma hakkından
vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

Dersler ve kredi değerleri
MADDE 17 – (1) Lisans programlarındaki dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki

gruba ayrılır. Zorunlu dersler müfredatta tanımlanmış ve alınması gereken derslerdir. Seçmeli
dersler ise sayısı ve türü müfredatta tanımlanan ve seçimi öğrenciler tarafından yapılan ders-
lerdir.

(2) Derslerin adı, kodu, içeriği, kredi değeri, kategorisi, ön koşulları, eş koşulları, ara
sınav ve dönem sonu sınavları ve benzeri özellikleri ile bu özelliklerde yapılacak değişiklikler
ilgili bölümün önerisi üzerine ilgili fakülte kurulu tarafından kararlaştırılır.

26 Şubat 2016 – Sayı : 29636                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 75



(3) Bir dersin alınabilmesi için ön koşul ve eş koşul dersleri aşağıdaki esaslara göre be-
lirlenebilir:

a) Bir dersin alınabilmesi için daha önce en az bir kez DD veya S notu alınmış olması
gereken derse, o dersin ön koşul dersi denir,

b) Bir dersin alınabilmesi için o dersle aynı dönem birlikte alınması gereken derse eş
koşul dersi denir. Eş koşul dersinden daha önce bir harf notu alındıysa (NA, W notları hariç),
eş koşul sağlanmış sayılır.

(4) Bir dersin alınabilmesi için ön koşul ve eş koşul dersleri dışında ilgili bölüm baş-
kanlığı tarafından ek koşullar da belirlenebilir.

(5) Bir dersin ön koşulu veya eş koşulu olan bir dersten muaf olunması durumunda
ilgili dersin ön koşulu veya eş koşulu sağlanmış sayılır.

(6) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile labora-
tuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj ve benzeri çalışmaların haftalık saatlerinin yarısının top-
lamından oluşur.

(7) Kredisiz derslerin haftalık teorik ve uygulamalı saatleri belirlenir, ancak bu derslere
kredi değeri verilmez.

Ders yükü
MADDE 18 – (1) Bir programın normal ders yükü, o programın müfredatında en fazla

sayıda kredili dersin yer aldığı dönemdeki kredili ders sayısıdır.
(2) Öğrencilerin bir dönemdeki ders yükü normal ders yükü ile sınırlıdır. Normal ders

yükü;
a) Öğrencinin talebi ve danışmanın onayı ile genel not ortalaması en az 2,00 olan öğ-

renciler için en fazla bir ders,
b) Öğrencinin talebi ve danışmanın onayı ile genel not ortalaması en az 2,50 olan öğ-

renciler için en fazla iki ders
artırılabilir.
(3) Öğrencilerin bir dönemdeki asgari ders yükü kredili üç derstir. Gerekçeli durumlarda

bu yük, akademik danışmanın ve ilgili bölüm başkanlığının onayı ile azaltılabilir.
(4) Kayıtlı olunan dönem sonunda mezuniyet koşullarını sağlayabilecek öğrenciler için

asgari ders yükü koşulu aranmaz.
Lisans programında ders sayımı
MADDE 19 – (1) Bir öğrencinin herhangi bir yükseköğretim kurumundan aldığı ders-

lerin kayıtlı olduğu programa sayım işlemleri, ilgili bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili
fakülte yönetim kurulu tarafından yapılır.

(2) Ders sayımı işlemleri güncel müfredata göre yapılır.
(3) Ders sayımı işlemlerinde CC ve üzeri, S veya bunların eşdeğeri not alınmış ders-

lerden hangilerinin programa sayılacağı belirlenir.
(4) Programa sayılan ders sayısına göre öğrencinin azami süresinden harcadığı kabul

edilen dönem veya dönemler hesaplanarak öğrencinin azami süresinden düşülür. Bu işlemde,
bir döneme karşılık olarak ilgili programın normal ders yükü kullanılır.

(5) Ders sayımı işlemlerine ilişkin diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.
Program dışı dersler
MADDE 20 – (1) Program dışı dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu lisans ya da çift ana

dal/yan dal programlarının müfredatında yer almayan ancak öğrenci tarafından fazladan alınan
kredili derslerdir. Program dışı derslerle ilgili esaslar şunlardır:

a) Bu dersler NI (programa dahil değil) statüsünde alınır,
b) NI statüsünde alınan dersler, öğrencinin ilgili dönemdeki ders yüküne sayılır,
c) Bir dönemde NI statüsünde en fazla iki adet ders alınabilir,
ç) NI olarak alınan derslerin statüsü ilgili döneme ait kayıt süreci bittikten sonra değiş-

tirilemez,
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d) Derslerin statüsü ilgili döneme ait kayıt süreci bittikten sonra NI olarak değiştirilemez,
e) NI statüsünde alınan dersler, aynı statüde ancak bir kez tekrarlanabilir,
f) NI statüsünde alınan dersler not ortalaması hesaplamalarında kullanılmaz,
g) NI statüsünde alınan dersler alınan harf notu ile birlikte not belgesinde gösterilir,
ğ) NI statüsünde alınan bir ders, öğrencinin bu dersi aldığı dönemde kayıtlı olduğu

program ya da programlara saydırılamaz.
Dönem kayıtları
MADDE 21 – (1) Öğrenciler her dönem, akademik takvimde ilan edilen etkileşimli

kayıt tarihlerinde kayıtlarını yenilemekle yükümlüdür. Ancak lisans programına ilk kez kayıt
yaptıran öğrenciler akademik takvimde belirtilen ders ekleme bırakma haftasında da kayıt yap-
tırabilir. Belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmayan öğrenciler kayıtsız duruma düşer ve kayıtlı öğ-
rencilerin yararlandığı haklardan yararlanamazlar.

(2) Dönem kayıt işlemleri aşağıdaki aşamalardan oluşur:
a) Öğrencinin katkı payı veya öğrenim ücretini ödemesi ve varsa geçmiş dönemlere ait

diğer mali yükümlülüklerini (yurt, kütüphane borcu ve benzeri) yerine getirmesi,
b) Öğrencinin etkileşimli ders kaydını yapması,
c) Öğrencinin akademik danışmanı ile yüz yüze görüşerek danışmanından etkileşimli

dönem kayıt onayını alması.
(3) Öğrenciler kayıt oldukları ilk dönemde muaf olunan dersler hariç olmak üzere müf-

redatta o döneme ait bütün derslere kayıt olmak zorundadır.
(4) Öğrencilerin dönem kayıtlarında alacakları dersler oluşturulurken ön koşulları sağ-

lamak kaydı ile aşağıdaki öncelik sıralaması kullanılır, ancak bu sıralama akademik danışman
onayı ile değiştirilebilir:

a) Tekrarlanması gereken dersler,
b) Daha önceki dönemlerde alınması gerekirken alınmamış dersler,
c) Müfredattaki sınıf sıralamasına göre alınması gereken, not yükseltmek amacıyla tek-

rar alınmak istenen ve/veya NI statüsünde alınmak istenen dersler.
(5) Dönem kaydını etkileşimli kayıt tarihlerinde tamamlamış olan öğrenciler akademik

takvimde belirtilen ders ekleme bırakma tarihlerinde ders ekleme, bırakma ve grup değişikliği
yapabilir. Yapılan değişikliklerin geçerli olması için yeniden danışman onayı alınması zorun-
ludur.

(6) Kayıtsız duruma düşen öğrencilerden dönem kaydını yaptırmak isteyenler, gerek-
çelerini belirterek ve belgeleyerek ilgili bölüm başkanlığına en geç o dönemin ders ekleme bı-
rakma süresi bitimine kadar başvurur. Mazereti ilgili fakülte yönetim kurulunca uygun görülen
ve gerekli kayıt koşullarını sağlamış olan öğrencinin dönem kaydı ÖİM tarafından yenilenir.

(7) Kayıtsız duruma düşen öğrenciler azami süre içerisinde olmak koşuluyla daha son-
raki dönemlerde akademik takvimde ilan edilen etkileşimli kayıt tarihlerinde kayıt yaptırabilir.
Bu öğrencilerin en geç etkileşimli kayıtların başladığı tarihe kadar bir dilekçe ile ÖİM’ye baş-
vurmaları gerekir.

(8) Geçerli bir mazereti olmaksızın, dört eğitim öğretim yılı üst üste kayıtlarını yenile-
meyen öğrencilerin, Üniversite ile ilişikleri ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ve Yükseköğ-
retim Kurulunun onayı ile kesilir.

Dersten çekilme
MADDE 22 – (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları derslerden aşağıda belirtilen esaslara

göre çekilebilirler:
a) Dersten çekilme işlemi, dönemin onuncu haftası içinde yapılır,
b) Dersten çekilme işlemi ve danışman onayı etkileşimli ortamda yapılır,
c) Danışman onayı öğrenci ile yüz yüze görüşülerek yapılır,
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ç) Dersi veren öğretim elemanına etkileşimli ortamda bilgi iletilir,
d) Bir dönem içinde en çok bir dersten çekilme işlemi yapılabilir,
e) Öğrenim boyunca en çok altı dersten çekilme işlemi yapılabilir,
f) Müfredatın ilk üç dönemindeki (ilk akademik yılında) derslerden çekilme işlemi ya-

pılamaz,
g) Tekrarlanan, daha önce çekilme işlemi yapılan, NI statüsünde alınan veya kredisiz

derslerden çekilme işlemi yapılamaz,
ğ) Bir dönemde asgari ders yükü veya altında ders alan öğrencilere dersten çekilme

izni verilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar, Değerlendirme ve Mezuniyet

Devam ve sınavlar
MADDE 23 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara, sınavlara ve öğretim elemanının

gerekli gördüğü diğer akademik çalışmalara katılmak zorundadır.
(2) Öğrencilerin derse devam durumları öğretim elemanı tarafından izlenir.
(3) Öğrencilerin derse devam durumlarının ara sınav ve dönem sonu sınavlarına katıl-

maya ve dönem harf notuna katkısı, sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve benzeri
çalışmalar ile bunların dönem harf notuna katkısı ve varsa dönem sonu sınavına katılma ko-
şulları dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir ve dönem başında öğrencilere ders iz-
lencesinde açıklanır.

(4) Her derste en az bir dönem ara sınavı ve bir dönem sonu sınavı yapılır. Ara sınav
ve/veya dönem sonu sınavı gerektirmeyen dersler ilgili bölüm tarafından belirlenerek ÖİM’ye
iletilir.

(5) Öğrenciler, her dersteki dönem içi başarı durumları hakkında dersi veren öğretim
elemanı tarafından bilgilendirilir. Bu bilgilendirmede öğrencilerin kimlik bilgilerinin gizliliği
ilkesi gözetilir.

(6) Ara sınav uygulanan derslerde sınav tarihleri dersi veren öğretim elemanı veya öğ-
retim elemanlarının önerileri alınarak bölüm başkanlıkları tarafından belirlenir. Ara sınav ta-
rihleri dönemin ilk dört haftası içinde öğrencilere ilan edilir. Programlar arası çok gruplu zo-
runlu derslerde ara sınav tarihleri ÖİM koordinasyonunda ilgili bölüm başkanlığı tarafından
düzenlenir ve ilan edilir.

(7) Ara sınavlar ve dönem sonu sınavları dışında diğer sınavlar önceden tarih belirlen-
meksizin yapılabilir.

(8) Dönem sonu sınavı uygulanan derslerde sınav düzenlemesi aşağıdaki şekilde yapılır:
a) Dönem sonu sınavlarının tarih, gün ve saatleri, ilgili bölümlerin görüşü alınarak ÖİM

tarafından düzenlenir ve ilan edilir,
b) İlan edilen sınav tarihleri, ilgili bölüm başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine ÖİM

tarafından dönem sonu sınav tarihleri içinde olmak koşulu ile değiştirilebilir. Bu işlem, akade-
mik takvimde belirtilen dönem sonu sınav dönemi başlamadan önce yapılır.

(9) Gerekli durumlarda ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/ve-
ya Cumartesi ve Pazar günlerinde de yapılabilir.

(10) Sınavların kurallara uygun yapılmasından ilgili öğretim elemanları ve sınav gö-
zetmenleri sorumludur.

(11) Herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere uygulanacak işlemler ile ilgili esaslar
dersi veren öğretim elemanı veya öğretim elemanlarının önerisi üzerine bölüm başkanlıkları
tarafından belirlenir.
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Değerlendirme ve notlar
MADDE 24 – (1) Öğrencilere kayıtlı oldukları dönem sonunda her ders için bir harf

notu verilir.
(2) Bu harf notu dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir olunur.
(3) Harf notunun takdirinde öğrencinin ara sınav, dönem sonu sınavı, dönem içi çalış-

malarındaki başarısı ile ders ve uygulamalara devamı göz önünde bulundurulur.
(4) Muafiyet sınavı verilecek dersler, muafiyet için gerekli koşullar ve uygulama esasları

ilgili akademik kurulun önerisi ile Senato tarafından belirlenir.
(5) Not ortalaması hesaplarına katılan harf notlarının katsayı, puan ve statüsü aşağıda

belirtilmiştir:
a)

Harf Notu Katsayı Puan
AA 4,00 90-100
BA 3,50 85-89
BB 3,00 80-84
CB 2,50 75-79
CC 2,00 70-74
DC 1,50 65-69
DD 1,00 60-64
FD 0,50 50-59
FF 0,00 0-49
NA 0,00

Harf Notu Statü
S Başarılı
U Başarısız

EX Muaf
I Eksik

W Dersten çekilme
b) NA (devamsız) notu aşağıdaki nedenlerin herhangi birinden dolayı takdir olunur ve

not ortalamaları hesabında FF notu işlemi görür:
1) Ders izlencesinde belirtilen dersin, teorik ve uygulama saatlerine devam yükümlü-

lüklerini yerine getirmemek,
2) Ders izlencesinde belirtilen ders ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmediği için dö-

nem sonu sınavına girmeye hak kazanamamak,
3) Dönem ara sınavları ve dönem sonu sınavının hiçbirine katılmamak.
c) Ortalamalara katılmayan notlar aşağıda belirtilmiştir:
1) S (başarılı) notu, kredisiz derslerde başarılı olan öğrencilere verilir,
2) U (başarısız) notu, kredisiz derslerde başarısız olan öğrencilere verilir,
3) EX (muaf) notu, müfredatlarda yer alan bazı derslerden muaf olan öğrencilere verilir,
4) I (eksik) notu, dersi veren öğretim elemanının kabul edeceği geçerli bir nedenle ders

için gerekli koşulları dönem sonunda tamamlayamayan öğrencilere verilir. I notunun, dönem
notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir hafta içinde harf notuna çevrilmesi gerekir. Ancak,
özel durumlarda bu süre en geç bir sonraki dönemin etkileşimli kayıtlarının başlama tarihine
kadar uzatılabilir ve bu süre sonunda harf notuna çevrilmesi gerekir. Özel durumlardaki bu iş-
lemler dersin verildiği bölüm başkanlığının önerisi ve o bölümün bağlı bulunduğu fakülte yö-
netim kurulu kararı ile gerçekleştirilir. Süresi içinde harf notuna çevrilmeyen I notu kendili-
ğinden FF veya U notuna dönüşür. I notu ile ilgili tarihler akademik takvimde belirtilir,

5) W (dersten çekilme) notu, bir dersten çekilen öğrencilere verilir.
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Notların verilmesi, açıklanması ve maddi hata düzeltmeleri
MADDE 25 – (1) Dönem sonu harf notları dersi veren öğretim elemanları tarafından

akademik takvimde belirtilen tarihlerde verilir.
(2) Harf notları, akademik takvimde belirtilen tarihte ilgili internet adresinde öğrenci-

lerin erişimine açılır.
(3) Harf notları ile ilgili herhangi bir maddi hata, dersi veren öğretim elemanının baş-

vurusu ile dönem sonu notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir hafta içinde bölüm başkan-
lığının onayı ile yapılır. Bu süreyi aşan durumlarda maddi hata nedeni ile düzeltme işlemleri
dersin verildiği bölüm başkanlığının önerisi ve o bölümün bağlı bulunduğu ilgili fakülte yöne-
tim kurulu kararı ile yapılır. Maddi hata düzeltme işlemleri ile ilgili tarihler akademik takvimde
belirtilir.

Ders tekrarı
MADDE 26 – (1) FF, FD, NA, U, W harf notu alınan derslerin tekrarlanması gerekir.
(2) Tekrarlanacak seçmeli derslerin yerine danışman onayı ile müfredat çerçevesinde

ve aynı kategori/türde olmak koşulu ile başka seçmeli dersler alınabilir. Gerekçeli durumlar il-
gili bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendi-
rilir.

(3) DD ve üzeri not alınan dersler, dersin alındığı dönemi izleyen üç dönem içinde tek-
rarlanabilir. Sınamalı durumda olan öğrenciler ile mezuniyet için bütün derslerden geçer not
almış ancak gereken not ortalamasını sağlayamamış öğrenciler için bu kural uygulanmaz.

(4) Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.
Not ortalamaları
MADDE 27 – (1) Öğrencilerin her dönem sonunda dönem sonu not ortalaması ile genel

not ortalaması hesaplanır ve başarı durumları belirlenir.
(2) Bir dersten kazanılan toplam kredi, o dersin kredi değeri ile dönem sonunda alınan

harf notuna karşılık gelen katsayının çarpımı ile elde edilir.
(3) Dönem not ortalaması, öğrencinin ilgili dönemde kayıtlı olduğu tüm derslerden ka-

zandığı toplam kredinin, bu derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle hesaplanır.
(4) Genel not ortalaması, öğrencinin ilgili dönem de dahil olmak üzere, o zamana kadar

almış olduğu tüm derslerden kazandığı toplam kredinin, bu derslerin kredi değerlerinin topla-
mına bölünmesiyle hesaplanır.

(5) Hesaplamalarda elde edilen ortalamalar, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yu-
varlanarak ifade edilir. Yuvarlama işleminde, üçüncü hane 5'ten küçükse ikinci hane değişmez,
5 veya 5'ten büyükse, ikinci hanenin değeri bir artırılır.

Başarılı öğrenciler
MADDE 28 – (1) Genel ve dönem not ortalaması en az 2,00 olan ve ilgili dönemde

FF, FD, NA veya U notu olmayan öğrenciler dönem not ortalamalarına göre;
a) Azami eğitim öğretim süresi içinde olan ve ilgili dönemde en az üç adet kredili ders

almış olan öğrencilerden dönem not ortalaması 3,50-4,00 arasında olanlar yüksek şeref (high
honor), 3,00-3,49 arasında olanlar şeref (honor) öğrencisi olarak, not ortalaması koşulunu sağ-
layan ancak üç adet kredili ders koşulunu sağlamayanlar başarılı (satisfactory) öğrenci olarak,

b) Azami eğitim öğretim süresi içinde dönem not ortalaması 2,00-2,99 arasında olan
veya azami eğitim öğretim süresi dışında olup dönem not ortalaması en az 2,00 olanlar başarılı
(satisfactory) öğrenci olarak

tanımlanır.
(2) Genel ve dönem not ortalaması en az 2,00 olan ancak ilgili dönemde herhangi bir

dersten FF, FD, NA veya U notu olan öğrenciler yeterli (sufficient) öğrenci olarak tanımlanır.
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Başarısız öğrenciler
MADDE 29 – (1) Genel ve/veya dönem not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenciler

başarısız (unsatisfactory) öğrenci olarak tanımlanır.
Sınamalı öğrenciler
MADDE 30 – (1) Genel not ortalaması iki dönem üst üste 2,00’ın altında olan öğren-

ciler sınamalı (probation) öğrenci olarak tanımlanır.
(2) Sınamalı öğrenciler daha önce almadıkları veya W notu aldıkları dersleri alamazlar.

Bu öğrenciler, öncelikle FF, FD, NA veya U notu aldıkları dersler olmak üzere daha önce almış
oldukları dersleri tekrarlarlar.

(3) Sınamalı öğrenciler, daha önce aldıkları seçmeli bir dersin yerine danışman onayı
ile müfredat çerçevesinde ve aynı kategori/türde olmak koşulu ile başka seçmeli ders alabilir.
Gerekçeli durumlar ilgili Bölüm Başkanlığının önerisi üzerine ilgili fakülte yönetim kurulu ta-
rafından değerlendirilir.

(4) Sınamalı öğrenciler için asgari ders yükü ile ilgili kural uygulanmaz.
(5) Sınamalı statünün sona ermesi için genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.
Mezuniyet koşulları ve tarihi
MADDE 31 – (1) Lisans programından mezun olmak için;
a) Müfredatta yer alan tüm dersler en az DD veya S harf notu ile tamamlanması,
b) Genel not ortalaması en az 2,00 olması,
c) Yurt dışındaki anlaşmalı yükseköğretim kurumları ile yürütülen uluslararası ortak li-

sans programları hariç olmak üzere müfredatın toplam kredisinin en az yarısının Üniversitede
alınmış olması,

ç) Yurt dışındaki anlaşmalı yükseköğretim kurumları ile yürütülen değişim programları
ve uluslararası ortak lisans programları hariç olmak üzere kayıtlı olunan son iki dönemin Üni-
versitede geçirilmesi

gerekir.
(2) Programlardan mezuniyet tarihi aşağıdaki şekilde belirlenir:
a) Lisans programlarında mezuniyet tarihi, akademik takvimde ilgili dönem için belir-

tilen harf notlarının ilan tarihidir. Harf notları ilan edildikten sonra, maddi hata düzeltmesi, I
notunun tamamlanması ve bütünleme hakkının kullanılması sonucunda mezun olanlar için me-
zuniyet tarihi son harf notunun kesinleştiği tarihtir.

b) Lisans programından mezuniyet hakkı kazanmadan önce ön lisans diploması alarak
Üniversiteden ayrılmak isteyen öğrenciler için mezuniyet tarihi, ön lisans diploması almaya
hak kazanılan dönemin harf notlarının ilan tarihidir.

Bütünleme sınavları
MADDE 32 – (1) Bütünleme sınavlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
Azami eğitim öğretim süresi sonunda yapılacak işlemler
MADDE 33 – (1) Azami eğitim öğretim süresi sonunda mezuniyet koşullarını sağla-

yamayan öğrenciler hakkında yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir:
a) Öğrencilere daha önce alıp başarısız oldukları (FD, FF, U notu aldıkları) dersler için

akademik takvimde ilan edilen tarihlerde iki ek sınav hakkı verilir. Dönem sonu harf notu de-
ğerlendirmesi dönem içine yayılan çalışmalar sonucunda oluşan dersler (tasarım dersleri, stüd-
yo dersleri, laboratuvar uygulamaları, dönem projesi, tez ve teze ilişkin dersler vb.) için ek
sınav hakkı verilmez. Bu kapsamdaki dersler ilgili bölüm tarafından belirlenerek ÖİM’ye iletilir
ve ÖİM tarafından ilan edilir.

b) İlan edilen tarihte sınava girmeyen öğrenciye telafi sınavı verilmez.
c) Sınavda alınan not tek başına değerlendirilir ve harf notuna çevrilir. Dönem içinde

alınan notlar hesaba katılmaz.
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ç) Program müfredatında yer alan bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde mezuniyet
için gereken genel not ortalamasını sağlayamayanlara diledikleri derslerden sınırsız ek süre ile
kayıt hakkı tanınır.

d) Ek süre hakkı kazananlar öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti yükümlülüklerini yerine
getirerek dönem kayıtlarını yaptırmak zorundadır.

Diploma, sertifika ve belgeler
MADDE 34 – (1) Öğrencilere ve mezunlara verilen diploma, sertifika ve belgeler ile

bunların verilme koşulları aşağıdaki gibidir:
a) Lisans diploması: Lisans programından mezuniyet koşullarını sağlayan öğrencilere

verilir.
b) Çift ana dal lisans diploması: Lisans programından mezuniyet hakkı kazanan ve ka-

yıtlı olduğu çift ana dal programında da mezuniyet koşullarını sağlayan öğrencilere verilir.
c) Ön lisans diploması: Lisans programından mezuniyet hakkı kazanmadan önce Üni-

versiteden ayrılmak isteyen öğrencilere, başvurmaları ve gerekli kayıt sildirme işlemlerini ta-
mamlamaları durumunda verilir. Ön lisans diploması almaya hak kazanmak için kayıtlı olunan
lisans programının müfredattaki ilk altı dönemin tüm derslerinden en az DD veya S harf notu
alınmış ve bu derslerin genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.

ç) Geçici mezuniyet belgesi: Diploma almaya hak kazananlara bir defaya mahsus olmak
üzere verilen, ilgili akademik yılın diploma töreni tarihine kadar geçerli olan ve diploma yerine
geçen bir belgedir.

d) Diploma eki: Akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına
yardımcı olan ve diplomalara ek olarak verilen bir belgedir.

e) Mezuniyet başarı belgesi: Lisans programlarından dereceye girerek mezun olanlara
verilen bir belgedir. Dereceye giren mezunların başarı sıralamalarına ilişkin esaslar Senato ta-
rafından belirlenir.

f) Yan dal sertifikası: Lisans programından mezuniyet hakkı kazanan ve kayıtlı olduğu
yan dal programını da başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir. Bu sertifika bir diploma de-
ğildir.

g) Not çizelgesi (transkript): Öğrencilerin Üniversiteye ilk kayıt oldukları dönemden
itibaren her dönemde almış oldukları dersleri, derslerin kredi durumlarını, bu derslerden alınan
notları, ilgili dönem not ortalaması ile genel not ortalamasını ve başarı durumlarını gösteren
bir belgedir.

ğ) Dönem başarı belgesi: Dönem sonunda şeref veya yüksek şeref öğrencisi olanlara
verilen bir belgedir.

h) Öğrenci belgesi: Öğrencinin Üniversiteye kayıt durumunu gösteren bir belgedir.
(2) Diploma, sertifika ve belgeler aşağıda belirtilen yetkililer tarafından imzalanır:
a) Ön lisans, lisans, çift ana dal diplomaları ve yan dal sertifikası, Rektör, ilgili dekan

ve bölüm başkanı,
b) Geçici mezuniyet belgesi, ilgili bölüm başkanı ve ÖİM yetkilisi,
c) Mezuniyet ve dönem başarı belgeleri, Rektör,
ç) Diploma eki, not çizelgesi ve öğrenci belgesi, ÖİM yetkilisi.
(3) Diploma, sertifika ve belgelerde öğrencinin fakültesi, bölümü ve programı belirtilir.
(4) Lisans ve/veya çift ana dal programlarından 3,00-3,49 genel not ortalaması ile me-

zun olanlar şeref, 3,50 veya daha yukarı genel not ortalaması ile mezun olanlar yüksek şeref
mezunu olarak tanımlanır. Bu tanımlar diplomalarda belirtilir.

(5) Diploma ve sertifikaların şekli, ölçüleri ve üzerine yazılacak bilgiler Senato tara-
fından belirlenir.
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(6) Diploma ve sertifikaların kaybı halinde bir defaya mahsus olmak üzere yenisi ha-
zırlanır. Yeni nüsha üzerine “ikinci nüsha” ibaresi konulur.

(7) Mezuniyet tarihinden sonra mezunun adı ve/veya soyadının değişmesi durumunda
diploma ve/veya sertifikaların üzerindeki bilgiler değiştirilmez veya yenileri düzenlenmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Danışmanlık, Disiplin, Burs, Sağlık İşleri, Katkı Payı,

İzin, İlişik Kesme, Kayıt Sildirme ve Tebligat

Danışmanlık
MADDE 35 – (1) Bölüm başkanlıkları, lisans programına kaydolan her öğrenciye tam

zamanlı öğretim üye ve görevlileri arasından bir akademik danışman atar.
(2) Akademik danışmanın görevleri şunlardır:
a) Öğrenciyi her dönemde alacağı derslerin seçiminde bilgilendirir ve yönlendirir,
b) Kayıt olunacak dersleri öğrencinin akademik başarı durumuna göre birlikte değer-

lendirdikten sonra dönem kayıt onayı verir,
c) Öğrenciyi Üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim ve kariyer konularında bilgi-

lendirir ve yönlendirir.
Disiplin
MADDE 36 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Res-

mî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümle-
rine göre yapılır.

Burs ve yardım
MADDE 37 – (1) Öğrencilere çeşitli kaynaklardan sağlanan bursların ve yardımların

dağıtımına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
Sağlık işleri
MADDE 38 – (1) Öğrencilere verilecek sağlık hizmetlerine ilişkin esaslar Senato ta-

rafından belirlenir.
Katkı payı, öğrenim ücreti ve diğer ücretler
MADDE 39 – (1) Mütevelli Heyet kararları çerçevesinde belirlenen katkı payları, öğ-

renim ücretleri ve burs oranları ile diğer ücretler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belir-
lenir.

İzin
MADDE 40 – (1) Öğrenciler sağlık, askerlik, yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim ku-

rumlarında eğitim, maddi ve ailevi nedenlerle, ilgili fakülte yönetim kurulu kararıyla her de-
fasında üç dönemi (bir akademik yılı) aşmamak koşulu ile en fazla altı dönem (iki akademik
yıl) süre ile izinli sayılabilirler. Altı dönemden daha uzun süreli izinler için Üniversite Yönetim
Kurulu yetkilidir.

(2) İzinli sayılmak isteyen öğrenciler, mazeretini belirten dilekçesi ve belgeleri ile bir-
likte ilgili bölüm başkanlığına en geç ilgili dönemin ders ekleme bırakma süresi bitimine kadar
başvurur; ancak izin gerekçesinin ders ekleme bırakma süresi bitiminden sonra ortaya çıkması
durumunda başvuru için süre kısıtlaması yoktur.

(3) Bölüm başkanlığı izin talebini öğrencinin akademik danışmanı ve bölüm başkanlı-
ğının görüşleriyle birlikte ilgili fakülte yönetim kuruluna iletir.

(4) İlgili yönetim kurulu kararı ÖİM’ye iletilir ve karar ÖİM tarafından işleme konulur.
(5) İzin süresinin bitiminden önce öğrenimine dönmek isteyen öğrencilerin bir dilekçe

ile etkileşimli kayıtlar başlamadan önce ilgili bölüm başkanlığına başvurmaları gerekir. Baş-
vuru, öğrencinin akademik danışmanının görüşü ve bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili
fakülte yönetim kurulu tarafından karara bağlanarak ÖİM’ye iletilir ve ÖİM tarafından işleme
konulur.
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İlişik kesme
MADDE 41 – (1) Üniversiteden ilişiğini kesecek öğrencilerin, ÖİM’den alacakları ili-

şik kesme belgesini, ilgili birimlere imzalatarak teslim etmesi ve kayıt sırasında vermiş olduk-
ları belgeleri iade alması gerekir.

(2) Mazeretleri nedeniyle bizzat başvuramayan öğrenciler, yakınlarına yazılı izin ver-
meleri halinde, ilişik kesme işlemleri yakınları tarafından yapılabilir.

(3) Derslerin başlamasını takip eden dördüncü hafta sonuna kadar ilişiği kesilen öğren-
cinin ilgili yarıyılda/yılda kayıtlı olduğu dersler silinir.

(4) Aşağıda belirtilen durumlarda ilgili yönetim kurulu kararı ile Üniversite tarafından
öğrencinin ilişiği kesilir:

a) 2547 sayılı Kanunda belirtilen süreler içerisinde başarı sağlayamamak veya bu Ka-
nunda belirtilen süre kadar kayıt yenilememiş olmak,

b) Üniversiteden çıkarma cezası almış olmak.
İlişik kesme nedeniyle ücret durumu
MADDE 42 – (1) Öğrenciler, ilişik kesme işleminin yapıldığı yarıyıldan/yıldan önceki

tüm mali sorumluluklarını yerine getirmek zorundadır. Ancak, öğrencilerden ders kaydı yap-
tırmadıkları yarıyılların öğrenim ücretleri alınmaz.

(2) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılacak öğrencilerden, yeni kayıt yaptırmış olanlar
için ek yerleştirme kontenjanlarının Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’ne bildi-
rilmesi veya yatay geçişlerde yedek kayıt tarihinin sonuna kadar, diğer öğrenciler için güz yarı
yılı ders başlangıcından itibaren iki hafta içerisinde başvurmaları halinde o yıla ait öğrenim
ücretinin tamamı iade edilir. Bu sürelerden itibaren bahar yarıyılı ders başlangıcının ikinci haf-
tasının sonuna kadar başvuran öğrencilere, o yıla ait öğrenim ücretinin yarısı iade edilir. Diğer
durumlarda ise yıllık öğrenim ücreti iade edilmez.

Kayıt sildirme
MADDE 43 – (1) Öğrenciler istedikleri takdirde ÖİM’ye başvurarak kayıtlarını sildi-

rebilirler.
(2) Üniversiteden kaydını sildiren veya herhangi bir neden ile Üniversite ile ilişiği ke-

silen öğrencilerin dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için Üniversite tarafından
belirlenen kayıt sildirme işlemlerini yapmaları ve mali yükümlülükleri (katkı payı veya öğrenim
ücreti, yurt, kütüphane borcu ve benzeri) yerine getirmeleri zorunludur.

(3) Ön lisans diploması alarak veya mezuniyet koşullarını sağlamadan kayıtlı oldukları
programdan kayıt sildiren öğrenciler, Üniversitedeki tüm öğrencilik haklarını kaybeder ve öğ-
renimlerini tamamlamak üzere kayıt sildirdikleri programa tekrar kayıt yaptıramazlar.

Tebligat
MADDE 44 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin resmi kayıtlarda yer alan

posta adresine ve/veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilerek
yapılır.

(2) Öğrenci Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilen iletileri izle-
mekle yükümlüdür.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik 2015-2016 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniver-

sitesi Rektörü yürütür.

Sayfa : 84                               RESMÎ GAZETE                                 26 Şubat 2016 – Sayı : 29636



Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinden:
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE
HAZIRLIK PROGRAMI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi

lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin İngilizce seviyelerini, Üniversitedeki dersleri
takip edebilecek, İngilizce yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek, konularında araştırma yapabi-
lecek düzeye getirmek için yürütülen eğitim-öğretim ile ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Yabancı

Diller Yüksek Okulunca yürütülen İngilizce hazırlık programı eğitim ve öğretimine ilişkin hü-
kümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik yıl: Her biri en az 15 haftadan oluşan iki yarıyılı,
b) Düzey belirleme sınavı: Hazırlık programında eğitim görecek öğrencilerin düzeyle-

rini belirleyen sınavı,
c) İHP: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu İngi-

lizce hazırlık programını,
ç) İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS): Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Yabancı

Diller Yüksek Okulu İngilizce yeterlik sınavını,
d) ÖİM: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğünü,
e) Rektörlük: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörlüğünü,
f) Senato: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Senatosunu,
g) Üniversite: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesini,
ğ) YDYO: Yabancı Diller Yüksek Okulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İngilizce Hazırlık Programında Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

İngilizce yeterlik ve seviye tespit sınavları
MADDE 5 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim dili İngilizcedir. Lisans programlarına

kabul edilen öğrencilerin İngilizce yeterlikleri, akademik yılbaşında YDYO tarafından uygu-
lanan İngilizce yeterlik sınavı ile belirlenir.

(2) Eşdeğerliği YDYO tarafından önerilen ve Senato tarafından kabul edilen, Uluslararası
İngilizce sınavlarından geçerli puanı almış öğrenciler ile İYS’den yeterli puanı alan öğrenciler
doğrudan bölümlerine kayıt yaptırabilir.

(3) Son üç yıl veya daha uzun süre, anadili İngilizce olan bir ülkede ve o ülke vatan-
daşlarının devam ettiği bir yükseköğrenim kurumunda eğitim görmüş ya da orta eğitimini bu
kurumlarda tamamlamış olanlar da İYS’den muaf olurlar.
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(4) Üniversiteye yatay geçiş başvurusu yapan lisans öğrencilerinin İngilizce yeterlikleri
ilgili fakültenin önerisiyle YDYO Kurulu tarafından değerlendirilir. Öğrencinin İYS’ye girmesi
istenebilir.

(5) YDYO tarafından yapılan İYS’de başarısız olan öğrenciler bir yıl İHP’ye devam
etmek zorundadır.

(6) Herhangi bir nedenle İYP’ye girmeyen öğrencilere telafi sınavı verilmez.
(7) Öğrencilerin, İHP’de hangi düzeyde eğitim görecekleri İngilizce düzey belirleme

sınavından aldıkları sonuca göre belirlenir.
Eğitim süresi
MADDE 6 – (1) İHP’de normal eğitim süresi bir akademik yıl, azami öğrenim süresi

ise iki akademik yıldır.
(2) Bir akademik yıldaki kayıt, ders, İYS ve benzeri etkinliklerin süre ve tarihleri aka-

demik takvim ile belirlenir.
(3) İHP’ye kayıt yaptırıp bir akademik yıl sonunda devam koşulunu sağlayan, ancak

başarısız olan öğrenciler bir defaya mahsus olmak üzere, yalnızca bir akademik yıl için İHP’ye
kabul edilir.

(4) İHP’ye kayıt yaptırıp iki akademik yıl sonunda başarısız olan öğrenciler İHP’de
eğitim göremez. Bu öğrenciler, bir yıl içinde YDYO tarafından yapılan İYS veya YDYO tara-
fından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan Senatonun onayladığı geçerli puanı
elde etmeleri durumunda yerleştirildikleri programa kayıt yaptırabilir. Aksi halde Üniversite
ile ilişikleri kesilir.

İHP Kayıtları
MADDE 7 – (1) İHP’ye ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler Üniversitenin resmî internet

sitesinde ilan edilen tarihte kayıtlarını yaptırırlar.
(2) İlan edilen kayıt koşullarını yerine getirmeyen öğrenciler kayıtsız duruma düşer ve

kayıtlı öğrencilerin yararlandığı hakları kullanamaz.
(3) Kayıt işlemlerini tamamlamadığı için kayıtsız duruma düşen öğrenciler İHP sınıfına

devam hakkını kaybeder.
Devam durumu
MADDE 8 – (1) İHP’de derslere devam etmek zorunludur.
(2) Öğrenciler bulundukları sınıfın derslerine %80’den az olmamak üzere YDYO Ku-

rulu tarafından belirlenen oranda devam etmekle yükümlüdürler.
(3) YDYO Kurulu tarafından onaylanmayan mazeretler kabul edilmez.
(4) YDYO Kurulunun belirlediği devamsızlık sınırını aşan öğrenciler programa devam

hakkını kaybeder.
Başarı ve değerlendirme
MADDE 9 – (1) Başarı ve değerlendirmeye ilişkin esaslar şunlardır:
a) Öğrenciler, sorumlu oldukları ders gereklerini yerine getirmek ve sınavlara girmek

zorundadır.
b) Hazırlık sınıfında başarı ve değerlendirmeye ilişkin esaslar her akademik yıl başlan-

gıcında YDYO-İHP internet sayfasında duyurulur.
c) Bir akademik yıl sonunda başarılı olamayan öğrenciler bir sonraki akademik yıl baş-

langıcında verilen İYS’ye girebilir.
Programa devam hakkını kaybeden öğrenciler
MADDE 10 – (1) Herhangi bir nedenle İHP’ye devam hakkını kaybeden öğrencilerin

lisans programına başlayabilmeleri için;
a) Akademik yılbaşında yapılan İYS’ye girip başarılı olmaları,
b) Senato tarafından kabul edilen uluslararası sınavlardan geçerli puanı almaları
gerekir.
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İzinli sayılma
MADDE 11 – (1) Öğrenciler, kayıt yaptırmaları koşuluyla, YDYO Yönetim Kurulu

kararıyla en fazla bir akademik yıl için izinli sayılabilirler. Zorunlu hallerde bu süre YDYO
Yönetim Kurulu tarafından her defasında en fazla bir akademik yıl olmak üzere uzatılabilir.
İHP öğrencilerine eğitim öğretim programı bir yılı kapsadığından yarıyıl izni verilmez.

(2) Öğrenciler aşağıda belirtilen gerekçelerle izinli sayılabilir:
a) Sağlık sorunları,
b) Askerlik,
c) Maddi ve ailevi sorunlar,
ç) Eğitim,
d) İngilizce bilgisini kendi imkanları ile geliştirmek istemesi.
(3) İzinli sayılmak isteyen öğrenciler mazeretini belirten dilekçesi ve belgeleri ile bir-

likte YDYO Müdürlüğüne en geç ilgili yarıyılın ders ekleme-bırakma süresi bitimine kadar
başvurur, ancak maddi ve ailevi nedenler ile beklenmedik durumlarda başvuru süresi kısıtlaması
yoktur.

(4) YDYO Müdürlüğü öğrencilerin izin talebini, YDYO Yönetim Kuruluna sunar.
(5) YDYO Yönetim Kurulu kararı ÖİM’ye iletilir ve ÖİM tarafından işleme alınarak

ilgili akademik ve idari birimlere bilgi verilir.
(6) İzinli sayılan süre eğitim öğretim süresine dahil değildir.
(7) İzin süresi biten öğrenciler, takip eden yıl için İHP’ye kaydını yenileyebilir veya

akademik yıl başlangıcında yapılan İYS’den veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası sınavlardan geçerli puanı almaları durumunda lisans programına kayıt yaptırabi-
lirler.

(8) İngilizce dil bilgisini kendi olanakları ile geliştirmek üzere izin alan öğrencilerle il-
gili esaslar şunlardır:

a) Bu öğrenciler İHP’ye bir yıl devam hakkını kullanmış sayılır.
b) Bu izni İHP’deki birinci akademik yılında kullanan ve takip eden akademik yılın

başında İngilizce yeterlik koşulunu sağlayan öğrenciler yerleştirildikleri lisans programlarına
kayıt yaptırabilirler.

c) Bu izni İHP’deki ikinci yılında kullanan ve takip eden akademik yılbaşında İngilizce
yeterlik koşulunu sağlayamayan öğrencilerin tekrar İHP’ye devam etme hakkı yoktur. Bu öğ-
renciler akademik yıl başlangıcında yapılan İYS’den ya da Senato tarafından eşdeğerliği kabul
edilen uluslararası sınavlardan geçerli puanı almaları durumunda lisans programına kayıt yap-
tırabilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Türkçe eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına geçiş
MADDE 12 – (1) İHP’de eğitim gören öğrencilerin Türkçe eğitim yapan kurumlara

geçişleri Yükseköğretim Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim öğretim yılı başında yürürlüğe

girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniver-

sitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2016/4 

İşyeri : Sunel Ticaret Türk A.Ş. 

Pınarbaşı Cad. No:89 Pınarbaşı/İZMİR

SGK Sicil No : 0004634.035

Tespiti İsteyen : Tek Gıda-İş Sendikası

İnceleme : Sunel Ticaret Türk A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede;

Pınarbaşı Cad. No:89 Pınarbaşı/İZMİR adresindeki işyerlerinden 00004634.035 SGK sicil

no’lu işyerinde ham tütünün işlenerek satışa hazır işlenmiş tütün elde edildiği, 0009835.035

ve 0008323.035 SGK sicil no’lu işyerlerinde tütün işlemesinin yardımcı işleri olan muhasebe,

yönetim, insan kaynakları, finans, satın alma, pazarlama ve depolama işlerinin yapıldığı, 85.Yıl

Cumhuriyet Mah. Sanayi Cad. No:108/2 Kemalpaşa/İZMİR adresindeki 1499779.035 ve

0009835.035 SGK sicil no’lu işyerlerinde ham tütün ve işlenmiş tütünün depolama faaliyetle-

rinin yapıldığı, Kale Mah. Kazımpaşa Cad. No:18 K:2 İlkadım/SAMSUN adresindeki

1008187.055 SGK sicil no’lu ve H. Nabi Mah. H. Ahmet Sok. No:2/1 Bafra/SAMSUN adre-

sindeki 1008188.055 SGK sicil no’lu işyerlerinde tütün işlemesine yönelik ham tütün tedari-

kinde çalışıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 02 sıra numaralı “Gıda

sanayi” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Sunel Ticaret Türk A.Ş. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları

Yönetmeliği’nin 02 sıra numaralı "Gıda sanayi" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî

Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci

maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/5)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli

ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında

Yönetmelikten oluşan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çer-

çevesinde, 2016 yılının ikinci yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin ila-

nını kapsamaktadır.  

Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı önlemler

MADDE 2 – (1) Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kal-

ma süreleri, 3 üncü maddede belirtilen esaslar çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruş-

turması açılmaması halinde karşılarında belirtilen tarihlerde sona erecektir.
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Nihai gözden geçirme başvurusu ve işlemler
MADDE 3 – (1) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci

maddesi gereğince, 2 nci maddede belirtilen önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce
tabloda yer alan maddelerin yerli üreticilerinin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tev-
sik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların, ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dam-
pingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir
nihai gözden geçirme soruşturması açılmasını talep etme hakları mevcuttur. İlgili yerli üretici-
lerin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da ku-
ruluşların başvurularını yeterli delillerle desteklemeleri esastır.

(2) Yeterli deliller ile desteklenmiş yazılı başvuruların, ilgili önlemin sona erme tari-
hinden en geç üç ay önce;

T.C. Ekonomi Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi
İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA
Faks: 0312 204 86 33
adresine ulaştırılması gerekmektedir.
(3) Başvurunun, ilgili mevzuat çerçevesinde geçerli görülmesi halinde “nihai  gözden

geçirme soruşturması” başlatılır.
(4) Mevcut dampinge karşı önlem, nihai gözden geçirme soruşturması sonuçlanıncaya

kadar yürürlükte kalmaya devam eder.
(5) Soruşturma sonucunda, önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etme-

sine veya yeniden meydana gelmesine yol açmasının muhtemel olduğunun tespit edilmesi ha-
linde, mevcut dampinge karşı önlemin miktar veya oranının muhafaza edilerek veya değiştiri-
lerek uygulanmasına devam edilir. Öte yandan, önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın
devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açmasının muhtemel olmadığının tespit
edilmesi halinde, mevcut dampinge karşı önlem yürürlükten kaldırılır.

Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 90)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 136)

MADDE 1 – 6/3/2012 tarihli ve 28225 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük
Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer
alan tablo ile onuncu ve onbirinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(10) AB menşeli olmayan 8302.10.00.00.00, 8302.42.00.00.00, 8302.50.00.00.00
GTİP’lerinde yer alan ve mobilya sanayiinde kullanılacak olan eşyadan yalnızca mobilya ve
mutfak dolap menteşeleri, mobilya kulpları, çekmece rayları, çekmece sistemleri ve mobilyalar
için diğer adi metallerden donanım, tertibat ve benzeri eşyanın (koltuk amortisörleri ile teles-
kopik bilyeli raylar hariç) serbest dolaşıma giriş işlemleri Kayseri, Giresun, Konya, Aksaray,
Bolu, Sakarya ve Erenköy Gümrük Müdürlüklerinden yapılır.”

“(11) AB menşeli olmayan 9401.30, 9403.10 ve 9403.30 tarife alt pozisyonlarında yer
alan eşya ile 9403.60.30.00.00 GTİP’inde yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri
Aksaray, Konya, Giresun, Bolu, Sakarya ve Erenköy Gümrük Müdürlüklerinden yapılır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/3/2012 28225

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 25/7/2012 28364
2- 3/10/2013 28784
3- 3/10/2014 29138
4- 17/6/2015 29389
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Sermaye Piyasası Kurulundan:
YATIRIM FONLARININ FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARINA 

İLİŞKİN TEBLİĞ (II-14.2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(II-14.2.a)

MADDE 1 – 30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)’in 2 nci maddesinin
üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Konut ve varlık finansmanı fonları, finansal tabloların hazırlanmasında esas alı-
nacak standartlar bakımından 5 inci maddenin birinci ve üçüncü fıkralarıyla, finansal tablo dü-
zenleme yükümlülüğü bakımından 6 ncı maddenin birinci fıkrasıyla, finansal tabloların kamuya
açıklanması bakımından 11 inci maddenin birinci ve ikinci fıkrasıyla, finansal tabloların ka-
muya açıklanma usulü bakımından 12 nci maddenin birinci fıkrasıyla, finansal tabloların ka-
muya açıklanmasında ek süreler bakımından 14 üncü maddenin birinci fıkrasıyla ve finansal
tabloların bağımsız denetimi bakımından 17 nci maddenin birinci fıkrasıyla sınırlı olarak bu
Tebliğ hükümlerine tabidir.

(4) Yabancı yatırım fonları bu Tebliğ hükümlerine tabi değildir.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-

rilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.  
“(1) Fonlar, bu Tebliğde yer verilen esaslara uygun olarak yıllık finansal tablo düzen-

lemekle yükümlüdürler. Şu kadar ki bir hesap dönemi içerisinde bir kereden fazla katılma payı
fiyatı açıklayan gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları altı aylık ara
dönem finansal tablo düzenlemekle de yükümlüdür.”

“(4) Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan girişim sermayesi yatırım
fonları ve gayrimenkul yatırım fonları finansal tablo düzenleme dönemlerinde konsolide fi-
nansal tabloları ile birlikte konsolide olmayan/bireysel finansal tablolarını da hazırlamakla yü-
kümlüdür.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.

“(1) Bu Tebliğ kapsamında hazırlanan finansal raporların, bağımsız denetim raporuyla
birlikte, bağımsız denetim kuruluşunu temsil ve ilzama yetkili kişinin imzasını taşıyan bir yazı
ekinde kurucuya ulaşmasından sonra, kurucu tarafından finansal raporların kamuya açıklan-
masına ilişkin yönetim kurulu kararına bağlandığı tarihi izleyen altıncı iş günü mesai saati bi-
timine kadar KAP’ta açıklanması gerekir. Konut ve varlık finansmanı fonlarının yıllık finansal
raporları, bağımsız denetim raporuyla birlikte, hesap döneminin bitimini takip eden 60 gün
içinde, varlığa veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerin halka arz edilmiş olması halinde KAP’ta
ve kurucunun resmi internet sitesinde, halka arz edilmemiş olması halinde ise kurucunun resmi
internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir. 

“(1) Fonların yıllık finansal tabloları bağımsız denetime tabidir. Şu kadar ki bir hesap
dönemi içinde bir kereden fazla katılma payı fiyatı açıklayan girişim sermayesi yatırım fonları
ve gayrimenkul yatırım fonlarının altı aylık ara dönem finansal tabloları ayrıca incelemeye (sı-
nırlı bağımsız denetim) tabidir. Bu Tebliğ uyarınca hazırlanacak finansal tabloların bağımsız
denetiminde Kurulun bağımsız denetimle ilgili düzenlemelerine uyulur.

(2) Finansal tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunduğu dönemler itibarıyla hazırla-
nacak portföy raporları da finansal tablolarla birlikte bağımsız denetimden/incelemeden geçi-
rilir.”
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MADDE 5 – Aynı Tebliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 21 – (1) Finansal raporlara dönem içindeki gelişmeleri açıklayan bilgiler ile

gayrimenkul yatırım fonları için gayrimenkul yatırımlarına, girişim sermayesi yatırım fonları
için girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin olarak Kurulun ilgili düzenlemeleri uyarınca hazır-
lanmış bulunan değerleme raporları eklenir. Değerleme raporları, bu Tebliğin 17 nci maddesi
uyarınca bağımsız denetime tabi değildir.

(2) Gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları tarafından Kurul
ücretine esas üçer aylık dönemlerde hesaplanacak fon toplam değerleri dönem sonunu takip
eden 10 iş günü içerisinde Kurula bildirilir. 

(3) Girişim sermayesi fonları ve gayrimenkul yatırım fonları tarafından fiyat raporları
ilgili fonların ihraç belgelerinde belirlenen dönemlerde hazırlanır.

(4) Girişim sermayesi yatırım fonlarının fiyat raporlarının hazırlanmasında portföydeki
varlıkların değeri aşağıdaki esaslara göre tespit edilir:

a) Portföye alınan girişim sermayesi yatırımları alış maliyetleri ile kayda geçirilir. Ya-
bancı para cinsinden varlıkların alış maliyeti satın alma günündeki yabancı para cinsinden de-
ğerinin TCMB döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle bulunur. 

b) Alış tarihinden başlamak üzere katılma payı fiyatının tespit edildiği fiyat raporunda; 
i. Portföydeki payları borsada işlem görmeyen girişim şirketlerindeki paylar, girişim

şirketi niteliğindeki halka açık anonim ortaklıkların imtiyazlı payları ile kolektif yatırım ama-
cıyla yurt dışında kurulan kuruluşlardaki ve yurt içinde kurulu özel amaçlı şirketlerdeki payların
değeri Kurulca uygun görülen kuruluşlara hazırlatılacak değerleme raporları ile tespit ettirilir.
Şu kadar ki, bir hesap dönemi içinde bir kereden fazla fiyat açıklanması halinde, yılsonunda
hazırlatılacak değerleme raporu tarihine kadar fon kurucusu tarafından belirlenecek periyotlarda
söz konusu değerlerin değerleme raporlarını hazırlayan kuruluşlar tarafından gözden geçirilerek
fiyat raporlarında kullanılması yeterlidir.   

ii. Girişim şirketi niteliğindeki halka açık anonim ortaklıkların borsada işlem görmeyen
payları değerleme gününde, borsada işlem gören paylar için borsada oluşan en son seans ağır-
lıklı ortalama fiyatlarla değerlenir. Şu kadar ki, kapanış seansı uygulaması bulunan piyasalarda
işlem gören payların değerlemesinde kapanış seansında oluşan fiyatlar, kapanış seansında fi-
yatın oluşmaması durumunda ise borsada oluşan en son seans ağırlıklı ortalama fiyatlar kulla-
nılır. Değerleme gününde borsada alım satıma konu olmayan paylar için son işlem tarihindeki
borsa fiyatı kullanılır. Girişim şirketleri tarafından ihraç edilmiş borsada işlem görmeyen borç-
lanma araçları KGK tarafından yayımlanan TMS/TFRS hükümleri çerçevesinde değerlenir. 

iii. Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araç-
larından borsada işlem görmeyenler KGK tarafından yayımlanan TMS/TFRS hükümleri çer-
çevesinde değerlenir.  

c) Bu fonların portföyünde yer alan ve yukarıda belirtilenlerin dışındaki para ve sermaye
piyasası araçları ile diğer varlık ve yükümlülükleri bu Tebliğin 9 uncu maddesi çerçevesinde
değerlenir.

(5) Gayrimenkul yatırım fonlarının fiyat raporlarının hazırlanmasında portföydeki var-
lıkların değeri aşağıdaki esaslara göre tespit edilir:

a) Portföye alınan gayrimenkul yatırımları alış maliyeti ile kayda geçirilir. Yabancı para
cinsinden varlıkların alış maliyeti satın alma günündeki yabancı para cinsinden değerinin
TCMB döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle bulunur. Şu kadar ki gayrimenkullerin, gayri-
menkule dayalı haklar ile tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablo-
larında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75’i gayrimenkul yatırımlarından olu-
şan ve payları borsada işlem görmeyen anonim ortaklıkların paylarının ve bu anonim ortaklık-
ların imtiyazlı paylarının portföye alımından önce değerlerinin gayrimenkul değerleme kuru-
luşlarına ve/veya Kurulca uygun görülen kuruluşlara hazırlatılacak bir değerleme raporu ile
tespit ettirilmesi zorunludur.
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b) Alış tarihinden başlamak üzere katılma payı fiyatının tespit edildiği fiyat raporunda;
i. Portföydeki gayrimenkullerin ve gayrimenkule dayalı hakların değeri gayrimenkul

değerleme kuruluşlarına hazırlatılacak değerleme raporları ile tespit ettirilir. Şu kadar ki bir
hesap dönemi içinde bir kereden fazla fiyat açıklanması halinde, yılsonunda hazırlanacak de-
ğerleme raporu tarihine kadar fon kurucusu tarafından belirlenecek periyotlarda söz konusu
değerin değerleme raporunu hazırlayan gayrimenkul değerleme kuruluşu tarafından gözden
geçirilerek fiyat raporlarında kullanılması yeterlidir.

ii. Portföyde yer alan ve tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal
tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75’i gayrimenkul yatırımlarından
oluşan anonim ortaklıklardan;

I) Payları borsada işlem görmeyenlerin paylarının değeri ile söz konusu anonim ortak-
lıkların imtiyazlı paylarının değeri, Kurulca uygun görülen kuruluşlara hazırlatılacak değerleme
raporları ile tespit ettirilir. Şu kadar ki bir hesap dönemi içinde bir kereden fazla fiyat açıklan-
ması halinde, yılsonunda hazırlatılacak değerleme raporu tarihine kadar fon kurucusu tarafından
belirlenecek periyotlarda söz konusu değerin değerleme raporunu hazırlayan kuruluş tarafından
gözden geçirilerek fiyat raporlarında kullanılması yeterlidir.

II) Halka açık nitelikte olanların borsada işlem görmeyen payları değerleme gününde
borsada işlem gören paylar için borsada oluşan en son seans ağırlıklı ortalama fiyatlarla de-
ğerlenir. Şu kadar ki, kapanış seansı uygulaması bulunan piyasalarda işlem gören payların de-
ğerlemesinde kapanış seansında oluşan fiyatlar, kapanış seansında fiyatın oluşmaması duru-
munda ise borsada oluşan en son seans ağırlıklı ortalama fiyatlar kullanılır. Değerleme gününde
borsada alım satıma konu olmayan paylar için son işlem tarihindeki borsa fiyatı kullanılır.

iii. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçla-
rından borsada işlem görmeyenler KGK tarafından yayımlanan TMS/TFRS hükümleri çerçe-
vesinde değerlenir.  

c) Bu fonların portföyünde yer alan ve yukarıda belirtilenlerin dışındaki para ve sermaye
piyasası araçları ile diğer varlık ve yükümlülükleri bu Tebliğin 9 uncu maddesi çerçevesinde
değerlenir.

(6) Gayrimenkul yatırım fonlarının ve girişim sermayesi yatırım fonlarının paylarının
alım satımına esas teşkil eden işlem fiyatı fiyat raporunda tespit edilen fiyattır. 

(7) Gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları Tebliğin 11 inci,
12 nci ve 13 üncü maddelerinde düzenlenen finansal raporları kamuya açıklama, ilan ve bildi-
rim yükümlülüklerinden muaftır.

(8) Gayrimenkul yatırım fonlarına ve girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin yıllık
finansal raporlar hesap döneminin bitimini takip eden 60 gün içinde bağımsız denetim raporuyla
birlikte; altı aylık ara dönem finansal raporlar ise incelemeye tabi olması halinde ara dönemin
bitimini takip eden 30 gün içinde inceleme raporuyla birlikte Kurula gönderilir. Söz konusu
raporlar ayrıca, bu fıkra uyarınca Kurula yapılacak bildirimi müteakip 10 işgünü içerisinde ka-
tılma payı sahiplerine en uygun haberleşme vasıtasıyla iletilir.

(9) Bağımsız denetimden/incelemeden geçirilmiş fiyat raporlarında tespit edilen toplam
değer ile 3/1/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gayrimenkul Yatırım
Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3) ve 2/1/2014 tarihli ve 28870 sayılı Resmî  Gazete’de
yayımlanan Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.4) çerçevesinde
Kurul ücretine esas olan ve ilgili dönemin bitimini takip eden on işgünü içerisinde hesaplanan
bağımsız denetimden/incelemeden geçmemiş toplam değer arasında fark olması halinde, söz
konusu fark dikkate alınarak hesaplanacak Kurul ücreti yasal faizi ile birlikte, bağımsız dene-
timden/incelemeden geçmiş fiyat raporlarının Kurula bildirimini izleyen 5 işgünü içerisinde,
kurucu tarafından Kurul Hesabına yatırılarak ilgili dekontların ve hesaplama tablosunun bir
örneği Kurula iletilir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 7 – Aynı Tebliğin Ek/1 ve Ek/3’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 8 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

3'üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden: 

 Hasdal/İSTANBUL 

Esas No : 2013/426 

Karar No  : 2015/342 

Ġzin Tecavüzü suçundan sanık Tahir ve Nebihe oğ. 01.03.1990 Antakya D.lu, Hatay, 

Yayladağı, Sungur Mah. Nfs. Kyt.lı Gökhan BAYKAL hakkında 3.Kor. K.lığı Askeri 

Mahkemesinin 30.06.2015 gün ve 2013/426 2015/342 Esas ve Karar sayılı kararıyla; 

HÜKÜM: 

Sanık P.Er Gökhan BAYKAL 'ın 10.01.2011-24.10.2011 tarihleri arasında izin tecavüzü 

suçunu iĢlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan As. C.K.'nun 66/1-b maddesi uyarınca BĠR YIL 

HAPĠS CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın duruĢmadaki iyi hali lehine takdiri hafifletici sebep kabul edildiğinden T.C.K.'nun 

62/1'inci maddesi uyarınca cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak NETĠCETEN ON AY 

HAPĠS CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın 24.10.2011 - 21.11.2011 tarihleri arasında yolda ve nezarette, 21.11.2011- 

29.12.2011 tarihinde de tutuklulukta geçirdiği sürelerin T.C.K.'nun 63'üncü maddesi uyarınca 

hükümlülük süresinden ĠNDĠRĠLMESĠNE, 

Sanığın suç kaydı dikkate alındığında ileride yeniden suç iĢlemeyeceği yönünde kanaat 

oluĢmadığından CMK'nın 231'inci maddesinde düzenlenen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ 

GERĠ BIRAKILMASI ve TCK' nın 51'inci maddesinde düzenlenen ERTELEME hükümlerinin 

uygulanmasına YER OLMADIĞINA; 

Sanık hakkında hükmolunan kısa süreli hapis cezasının, 5237 Sayılı TCK.nun 50/1-A ve 

52'nci maddeleri uyarınca beher gün karĢılığı takdiren 20-TL'den hesap edilerek neticeten 6000-TL 

(ALTI BĠN TÜRK LĠRASI) ADLĠ PARA CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, ĠġBU 

ADLĠ PARA CEZASININ SANIKTAN YĠRMĠ DÖRT EġĠT AYLIK TAKSĠTLER HALĠNDE 

TAHSĠLĠNE, TAKSĠTLERDEN BĠRĠNĠN ZAMANINDA ÖDENMEMESĠ HALĠNDE GERĠ 

KALAN KISMIN TAMAMININ DEFATEN TAHSĠLĠNE, ÖDENMEYEN ADLĠ PARA 

CEZASININ HAPSE ÇEVRĠLMESĠNE; 

Sanık hakkında mahkememiz tarafından çıkartılan 19.06.2013 tarih ve 2013/498 Evrak ve 

2013/426 Esas sayılı yakalama emrinin geriye alınarak toplatılmasına, gereği için Askeri 

Savcılığa müzekkere yazılmasına, 

Talebe uygun; 353 Sayılı Kanunun 196, 197, 205, 209 ve CMK.nun 263'ncü maddeleri uyarınca, 

hüküm yüzüne karĢı verilenler yönünden hükmün yüze karĢı okunmasından, hüküm yokluğunda 

verilenler yönünden hükmün tebliğinden itibaren bir hafta içerisinde. Mahkememize veya diğer adli 

makamlara verilecek dilekçeyle, tutanak katibine bu hususta tutanak düzenlenmesi için yapılacak 

beyanla, asker kiĢiler yönünden en yakın askeri birlik komutanına veya askeri kurum amirine veya 

tutuklular yönünden zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne 

yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla Askeri Yargıtay' da temyiz yolu açık olmak üzere karar verilmiĢ 

olup, sanık tüm aramalara rağmen adresinde bulunamadığı gibi adresi de tespit olunamadığından 7201 

Sayılı Kanunun 28-29 maddeleri uyarınca ĠLANEN TEBLĠĞ olunur. 728 
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3'üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden: 

 Hasdal/İSTANBUL 

Esas No : 2015/92 

Karar No  : 2015/267 

Hakaret suçundan sanık Hasan ve Betsi oğ.1987 D.lu, Çorum, Osmancık, Dodurga 

Mehmet Dede Tekke Ky. Nfs. Kyt.lı Cüneyt ÇETĠN hakkında 3.Kor. K.lığı Askeri 

Mahkemesinin 15.04.2015 gün ve 2015/92-267 Esas ve Karar sayılı kararıyla; 

HÜKÜM: 

Sanık Cüneyt ÇETĠN'in denetim süresi içinde kasıtlı bir yeni bir suç iĢlemediği 

anlaĢıldığından mahkememizin 11.06.2008 gün ve 2008/476-429 Esas-Karar sayılı hükmüne 

konu "açıklanması geri bırakılan hükmün kaldırılarak, davanın DÜġMESĠNE, 

Hükmün kesinleĢmesine müteakip, sanığın adli sicil kaydından düĢmesi için iĢ bu kararın 

Adli Sicil Müdürlüğüne BĠLDĠRĠLMESĠNE, 

353 S.K.'nun 196, 197, 205, 209 ve 212'nci maddeleri uyarınca sanığın hüküm tebliğinden 

itibaren 1 hafta içerisinde askeri veya sivil adli makamlara veya tutuklular yönünden ceza ve 

tutukevi müdürlüklerine ya da bizzat Askeri Yargıtay'a sözlü veya yazılı müracaatla temyize 

baĢvurabileceğinin tespiti ile temyiz yolu açık olmak üzere karar verilmiĢ olup, sanık tüm 

aramalara rağmen adresinde bulunamadığı gibi adresi de tespit olunamadığından 7201 Sayılı 

Kanunun 28-29 maddeleri uyarınca ĠLANEN TEBLĠĞ olunur. 729 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

GAYRĠMENKULLER SATILACAKTIR 

Ziraat Bankası Personeli Vakfından: 

• Balıkesir Ġli, Erdek Ġlçesi, Yalı Mahallesi, Kastri Mevkiinde bulunan tapuda 788 ada, 

1 parselde kayıtlı, 16.608/21.349 m2 alanlı denize sıfır kamp tesisi. 

• Ankara Ġli, GölbaĢı Ġlçesi, KarĢıyaka Mahallesi 1438 ada, 2 parsel numarasında kayıtlı 

tam hisseli ve 4.006 m2 büyüklüğünde arsa. 

• Ankara Ġli, GölbaĢı Ġlçesi, KarĢıyaka Mahallesi 1445 Ada, 3 parsel numarasında kayıtlı 

8.500 m2 alanlı arsanın 2.914/ 8.500 hissesi. 

• Mersin Ġli, Akdeniz Ġlçesi, Nusratiye Mahallesi‘nde bulunan, tapuda 57 pafta, 762 ada, 

93 parselde kayıtlı, A Bloktaki 33, 35 bölüm no‘lu dükkanlar.  

Kapalı zarf teklif alma ve birden fazla teklif varsa, en yüksek kapalı teklif üzerinden teklif 

sahipleri arasında açık artırma veya pazarlık yoluyla ihale yapılmak suretiyle, peĢin veya vadeli 

olarak satılacaktır. 

Ġlk ihale 23.03.2016 günü saat 19:00-20:00 saatleri arasında yapılacaktır. Ġlk ihale ile ilgili 

teklifler ihale günü saat 15:00‘e kadar Vakfımıza verilebilecektir. Ġlan edilen günde satılamayan 

taĢınmazların satıĢına sürekli ihale usulü ile devam edilecek, her haftanın salı günü saat 17:00‘ye 

kadar verilen teklifler, takip eden iĢgünü toplanacak ihale komisyonu tarafından 

değerlendirilecektir. 

1 - Ġhale, Vakfımız Genel Müdürlüğü (Sanayi Caddesi ÇavuĢ Sokak Akgül ĠĢhanı No: 3/9 

Ulus/Ankara) adresinde yapılacaktır. 
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2 - Teklif mektupları, satıĢ Ģartnamesinde belirtilen Ģartlara göre hazırlanıp teklif verme 

saatine kadar Vakfımız Genel Müdürlüğüne ulaĢtırılacaktır. 

3 - Birden fazla teklif alınması halinde açık artırma yapılacağından, teklif verenlerin ihale 

gün ve saatinde ihalenin yapılacağı adreste hazır bulunmaları gerekmektedir. 

4 - Vakfımız 2886 ve 4734 sayılı Devlet ihale Kanunu‘na tabi olmayıp, ihaleyi yapıp 

yapmamakta ya da dilediğine yapmakta serbesttir. 

5 - SatıĢ iĢlemi, Vakfımız Genel Müdürlüğünden temin edilebilecek Ģartname esaslarına 

göre yapılacak olup, ihaleye katılanlar Ģartnamedeki hususları aynen kabul etmiĢ sayılacaktır.  

6 - SatıĢa iliĢkin ayrıntılı bilgi Vakfımızın 0-312 309 67 85 ve 0-312 311 33 79 numaralı 

telefonlarından ve www.zbv.org.tr internet adresimizden edinilebilir. 1753/1-1 

—— • —— 

6 ADET 4*2 SUV ARAÇ SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Gaziantep Ülke Alan Koordinatörlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Suriye Krizi Gaziantep Ülke Alan Koordinatörlüğüne 6 adet 4*2 SUV 

araç ilanen kapalı zarf usulü, açık eksiltme ihale yöntemi ile satın alınacaktır. 

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3‘ü geçici teminatı da teklifleri ile birlikte 

verecektir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler ġehir Gösteren Mah. 680006 Cad. Bina No: 21/1 ġehitkamil/ 

Gaziantep adresindeki Türk Kızılayı Suriye Krizi Gaziantep Ülke alan Koordinatörlüğünden 

temin edilebilir. 

4 - Firmalar tekliflerini en geç 21 MART 2016 (PAZARTESĠ) günü, saat: 11.00‘a kadar 

Türk Kızılayı Suriye Krizi Gaziantep Ülke Alan Koordinatörlüğü Sistemler Yönetimi Birimi'ne 

teslim etmiĢ olmaları gerekmektedir. 

5 - Teklifler 22 MART 2016 (Salı) günü, saat: 14.30‘da Türk Kızılayı Suriye Krizi 

Gaziantep Ülke Alan Koordinatörlüğü toplantı salonunda açılacaktır. 

6 - Telgraf ve faksla yapılan baĢvurular dikkate alınmayacaktır. 

7 - Derneğimiz 4734 sayılı kanuna tabi değildir. 1764/1-1 

—— • —— 

ÇELĠK KONSTRÜKSĠYON SANDWĠCH PANEL KAPLAMALI HANGAR YAPILMASI ĠġĠ 

PROJELERĠ, HESAP RAPORLARI VE ĠHALE DOSYASININ (PĠD)  

HAZIRLANMASI ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu‘na ait EskiĢehir Ġli, Ġnönü Ġlçesinde bulunan Ġnönü 

Havacılık Eğitim Merkezi Müdürlüğü Tesisleri içerisine çelik konstrüksiyon sandwich panel 

kaplamalı hangar yapılması iĢi projeleri, hesap raporları ve ihale dosyasının (PĠD) anahtar teslimi 

götürü bedelle yaptırılması iĢi 07 Mart 2016 Pazartesi günü saat: 14.30‘da teklif alma usulüyle 

ihale edilecektir. 

2 - Ġstekliler Ģartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 

Ġhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir. 

3 - Ġstekliler bu iĢe ait Ģartnameyi 50,00.-TL karĢılığında yukarıda belirtilen adresten 

temin edebilirler. 

4 - Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel: (0 312) 303 73 79 - 80 / 303 73 55-57 1765/1-1 
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OTOMATĠK YÜKLEME BANT ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamızda kullanılmak üzere 10 (On) Adet otomatik yükleme bandı, teklif alma 

yoluyla alınacaktır. 

2 - Numuneler Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğünde görülebilir. 

3 - Teklifler en geç 04.03.2016 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Pazarlama 

ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ. 

  Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

  Tel: 397 33 65 - 66          Faks: 397 33 71 - 74 1758/1-1 

————— 

KABLO ALIMI YAPILACAKTIR 

1 - Fabrikamızda bulunan silolarda kullanılmak üzere 14 mt 4X120 N2XHFE 180 kablo, 

teklif alma usulüyle alınacaktır. 

2 - Kablo Numunesi Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü‘nden temin edilebilir. 

3 - Tekliflerin en geç 02.03.2016 ÇarĢamba günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ. 

  Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

  Tel: 397 33 65 - 66          Faks: 397 33 71 - 74 1759/1-1 

————— 

GAZ PROJE ÇĠZĠMĠ VE TESĠSAT DÖġEME ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 

1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen GökkuĢağı satıĢ mağazası gaz proje çizimi 

ve tesisat döĢeme iĢi, teklif alma usulüyle yaptırılacaktır. 

2 - ġartname bedelsiz olarak Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü‘nden temin 

edilebilir. 

3 - Teklifler en geç 04.03.2016 Cuma günü mesai bitimine kadar Pazarlama ve Ticaret 

Müdürlüğü‘ne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ. 

  Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

  Tel: 397 33 65 - 66          Faks: 397 33 71 - 74 1760/1-1 

————— 

TEREYAĞ ALIMI YAPILACAKTIR 

1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen 10.000 Kg Tereyağ alımı kapalı zarf ile 

teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - Ġhale 08.03.2016 Salı günü saat 14.00‘da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3 - Ġhale ile ilgili Ģartname 100 TL bedelle Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret 

Müdürlüğü‘nden temin edilebilir. 

4 - Nihai teklifler en geç 08.03.2016 Salı günü saat 14.00‘e kadar Fabrikamız Pazarlama 

ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6 - Bu Ġhale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu‘nun Ġstisna Alımı Kapsamındadır. 

7 - 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu‘nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir Ģekilde ihaleye 

katılamazlar. 

ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ. 

  Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

  Tel: 397 33 65 - 66          Faks: 397 33 71 - 74 1761/1-1 
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KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ EĞĠTĠM FAALĠYETLERĠ SOSYAL VE SPOR 

TESĠSLERĠ SAN. TĠC. A.ġ. ĠHTĠYACI 76 KALEM KONU ANLATIMLI KĠTAP,  

SORU BANKASI VE TARAMA TESTĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Kayseri BüyükĢehir Belediyesi Eğitim Faaliyetleri Sosyal ve Spor Tesisleri San. Tic. A.ġ. 

ihtiyacı 76 kalem konu anlatımlı kitap, soru bankası ve tarama testinin kuruluĢça hazırlanan 

teknik Ģartnamesine ve malzeme listesine uygun olarak, Ofis‘imiz Ticari ġartnamesi ile Ġhale Ek 

ġartlar Listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

firmaların, Ģartname bedelini (130,00-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının teklif evrakına eklenerek dıĢ zarfa 

konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartnamesi, malzeme listesi, Ofis‘imiz Ticari ġartnamesi ve Ġhale Ek ġartlar 

Listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde 

yazılı belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 14.03.2016 günü, saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00‘de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilen firmaların kataloğunun teknik 

Ģartnamelerine uygunluğunun ihtiyaç sahibi KuruluĢça belirlenmesini müteakip, kataloğunun 

uygun olduğu tespit edilen firmaların, fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte 

açılacaktır. Kataloğu uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak diğer belgelerle 

birlikte iade edilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden 

yeterlilik araĢtırması yaptırılacaktır. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale 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 Ġhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

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

 1778/1-1 
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ENERJĠ PĠYASASI DÜZENLEME KURUMU ĠNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK 

HĠZMETLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI ĠHTĠYACI NUMUNE ALMA ġĠġESĠ,  

KAPAĞI VE AMBALAJI ĠLE MÜHÜR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Ġnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire 

BaĢkanlığı ihtiyacı 200.000 adet Numune alma ĢiĢesi, kapağı ve ambalajı ile muhtelif cins ve 

miktarda Mühür kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine uygun olarak, Ofis‘imiz Ticari 

ġartnamesi ile Ġhale Ek ġartlar Listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan 

satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

firmaların, Ģartname bedelini (130,00-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının teklif evrakına eklenerek dıĢ zarfa 

konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartnamesi, Ofis‘imiz Ticari ġartnamesi ve Ġhale Ek ġartlar Listesinin aynen kabul 

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

ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 11.03.2016 günü, saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00‘de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilen firmaların numunelerinin teknik 

Ģartnamelerine uygunluğunun ihtiyaç sahibi KuruluĢça belirlenmesini müteakip, numunesi uygun 

olduğu tespit edilen firmaların, fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. 

Numunesi uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak diğer belgelerle birlikte iade 

edilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik 

araĢtırması yaptırılacaktır. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale 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 Ġhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

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

 1779/1-1 
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MUHTELĠF KAĞIT ÜRÜNLERĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

AĢağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, teknik Ģartnamesine ve ihale ek Ģartları ile 

Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi esaslarına göre, iç piyasadan açık teklif isteme usulü ile satın 

alınacaktır. 

 

Malzemenin Grubu Miktarı 

Neye Göre 

Alınacağı 

Son Teklif 

Verme Tarihi 

Kağıt Peçete (çift katlı) 800.000 Paket Teknik ġartname 09.03.2016 

Tuvalet Kağıdı (jumbo boy) 96.000 Rulo Teknik ġartname 10.03.2016 

Tuvalet Kağıdı (içten çekmeli) 120.000 Rulo Teknik ġartname 10.03.2016 

Z Katlama (dispenser) Tabaka Kağıt Havlu 800.000 Paket Teknik ġartname 10.03.2016 

 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. BEDEL ġARTNAME EKĠ LĠSTEDE 

BELĠRTĠLMĠġTĠR. 

a) Ġstekliler, ihale evrakını Ankara‘da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünde 

görebilirler. Ayrıca, teknik Ģartnameler ile sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin 

ihale ilanları sayfasında yayınlanmıĢ, döküm alınabilmekte olup, ayrıca doküman verilmeyecektir. 

Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihale evrak bedelini (ihale evrak bedeli tablosunda 

belirtilen) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dıĢ zarfa 

konulması zorunludur. Ġhalenin bütünüyle iptali veya sipariĢten vazgeçilmesi halinde, sipariĢ 

evrak bedeli talebi üzerine ilgili firmaya iade edilecektir. 

c) Ġhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZCA 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

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

Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.  

3 - Teklifler, yukarıda gösterilen günde en geç saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz 

II Nolu Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00‘de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

dıĢ zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacak 

olup, bunu müteakip yazılı teklifleri alınan firmaların devamında tekliflerini sözlü olarakta 

sürdürmeleri sağlanacaktır. Ġsteklilerin ihalenin devamında sözlü olarak indirim teklifinde 

bulunabilmeleri için yetki belgelerini getirmeleri gerekmektedir. 

5 - Numune istenerek ihalesine çıkılan malzeme için verilen firma numunelerinin istenilen 

Ģartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından, fiyatla ilgili iç zarflar bu 

inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. Ġnceleme sonucu numuneleri istenilen Ģartlara uygun 

bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacak, numuneleri 

uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak firma yetkililerine teminatları ile birlikte 

iade edilecektir. Verilecek numuneler teslimata esas numune olarak değerlendirilecektir. Gerekli 

görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araĢtırması yaptırılacaktır.  

6 - Firmalar sunacakları yazılı tekliflerinde ve bilahare sözlü olarak tekliflerini 

sürdürmeleri halinde en ucuz teklifin belirlenmesinde yer alan kuruĢ hanesinde iki rakamdan fazla 

küsüratlara yer verilmeyecektir. 
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7 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

8 - Ġstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, teklif 

edilen miktarın teslim mahalli itibariyle tespit edilen miktarın yarısından az olmaması Ģartıyla, 

kısmi teklifte de bulunabilirler. 

9 - Teklif edilen bedelin %3‘ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda EN AZ 6 AY VADELĠ OLARAK VERĠLECEK GEÇĠCĠ TEMĠNAT metninde; 4734 

sayılı veya sair baĢka bir kanundan bahsedilmeyecek, ihalenin, ilgili mevzuat ve Ģartname 

hükümlerine göre yerine getirileceği ibaresine yer verilecektir. 

10 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale 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. 1756/1-1 

————— 
GÖRÜNTÜ VE SES SĠSTEMLERĠ SATIN ALINACAKTIR 

Ofisimizce, T.C. Genelkurmay BaĢkanlığı Destek Kıtaları Grup Komutanlığı Ġhtiyacı olan 

Görüntü ve Ses Sistemleri teknik özelliklerine uygun olarak Ofis‘imiz tip ticari Ģartnamesi ile 

ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

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

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

firmaların, Ģartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik özellikleri ile Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul 

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

ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler 07/03/2016 günü, saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00‘de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgelerin teknik özelliklerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 

tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale 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 Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

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

 1755/1-1 
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1 ADET ULTRASONOGRAFĠ CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

Ultrasonografi Cihazı alımı iĢi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu‘nun 3. maddesi (f) bendi 

ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı 

kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2016/53207 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58 

c) Elektronik Posta Adresi : bap.ihale@gazi.edu.tr 

2 - Ġhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 1 Adet Ultrasonografi Cihazı Alımı 

b) Teslim Yeri : Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 

c) Teslim Tarihi : SözleĢmenin imzalanmasından itibaren 60 (AltmıĢ) 

takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi 

b) Tarihi ve Saati : 10.03.2016 PerĢembe günü, saat: 14:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

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

Odası Belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, 

odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

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

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin 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 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Ġdare Ģartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
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4.1.4. Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,  

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

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde idari Ģartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)‘de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 

Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen Ģartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 

4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 

4.2.3. Teknik ġartnameye cevap (ġartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir. 

4.2.4. Kalite ve Standarda iliĢkin belgeler ve taĢıması gereken kriterler: 

4.2.4.1. Ġsteklilerin, T.C. Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası‘na (TĠTUBB) kayıtlı 

olduklarını ve alımı yapılacak olan cihazların T.C. Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında 

(TĠTUBB) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösteren belgeler verilecektir. 

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

6 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.  

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 50.-Türk Lirası karĢılığı aynı adresten satın 

alınabilir. 

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 10.03.2016 PerĢembe günü, saat: 14:00‘a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 

edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır. 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Ġhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 1773/1-1 
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4 KALEM MUHTELĠF LABORATUVAR TEÇHĠZATI SATIN ALINACAKTIR 

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

Muhtelif Laboratuvar Teçhizatı alımı iĢi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu‘nun 3. maddesi 

(f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 

sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2016/53157 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 202 23 56 – 0 312 202 23 58 

c) Elektronik Posta Adresi : bap.ihale@gazi.edu.tr 

2 - Ġhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 4 Kalem Muhtelif Laboratuvar Teçhizatı Alımı 
 

Sıra 

No Malzemenin Cinsi Miktarı 

1 HĠDROLĠK TESTERE 1 Adet 

2 

EDYY AKIM (Edyy Current) 

TEST ÜNĠTESĠ KAYNAK 

KONTROL KUMPASI 

1 Adet 

3 SERTLĠK TEST ÜNĠTESĠ 1 Adet 

4 
ULTRASONĠK KAYNAK 

MAKĠNASI 
1 Adet 

 

b) Teslim Yeri : Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 

c) Teslim Tarihi : SözleĢmenin imzalanmasından itibaren 75 (YetmiĢbeĢ) 

takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi 

b) Tarihi ve Saati : 08.03.2016 Salı günü, saat: 14:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

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

Odası Belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, 

odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

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

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
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bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Ġdare Ģartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,  

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

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde idari Ģartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)‘de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 

Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen Ģartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 

4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 

4.2.3. Teknik ġartnameye cevap (ġartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir. 

4.2.4. Kalite ve Standarda iliĢkin belgeler ve taĢıması gereken kriterler: 

4.2.4.1. Teknik ġartnamede belirtilen (3.kalem için ISO, CE ve TSE belgesi) belgeleri 

verilecektir. 

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

6 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.  

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 50.-Türk Lirası karĢılığı aynı adresten satın 

alınabilir. 

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 08.03.2016 Salı günü, saat: 14:00‘a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 

edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. Ġhale sonucu,  üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Ġhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 1774/1-1 
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1 ADET ĠZOKĠNETĠK TEST VE EĞZERSĠZ SĠSTEMĠ, 1 ADET DĠZ BAĞ LAKSĠTE ÖLÇÜM 

CĠHAZI VE 1 ADET VÜCUT YAĞ ANALĠZ CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

Ġzokinetik Test ve Egzersiz Sistemi, Diz Bağ Laksite Ölçüm Cihazı ve Vücut Yağ Analiz 

Cihazı alımı iĢi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu‘nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi 

hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 

20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler 

aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2016/53182 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58 

c) Elektronik Posta Adresi : bap.ihale@gazi.edu.tr 

2 - Ġhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü Ve Miktarı : 1 Adet Ġzokinetik Test ve Egzersiz Sistemi,1 Adet Diz 

Bağ Laksite Ölçüm Cihazı ve 1 Adet Vücut Yağ Analiz 

Cihazı Alımı 
 

Sıra 

No Malzemenin Cinsi ve Miktarı 

1 Ġzokinetik Test ve Egzersiz Sistemi 1 Adet 

2 Diz Bağ Laksite Ölçüm Cihazı 1 Adet 

3 Vücut Yağ Analiz Cihazı 1 Adet 
 

b) Teslim Yeri : Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

c) Teslim Tarihi : SözleĢmenin imzalanmasından itibaren 90 (Doksan) 

takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi 

b) Tarihi Ve Saati : 09.03.2016 ÇarĢamba günü, saat: 14:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

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

Odası Belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, 

odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 
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2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin 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 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Ġdare Ģartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,  

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

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde idari Ģartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)‘de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 

Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen Ģartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 

4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 

4.2.3. Teknik ġartnameye cevap (ġartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir. 

4.2.4. Kalite ve Standarda iliĢkin belgeler ve taĢıması gereken kriterler: 

4.2.4.1. Ġsteklilerin, T.C. Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası‘na (TĠTUBB) kayıtlı 

olduklarını ve alımı yapılacak olan cihazların T.C. Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında 

(TĠTUBB) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösteren belgeler verilecektir. 

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

6 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.  

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 50.-Türk Lirası karĢılığı aynı adresten satın 

alınabilir. 

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
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8 - Teklifler 09.03.2016 ÇarĢamba günü, saat: 14:00‘a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 

edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. Ġhale sonucu,  üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Ġhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 1775/1-1 

————— 
DÜZELTME ĠLANI 

1 Adet 3 Kanallı Ritim Holter ve 1 Adet Event Recorder Cihazı‘nın ihale edileceği ilan 

edilmiĢtir. Ancak 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu‘nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi 

hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 

25. maddesine göre aĢağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiĢtir. 

Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2016/48463 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58 

c) Elektronik Posta Adresi : bap.ihale@gazi.edu.tr 

2 - Düzeltmeye Konu Ġlanın Yayımlandığı 

a) Gazetenin Adı ve Tarihi : Resmi Gazete 24.02.2016 

3 - Düzeltilen Madde : a) Ġlan BaĢlığı; 10 Adet 3 Kanallı Ritim Holter ve 2 Adet 

Event Recorder Cihazı Satın alınacaktır. 

  b) GiriĢ Paragrafının baĢlığı; 3 Kanallı Ritim Holter ve 

Event Recorder Cihazı 

  c) 2-a) Maddesi; 3 Kanallı Ritim Holter ve Event Recorder 

Cihazı Alımı 

Sıra No Malzemenin Cinsi ve Miktarı 

1 3 Kanallı Ritim Holter 10 adet 

2 Event Recorder 2 adet 

 1776/1-1 
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1 SET EGE Ü. TIP FAKÜLTESĠ HASTANESĠ GÜNÜBĠRLĠK AMELĠYATHANE BĠRĠMĠ 

ĠÇĠN AĞ SĠSTEMĠ SATIN ALINACAKTIR 

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğünden: 

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 

esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin 

ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

Ġhale Kayıt No : 2016/25246 

1 - Ġdarenin: 

a) Adı : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Ġdari ve Mali ĠĢler Daire 

BaĢkanlığı 

b) Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

ġube Müdürlüğü Bornova/ĠZMĠR 

c) Telefon : 232 311 4270 - 4271 

ç) Faks Numarası : 232 311 4322 

d) Elektronik Posta Adresi : bapege@gmail.com.tr. 

2 - Ġhale Konusu malın 

a) Adı : 1 SET EGE Ü. TIP FAKÜLTESĠ HASTANESĠ 

GÜNÜBĠRLĠK AMELĠYATHANE BĠRĠMĠ ĠÇĠN AĞ 

SĠSTEMĠ Alımı 

b) Niteliği, Türü ve Miktarı : MüĢavir Firma ve KiĢilere Ödemeler-Proje Giderleri - 1 

SET 

c) Teslim Yeri : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Bornova/ĠZMĠR 

d) Teslim Tarihi : 40 (Kırk) takvim günüdür. 

3 - a) Ġhalenin yapılacağı yer : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

ġube Müdürlüğü-Ġhale Salonu 

Ġhale Tarihi - Saati : 10/03/2016 PerĢembe günü - 10:00 

3.b) Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

3.b.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası‘ndan ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ kayıtlı olduğunu gösterir 

belge. 

3.b.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

3.b.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

3.b.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin 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 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

3.b.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

3.b.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat, 

3.b.5. Ġhale konusu alımın/iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

3.c. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler 

3.c.1. Ġhaleye katılacak istekli firmaların teknik Ģartnameye uygunluk cevabı belgesini 

ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik Ģartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe 
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olarak Ģartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar ―….. marka…… model …… 

cihazı teklifimizin ġartnameye Uygunluk Belgesi‖ baĢlığı altında teklif veren firmanın baĢlıklı 

kağıdına yazılmıĢ ve yetkili kiĢi tarafından imzalanmıĢ olmalıdır. Teknik Ģartnamede istenilen 

özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik Ģartname 

maddesi iĢaretlenmiĢ olacaktır. Firmalar vereceği tüm ürünler ile aksesuarları orijinal 

kataloglarında göstermek zorundadır. Bu kataloglar ihale dosyasında mevcut olmalıdır. 

4 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu 

oluĢan) en düĢük olanıdır. 

5 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

5.1.a. Ġhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri ġube 

Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 100,00.- Türk Lirası karĢılığı aynı adresten satın alınabilir. 

5.1.b. Ġhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri ġube Müdürlüğü -Ġhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese 

iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir. 

7 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

9 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

10 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine 

ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır. 

11 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık 

usulü ile ihale edilecektir. 1182/1-1 

————— 
40 ADET BĠLGĠSAYAR ALIMI (20 ADET TÜMLEġĠK BĠLGĠSAYAR-20 ADET 

MASAÜSTÜ BĠLGĠSAYAR VE MONĠTÖR) SATIN ALINACAKTIR 

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 

esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin 

ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır.  

Ġhale Kayıt No : 2016/26817 

1 - Ġdarenin: 

a) Adı : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Ġdari ve Mali ĠĢler Daire 

BaĢkanlığı 

b) Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

ġube Müdürlüğü Bornova/ĠZMĠR 

c) Telefon : 232 311 4270 - 4271 

ç) Faks Numarası : 232 311 4322 

d) Elektronik Posta Adresi : bapege@gmail.com.tr. 

2 - Ġhale Konusu malın 

a) Adı : 40 ADET BĠLGĠSAYAR ALIMI (20 ADET TÜMLEġĠK 

BĠLGĠSAYAR-20 ADET MASAÜSTÜ BĠLGĠSAYAR 

VE MONĠTÖR) Alımı 

b) Niteliği, Türü ve Miktarı : Büro ve ĠĢyeri Makine Teçhizat Alımları-Bilgisayar 

Alımları - 40 Adet 
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c) Teslim Yeri : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Bornova/ĠZMĠR 

d) Teslim Tarihi : 40 (Kırk) takvim günüdür. 

3 - a) Ġhalenin yapılacağı yer : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

ġube Müdürlüğü-Ġhale Salonu 

Ġhale Tarihi - Saati : 10/03/2016 PerĢembe günü - 11:00 

3.b) Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler:  

3.b.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası‘ndan ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ kayıtlı olduğunu gösterir 

belge.  

3.b.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;  

3.b.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  

3.b.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin 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 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

3.b.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu,  

3.b.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat,  

3.b.5. Ġhale konusu alımın/iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  

3.c. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler 

3.c.1. Ġhaleye katılacak istekli firmaların teknik Ģartnameye uygunluk cevabı belgesini 

ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik Ģartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe 

olarak Ģartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar ―….. marka…… model …… 

cihazı teklifimizin ġartnameye Uygunluk Belgesi‖ baĢlığı altında teklif veren firmanın baĢlıklı 

kağıdına yazılmıĢ ve yetkili kiĢi tarafından imzalanmıĢ olmalıdır. Teknik Ģartnamede istenilen 

özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik Ģartname 

maddesi iĢaretlenmiĢ olacaktır. Firmalar vereceği tüm ürünler ile aksesuarları orijinal 

kataloglarında göstermek zorundadır. Bu kataloglar ihale dosyasında mevcut olmalıdır. 

4 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu 

oluĢan) en düĢük olanıdır.  

5 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

5.1.a. Ġhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri ġube 

Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 100,00.- Türk Lirası karĢılığı aynı adresten satın alınabilir.  

5.1.b. Ġhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri ġube Müdürlüğü -Ġhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese 

iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.  

7 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

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

olmalıdır.  

9 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
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10 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine 

ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır.  

11 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık 

usulü ile ihale edilecektir. 1183/1-1 

————— 
24 ADET MONĠTÖRLÜ VE VENTĠLATÖRLÜ ANESTEZĠ CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 

esaslarının 20 inci maddesi (e) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin 

ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

Ġhale Kayıt No : 2016/25310 

1 - Ġdarenin: 

a) Adı : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Ġdari ve Mali ĠĢler Daire 

BaĢkanlığı 

b) Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

ġube Müdürlüğü Bornova/ĠZMĠR 

c) Telefon : 232 311 4270 - 4271 

ç) Faks Numarası : 232 311 4322 

d) Elektronik Posta Adresi : bapege@gmail.com.tr. 

2 - Ġhale Konusu malın 

a) Adı : 24 ADET MONĠTÖRLÜ VE VENTĠLATÖRLÜ 

ANESTEZĠ CĠHAZI Alımı 

b) Niteliği, Türü ve Miktarı : Büro ve ĠĢyeri Makine Teçhizat Alımları-Tıbbi Cihaz 

Alımları-24 Adet 

c) Teslim Yeri : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Bornova/ĠZMĠR 

d) Teslim Tarihi : 60 (AltmıĢ) takvim günüdür. 

3. a) Ġhalenin yapılacağı yer : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

ġube Müdürlüğü-Ġhale Salonu 

Ġhale Tarihi - Saati : 10.03.2016 PerĢembe günü - 14:00 

3.b) Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

3.b.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası‘ndan ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ kayıtlı olduğunu gösterir 

belge. 

3.b.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

3.b.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

3.b.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin 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 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

3.b.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

3.b.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat, 

3.b.5. Ġhale konusu alımın/iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
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3.c. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler 

3.c.1. Teklif edilen ürün veya parça T.C. Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası‘na 

(TITUBB) Ġthalatçı, üretici, imalatçı veya bayii olarak kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 

onaylı olmalıdır. Ġstekli firmalar söz konusu belgeleri, onaylı ürün barkod numarasıyla birlikte 

teklif dosyasında belgelemelidir. 

3.c.2. Ġhaleye teklif veren istekli firmalar teklif edilen sistemde kullanılan tüm yedek 

parça ve aksesuarların döviz cinsinden fiyatlarını ihale teklif dosyasında belgelemek zorundadır. 

3.c.3. Ġhaleye teklif veren istekli firmalar üretici veya yetkili satıcı olduğunu gösteren 

yetki belgesini ihale teklif dosyasında belgelemek zorundadır. 

3.c.4. Son beĢ yıl içinde kamu veya özel sektörde sözleĢme bedelinin en az %70‘i 

oranında gerçekleĢtirdiği veya %50‘si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz 

kabul edilen benzeri iĢlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler ibraz edilecektir. Ġstekli tarafından 

teklif edilen bedelin %25‘den az olmamak üzere, ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere ait tek 

sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesinin 

sunulması zorunludur. 

3.c.5. Ġhaleye katılacak istekli firmaların teknik Ģartnameye uygunluk cevabı belgesini 

ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik Ģartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe 

olarak Ģartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar ―….. marka…… model …… 

cihazı teklifimizin ġartnameye Uygunluk Belgesi‖ baĢlığı altında teklif veren firmanın baĢlıklı 

kağıdına yazılmıĢ ve yetkili kiĢi tarafından imzalanmıĢ olmalıdır. Teknik Ģartnamede istenilen 

özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik Ģartname 

maddesi iĢaretlenmiĢ olacaktır. Firmalar vereceği tüm ürünler ile aksesuarları orijinal 

kataloglarında göstermek zorundadır. Bu kataloglar ihale dosyasında mevcut olmalıdır. 

4 - Her türlü Tıbbi Amaçlı Cihaz satıĢı yapmıĢ olanlar benzer iĢ olarak kabul edilecektir. 

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu 

oluĢan) en düĢük olanıdır. 

6 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1.a. Ġhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri ġube 

Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 100,00.- Türk Lirası karĢılığı aynı adresten satın alınabilir. 

6.1.b. Ġhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri ġube Müdürlüğü -Ġhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese 

iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir. 

8 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

10 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

11 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine 

ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır. 

12 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (e) bendi uyarınca Pazarlık 

usulü ile ihale edilecektir. 1184/1-1 
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ERBAA BELEDĠYESĠ MÜCAVĠR ALAN SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE KALAN 

KARAYOLLARINDA KENT GÜVENLĠK YÖNETĠM SĠSTEMLERĠ-TRAFĠK  

ELEKTRONĠK DENETLEME SĠSTEMĠ KURULUMU  

VE ĠġLETĠLMESĠ ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Erbaa Belediye Başkanlığından: 

 TOKAT 

1 - ĠHALE USULÜ: 

Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri - Trafik Elektronik Denetleme Sistemi Kurulumu ve 

ĠĢletilmesi iĢinin ihalesi 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif 

usulü ile tahmin edilen hasılat paylaĢım oranı olan %22‘den fazla olmamak üzere eksiltme 

yapılarak ihale yapılacaktır. 

2 - TAHMĠN EDĠLEN BEDEL VE GEÇĠCĠ TEMĠNAT, ġARTNAME BEDELLERĠ 

MĠKTARI: 
 

Sıra 

No 

Ġl/Ġlçe Köy 

Mahalle Cinsi Tahmini Bedeli 

Geçici 

Teminatı 

ġartname 

Bedeli 

1 

Erbaa Ġlçesi 

Mücavir 

Alanları 

Sınırları 

Ġçerisinde 

Erbaa Belediyesi mücavir 

alan sınırları içerisinde 

kalan karayollarında Kent 

Güvenlik yönetim 

sistemleri-Trafik 

Elektronik Denetleme 

Sistemi Kurulumu ve 

ĠĢletilmesi ĠĢidir. 

4.061.433,34-TL 121.843,00-TL 500,00-TL 

 
3 - ĠHALENĠN YAPILACAĞI YER VE TARĠH: 

Erbaa Belediye BaĢkanlığı Meclis salonu 07/03/2016 Saat 14:00 da Encümen huzurunda 

yapılacaktır. 

4 - ĠHALEYE GĠREBĠLME ġARTLARI 

A) Kanuni ikametgah olması; 

B) Türkiye‘de Tebligat için adres göstermesi. 

C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi. 

i. Gerçek kiĢi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge; 

ii. Tüzel KiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi 

odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 

ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge 

(Türkiye‘de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢiliğin belgelerinin bu tüzel kiĢiliğin bulunduğu 

ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığınca onaylanmıĢ olması 

gerekmektedir.) 

iii. Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her 

birinin (i)ve (ii) deki esaslara göre temin edecekleri belge. 

D) Ġmza sirküleri vermesi; 

i. Gerçek kiĢi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri 

ii. Tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye‘de Ģubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kiĢiliğin belgelerinin bu tüzel kiĢiliğin bulunduğu ülkede ki Türk 

konsolosluğu veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığınca onaylanmıĢ olması gerekmektedir.) 

iii. Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢilerin 

her birinin (i) ve (ii) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge; 

iv. Ġstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 
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v. Vekaletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi 

(Türkiye‘de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢiliğin belgelerinin bu tüzel kiĢiliğin bulunduğu 

ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığınca onaylanmıĢ olması gerekmektedir.) 

E) Bu Ģartnamenin Madde 7.‘de yazılı miktarda geçici teminat vermesi; 

F) Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde bu Ģartnameye ekli örneğe uygun olarak 

giriĢim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleĢmesini vermesi (Ġhale üzerinde kaldığı 

takdirde noter tasdikli ortaklık sözleĢmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile 

yapacakları ihale sözleĢmesini Ģahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.) 

G) Bu Ģartnamenin Madde 13.‘de yazılı esaslara göre hazırlanacak teklifi vermesi 

H) Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra 

alınmıĢ belge, 

Ġ) Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik 

Kurumu Ġl Müdürlüğünden, ihale ilan tarihinden sonra alınmıĢ belge, 

J) Ġsteklinin, 2886 sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve 

sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair beyanlarını içerir beyan 

yazısı vermesi gerekmektedir. 

K) Yeterlilik için aĢağıdaki iĢ deneyim belgelerinden en az 1‘ini sağlamak koĢuluyla, 

ihaleye teklif verebilmek için, isteklilerden istenen iĢ deneyim belgeleri Ģunlardır: 

i. Ġsteklinin teklif ettiği cihazlar için yurt içinden az 5 adet kırmızı ıĢık, 10 adet hız 

ihlali,10 noktada sabit ve hareketli kamera sistemleri (TEDES) kurulumu iĢi yapmıĢ olma belgesi, 

ii. Ġsteklinin teklif ettiği kırmızı ıĢık ve hız ihlalleri ile sabit ve hareketli kamera 

cihazından (TEDES) yurtiçinde üç Ģehirde son 5 yıl içerisinde en az 3 adet kurmuĢ ve bunların 

sorunsuz çalıĢıyor olduğuna dair belge. (Cihaz tedarikçisi ilgili kurumdan alınmıĢ olması 

gerekmektedir.) 

iii. Teklif edilecek ürünler ile ilgi yetki belgeleri (Üretici veya yetkili satıcı belgesi) 

L) Ġhale dosyasının Ġdareden satın alındığına dair makbuzun aslı, 

M) Ġstekliler ISO 27001 bilgi güvenliği sertifikalarını ve ISO 9001 Kalite yönetim 

sertifikalarını ihale dosyalarında sunacaklardır. (Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, 

ortaklardan en az birinin bu belgeye sahip olması ve ihale komisyonuna ibrazı zorunludur.) 

N) Ġsteklilerin, TEDES kapsamında yakalanan ihlal görüntülerinin sahadaki cihazlardan 

TEDES merkez sistemine yükleyeceği, TEDES merkez sisteminden EGM Polnet sistemine 

göndereceği program tamamen Türkçe olmalıdır ve kullanılacak yazılımın daha önce en az 1 (bir) 

TEDES-KGYS sisteminde kullanılmıĢ olduğuna iliĢkin, ilgili Emniyet Müdürlüğünden alınan bir 

onay yazısını komisyona ibraz edilecektir. 

O) Ġsteklilerin TEDES kapsamında yakalanan ihlallerin EGM Polnet sistemine 

gönderilirken kullanacağı program araç plakasına göre aracın tipini ve Polnet ihlal maddesini 

operatörün insiyatifine bırakmadan otomatik olarak ekrana getiren, değiĢtirilmesine izin 

vermeyen ve daha önce en az 1 (bir) TEDES-KGYS sisteminde kullanılmıĢ olduğuna iliĢkin, ilgili 

Emniyet Müdürlüğünden alınan bir onay yazısının komisyona ibraz edilecektir. 

5 - ĠHALE KONUSU ġARTNAMELERĠN TEMĠN EDĠLECEĞĠ YER: 

Ġhale konusu Ģartnameler ilan metnimizin 2. maddesinde belirtilen miktardaki parayı 

yatıranlara Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde verilecektir. 0 356 715 11 91 

Adres: Cumhuriyet Mahallesi Ġstiklal Caddesi No: 85 ERBAA/TOKAT 

Ġrtibat Kurulacak Ġlgili Personel: Ġbrahim KESKĠN Destek Hizmetleri Müdürü 

Ġhaleye Girecek isteklilerin geçici teminatlarını yatırmaları ve Ģartnameleri almaları 

Ģarttır. 

6 - Ġhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

7 - Ġstekliler ihale dosyalarını 07/03/2016 Tarihi Saat: 09:00‘a kadar Erbaa Belediyesi 

Destek Hizmetleri Müdürlüğüne Teslim edecektir. 

8 - Ġlgililere ilanen duyurulur. 1733/1-1 
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ĠHALEYE DAVET 

Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Tarih: 

Dünya Bankası Kredi No : IBRD 83710-TR 

Ġhale Referansı : DB.KAB.11 

1 - TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM ANONĠM ġĠRKETĠ (TEĠAġ), Uluslararası Ġmar ve 

Kalkınma Bankasından Yenilenebilir Enerji Entegrasyonu Projesi kapsamında değiĢik para 

birimlerinde bir ikraz temin etmiĢtir. Söz konusu bu ikraz gelirinin bir kısmı 154 kV Yakuplu GIS 

TM-Ambarlı DGKÇS TM Yeraltı XLPE Güç Kablo Bağlantısı iĢi sözleĢmesi kapsamındaki 

uygun ödemeler için kullanılması planlanmıĢtır. 

2 - TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM ANONĠM ġĠRKETĠ (TEĠAġ), teklif vermeye uygun 

isteklileri aĢağıda açıklanılan tesis/yapım ve devreye alma iĢi için kapalı teklif vermeye davet 

etmektedir: Malların Temini (154 kV çapraz-bağlı polietilen (XLPE) izoleli güç kabloları ve 

aksesuarları, fiber optik kablolar ve aksesuarları), testi, nakliyesi, teslimi, gümrükteki gerekli 

hizmetler ve sahadaki depolama, mühendislik ve projelendirme hizmetleri, kurulumun 

tamamlanması, konstrüksiyon, tesis/yapım, süpervizyon, inĢaat iĢleri, devreye alma, saha testleri 

ve 154 kV Yeraltı Kablo Bağlantısı ĠĢinin istenen çalıĢma koĢullarında teslim edilmesi. 

Uluslararası rekabete açık ihale, Uluslararası Ġmar ve Kalkınma Bankası‘nın Tek AĢamalı Ġhale 

Prosedürlerine göre yürütülecektir. 

3 - Ġlgilenen teklif vermeye uygun istekliler daha ayrıntılı bilgiyi ve ihale dokümanlarını 

aĢağıdaki ofis adresinden edinebilirler: 

TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM ANONĠM ġĠRKETĠ (TEĠAġ), 

TĠCARET DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 

Bilal ÇIRAK, Müdür Yardımcısı (G.) 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. 2/15, Oda No: 15031  

Çankaya - ANKARA / TURKEY    

Tel. : +90 312 203 85 06     

Faks : +90 312 203 82 88 

4 - Ġhale belgelerinin tam bir seti, istekliler tarafından aĢağıdaki adrese, iade edilmeyecek 

700 TL‘nin ya da 250 ABD Doları‘nın (KDV dahildir) ödendiğini gösteren makbuz ile yazılı 

baĢvuru yapılarak alınabilir. 

Banka Ġsmi ve Banka Hesap No: 

Dolar Hesabı: Vakıfbank Kızılay ġubesi, No: 00158048000941781 

IBAN No: TR350001500158048000941781 

TL Hesabı: Vakıfbank TEK Büro ġubesi, No: 00158007281639948 

IBAN No: TR880001500158007281639948 

5 - SözleĢmenin ―Genel KoĢulları‖nın ―Teklif Verme KoĢulları‖ndaki hükümler Bankanın 

Standart Ġhale Dokümanlarının hükümleridir: Saha, Projelendirme, Tedarik ve Tesis/Yapım 

ĠĢlerinin Satın alması. 

6 - Teklifler 04 Mayıs 2016 tarihinde 14:00‘a (yerel saatle) kadar ya da öncesinde 

yukarıda belirtilen büro adresine teslim edilecektir ve bütün Teklifler 250.000,- (ikiyüzellibin) 

EURO ya da muadili serbest döviz kuru değerinde geçici teminat ile birlikte teslim edilecektir. 

TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM ANONĠM ġĠRKETĠ (TEĠAġ) 

SEFER KUL TOPLANTI SALONU, 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2, GiriĢ Katı  

Çankaya - ANKARA / TURKEY 

7.Teklifler teklif sahiplerinin katılım için seçilmiĢ temsilcilerinin huzurunda aĢağıda 

belirtilecek olan adreste 04 Mayıs 2016 tarihinde 14:00‘da (yerel saatle) açılacaktır. 

TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM ANONĠM ġĠRKETĠ (TEĠAġ) 

SEFER KUL TOPLANTI SALONU, 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2, GiriĢ Katı  

Çankaya - ANKARA / TURKEY 1785/1/2/1 
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INVITATION FOR BIDS (IFB) 

REPUBLIC of TURKEY 

Date : [date of issuance of IFB] 

Loan No : IBRD 83710-TR 

IFB No : DB.KAB.11 

1 - The Turkish Electricity Transmission Corporation (TEĠAġ) has received a loan from 

the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), under the Renewable 

Energy Integration Project (REIP), in various currencies. It is intended that part of the proceeds of 

this loan will be applied to eligible payments under the contract for 154 kV Yakuplu GIS S/S-

Ambarlı DGKÇS S/S Underground XLPE Power Cable Connection (DB.KAB.11). 

2 - The Turkish Electricity Transmission Corporation (TEĠAġ) now invites sealed bids 

from eligible bidders for the construction and completion of following Work: Supply of Goods 

(154 kV cross-linked polyethylene (XLPE) insulated power cables and accessories, fiber optic 

cables and accessories), testing, transport, delivery, services required at customs and storage at 

site, engineering and design services, complete erection, construction, installation, supervision, 

civil works, commissioning, site testing and handing over in satisfactory operating condition of 

154 kV Underground Cable Connection Work. International competitive bidding will be 

conducted in accordance with the Bank's Single-Stage Bidding Procedure. 

3 - Interested eligible bidders may obtain further information from and inspect the bidding 

documents at the office of  

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEĠAġ),  

TRADE DEPARTMENT,  

Bilal ÇIRAK, Acting Assistant Manager 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. 2/15, Room 15031  

Çankaya - ANKARA / TURKEY    

Phone : +90 312 203 85 06     

Fax : +90 312 203 82 88 

4 - A complete set of bidding documents may be purchased by interested bidders on the 

submission of a written application to the above and upon payment of a non-refundable fee of TL 

700.- or US$ 250.- (V.A.T included).  

Name of bank and account No is: 

US Dollar: Vakıfbank Kızılay Branch, No:  00158048000941781    

IBAN No: TR350001500158048000941781 

TL: Vakıfbank TEK Bürosu ġb.,  No: 00158007281639948  

IBAN No: TR880001500158007281639948 

5 - The provisions in the Instructions to Bidders and in the General Conditions of Contract 

are the provisions of the Bank Standard Bidding Documents:  Procurement of Plant, Design, 

Supply and Installation. 

6 - Bids must be delivered to the following office on or before 02:00 p.m. (Turkey Local 

Time) on 04 May 2016 and must be accompanied by a security of  250.000,- Euros equivalent 

(twohundredfiftythousand Euros) 

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEĠAġ),   

SEFER KUL MEETING ROOM,  

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2, Floor G,  

Çankaya - ANKARA / TURKEY 

7 - Bids will be opened in the presence of bidders‘ representatives who choose to attend at 

02:00 p.m. (Turkey Local Time) on 04 May 2016 at the offices of  

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEĠAġ),   

SEFER KUL MEETING ROOM,  

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2, Floor G,  

Çankaya - ANKARA / TURKEY 1785/2/2/1 
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ĠHALEYE DAVET 

Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Tarih:  

Dünya Bankası Kredi No : IBRD 83710-TR 

Ġhale Referansı : DB.KAB.12 

1 - TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM ANONĠM ġĠRKETĠ (TEĠAġ), Uluslararası Ġmar ve 

Kalkınma Bankasından Yenilenebilir Enerji Entegrasyonu Projesi kapsamında değiĢik para 

birimlerinde bir ikraz temin etmiĢtir. Söz konusu bu ikraz gelirinin bir kısmı 154 kV Ümraniye 

GIS TM-Dudullu Metro GIS TM-Dudullu TM Yeraltı XLPE Güç Kablo Bağlantısı iĢi sözleĢmesi 

kapsamındaki uygun ödemeler için kullanılması planlanmıĢtır. 

2 - TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM ANONĠM ġĠRKETĠ (TEĠAġ), teklif vermeye uygun 

isteklileri aĢağıda açıklanılan tesis/yapım ve devreye alma iĢi için kapalı teklif vermeye davet 

etmektedir: Malların Temini (154 kV çapraz-bağlı polietilen (XLPE) izoleli güç kabloları ve 

aksesuarları, fiber optik kablolar ve aksesuarları), testi, nakliyesi, teslimi, gümrükteki gerekli 

hizmetler ve sahadaki depolama, mühendislik ve projelendirme hizmetleri, kurulumun 

tamamlanması, konstrüksiyon, tesis/yapım, süpervizyon, inĢaat iĢleri, devreye alma, saha testleri 

ve 154 kV Yeraltı Kablo Bağlantısı ĠĢinin istenen çalıĢma koĢullarında teslim edilmesi. 

Uluslararası rekabete açık ihale, Uluslararası Ġmar ve Kalkınma Bankası‘nın Tek AĢamalı Ġhale 

Prosedürlerine göre yürütülecektir. 

3 - Ġlgilenen teklif vermeye uygun istekliler daha ayrıntılı bilgiyi ve ihale dokümanlarını 

aĢağıdaki ofis adresinden edinebilirler: 

TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM ANONĠM ġĠRKETĠ (TEĠAġ), 

TĠCARET DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 

Bilal ÇIRAK, Müdür Yardımcısı (G.) 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. 2/15, Oda No: 15031  

Çankaya - ANKARA / TURKEY  

Tel. : +90 312 203 85 06  

Faks : +90 312 203 82 88 

4 - Ġhale belgelerinin tam bir seti, istekliler tarafından aĢağıdaki adrese, iade edilmeyecek 

700 TL‘nin ya da 250 ABD Doları‘nın (KDV dahildir) ödendiğini gösteren makbuz ile yazılı 

baĢvuru yapılarak alınabilir. 

Banka Ġsmi ve Banka Hesap No: 

Dolar Hesabı: Vakıfbank Kızılay ġubesi, No: 00158048000941781 

IBAN No: TR350001500158048000941781 

TL Hesabı: Vakıfbank TEK Büro ġubesi, No: 00158007281639948 

IBAN No: TR880001500158007281639948 

5 - SözleĢmenin ―Genel KoĢulları‖nın ―Teklif Verme KoĢulları‖ndaki hükümler Bankanın 

Standart Ġhale Dokümanlarının hükümleridir: Saha, Projelendirme, Tedarik ve Tesis/Yapım 

ĠĢlerinin Satın alması. 

6 - Teklifler 11 Mayıs 2016 tarihinde 14:00‘a (yerel saatle) kadar ya da öncesinde 

yukarıda belirtilen büro adresine teslim edilecektir ve bütün Teklifler 350.000,- (üçyüzellibin) 

EURO ya da muadili serbest döviz kuru değerinde geçici teminat ile birlikte teslim edilecektir. 

TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM ANONĠM ġĠRKETĠ (TEĠAġ) 

SEFER KUL TOPLANTI SALONU, 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2, GiriĢ Katı  

Çankaya - ANKARA / TURKEY 

7 - Teklifler teklif sahiplerinin katılım için seçilmiĢ temsilcilerinin huzurunda aĢağıda 

belirtilecek olan adreste 11 Mayıs 2016 tarihinde 14:00‘da (yerel saatle) açılacaktır. 

TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM ANONĠM ġĠRKETĠ (TEĠAġ) 

SEFER KUL TOPLANTI SALONU, 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2, GiriĢ Katı  

Çankaya - ANKARA / TURKEY 1786/1/2-1 
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INVITATION FOR BIDS (IFB) 

REPUBLIC of TURKEY 

Date : [date of issuance of IFB] 

Loan No : IBRD 83710-TR 

IFB No : DB.KAB.12 

1 - The Turkish Electricity Transmission Corporation (TEĠAġ) has received a loan from 

the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), under the Renewable 

Energy Integration Project (REIP), in various currencies. It is intended that part of the proceeds of 

this loan will be applied to eligible payments under the contract for 154 kV Ümraniye GIS S/S-

Dudullu Metro GIS S/S-Dudullu S/S Underground XLPE Power Cable Connection 

(DB.KAB.12). 

2 - The Turkish Electricity Transmission Corporation (TEĠAġ) now invites sealed bids 

from eligible bidders for the construction and completion of following Work: Supply of Goods 

(154 kV cross-linked polyethylene (XLPE) insulated power cables and accessories, fiber optic 

cables and accessories), testing, transport, delivery, services required at customs and storage at 

site, engineering and design services, complete erection, construction, installation, supervision, 

civil works, commissioning, site testing and handing over in satisfactory operating condition of 

154 kV Underground Cable Connection Work. International competitive bidding will be 

conducted in accordance with the Bank's Single-Stage Bidding Procedure. 

3 - Interested eligible bidders may obtain further information from and inspect the bidding 

documents at the office of  

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEĠAġ),  

TRADE DEPARTMENT,  

Bilal ÇIRAK, Acting Assistant Manager 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. 2/15, Room 15031  

Çankaya - ANKARA / TURKEY    

Phone : +90 312 203 85 06     

Fax : +90 312 203 82 88 

4 - A complete set of bidding documents may be purchased by interested bidders on the 

submission of a written application to the above and upon payment of a non-refundable fee of TL 

700.- or US$ 250.- (V.A.T included).  

Name of bank and account No is: 

US Dollar: Vakıfbank Kızılay Branch, No:  00158048000941781    

IBAN No: TR350001500158048000941781 

TL: Vakıfbank TEK Bürosu ġb.,  No: 00158007281639948  

IBAN No: TR880001500158007281639948 

5 - The provisions in the Instructions to Bidders and in the General Conditions of Contract 

are the provisions of the Bank Standard Bidding Documents:  Procurement of Plant, Design, 

Supply and Installation. 

6 - Bids must be delivered to the following office on or before 02:00 p.m. (Turkey Local 

Time) on 11 May 2016 and must be accompanied by a security of  350.000,- Euros equivalent 

(threehundredfiftythousand Euros) 

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEĠAġ),   

SEFER KUL MEETING ROOM,  

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2, Floor G,  

Çankaya - ANKARA / TURKEY 

7 - Bids will be opened in the presence of bidders‘ representatives who choose to attend at 

02:00 p.m. (Turkey Local Time) on 11 May 2016 at the offices of  

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEĠAġ),   

SEFER KUL MEETING ROOM,  

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2, Floor G,  

Çankaya - ANKARA / TURKEY 1786/2/2-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2015/82549 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI  

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
MĠLAS ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM 

MÜDÜRLÜĞÜ  
Ġl/Ġlçe MUĞLA/MĠLAS 

Adresi 

HAYITLI MAH. ATATÜRK 

BULVARI HÜKÜMET 

KONAĞI KAT: 1 MĠLAS / 

MUĞLA 

Tel-Faks 0 (252 ) 512 10 47 0 (252) 512 1047  

Posta 

Kodu 
48200 E-Mail mılas48@.meb.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı ALĠ GÖRGEN  

Adresi 

BEÇĠN BELDESĠ CUMHURĠYET 

MAH. LALE SOK. NO: 17 MĠLAS/ 

MUĞLA 

 

T.C. Kimlik No. 35891039570  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4090054654  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

MĠLAS ġOFÖRLER VE 

OTOMOBĠLCĠLER ESNAF ODASI 
 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
48/52335  

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1766/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1777/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Gemlik Gümrük Müdürlüğünden: 

ĠLANEN TEBLĠGATTIR 

02.06.2013 tarihli 28665 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 01.04.2013-30.04.2013 

Tarihleri Arasında Ġptal Edilen Yatırım TeĢvik Belgeleri listesinin 1. sırasında yer alan 

23.09.2005 tarihli 81106 sayılı Yatırım TeĢvik Belgesi kapsamında Müdürlüğümüzce 

2490359247 vergi numaralı Çevik Süs Bitkileri ĠnĢ. Turz. Tarm. Tic. San. Ltd. ġti. firması adına 

onaylı 25.10.2005/IM025498 ve 23.11.2006/IM036293 sayılı Gümrük GiriĢ Beyannameleri 

muhteviyatı eĢyalara isabet eden 23.648,40-TL KDV, 3.759,62-TL KKDF ve faizinin 30 (otuz) 

gün içerisinde ödenmesi hususu; Müdürlüğümüzce anılan firmanın baĢkaca tebligat adresi tespit 

edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen Tebliğine 

ve aynı Kanunun 31. maddesi ve Tebligat Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 48. ve 

49. maddeleri ile 52. maddesi uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra Tebligat Kanunu 

gereğince tebliğ edilmiĢ sayılacağı hususu ilan olunur. 1695/1-1 

—— • —— 

İpek Üniversitesi Rektörlüğünden: 

AKADEMĠK KADRO ĠLANI 

Üniversitemize; 2547 sayılı Kanun ve Üniversitemiz Senato Kararı kapsamında tam 

zamanlı statüde Öğretim Üyesi kadrosu için baĢvurular kabul edilecektir. 

 

FAKÜLTE BÖLÜM ÜNVAN 

KADRO 

ADEDĠ AÇIKLAMA 

Sinema 

Sanatları 

Fakültesi 

Sahne 

Sanatları 

Bölümü 

Profesör 1 

1 - Doktora ve doçentlik çalıĢmalarını 

Tiyatro alanında gerçekleĢtirmiĢ olmak. 

2 - Rejisörlük tecrübesine sahip olmak. 

3 - Sahneye temsiller koymuĢ olmak. 

 

BaĢvurularda Ġstenilen Belgeler: 

Adayların baĢvuru dilekçesi, 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdan sureti, erkek 

adaylar için askerlik durumunu gösteren belge örneği, öğrenim durumlarını ve yabancı dil 

seviyelerini gösterir belgeler, akademik özgeçmiĢ, yayın listesi ile bilimsel çalıĢma ve yayınlarını 

kapsayan 4 (dört) dosya ve 4 (dört) CD halinde baĢvurmaları gerekmektedir. Yabancı ülkelerden 

alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ olması ve bunun 

belgelendirilmesi Ģarttır. 

BaĢvuru Süresi ve Adresi: 

BaĢvuru süresi, ilan tarihinden (26/02/2016) itibaren 15 (on beĢ) gündür. BaĢvurular, 

Dekanlığımıza Ģahsen ya da Ġpek Üniversitesi Turan GüneĢ Bulvarı 648. Cad 06550 Or-An, 

Çankaya/ANKARA adresine posta yolu ile yapılabilir. Süresi içinde yapılmayan veya eksik 

belgeli baĢvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yolu ile yapılacak baĢvurular son baĢvuru 

tarihinde saat 17:00‘e kadar Üniversitemize ulaĢmıĢ olması gerekmektedir. 

 1757/1-1 
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İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Ġlan Tarihi : 26.02.2016 

Son BaĢvuru Tarihi : 11.03.2016 

Eğitim dili Ġngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları 

Yönetmeliği‘nin ilgili maddeleri uyarınca aĢağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi 

alınacaktır. 

BaĢvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve 

Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara ĠliĢkin Yönetmeliği‘nin Madde 

7/3‘de belirtilen yabancı dil (Ġngilizce) asgari koĢullarını sağlamıĢ olmak Ģartıyla ilanda belirtilen 

ve aĢağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir. 

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER 

1 - BaĢvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe  

2 - ÖzgeçmiĢ 

3 - Yayın listesi 

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf 

5 - Nüfus cüzdanı örneği 

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi)  

(yurtdıĢında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ 

olması)  

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmıĢ ise (varsa) 

atama yazısı) 

8 - Yabancı dil (Ġngilizce) yeterliliğine iliĢkin belge 

9 - Bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD  

10 - Varsa yurt dıĢı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında Ġngilizce eğitim yapan bir 

Tıp Fakültesi‘nde Ġngilizce eğitim verildiğine dair belge 

 

DOÇENT KADROLARI ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER 

1 - BaĢvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe  

2 - ÖzgeçmiĢ 

3 - Yayın listesi 

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf 

5 - Nüfus cüzdanı örneği 

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik 

belgesi)  

(yurtdıĢında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ 

olması)  

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmıĢ ise (varsa) 

atama yazısı) 

8 - Yabancı dil (Ġngilizce) yeterliliğine iliĢkin belge 

9 - Bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD 

10 - Varsa yurt dıĢı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında Ġngilizce eğitim yapan bir 

Tıp Fakültesi‘nde Ġngilizce eğitim verildiğine dair belge 
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PROFESÖR KADROLARI ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER 

1 - BaĢvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe  

2 - ÖzgeçmiĢ 

3 - Yayın listesi (baĢlıca eser belirtilmelidir) 

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf 

5 - Nüfus cüzdanı örneği 

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans,Doktora ve Doçentlik 

belgesi)  

(yurtdıĢında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ 

olması)  

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmıĢ ise (varsa) 

atama yazısı) 

8 - Yabancı dil (Ġngilizce) yeterliliğine iliĢkin belge 

9 - Bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD 

10 - Varsa yurt dıĢı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında Ġngilizce eğitim yapan bir 

Tıp Fakültesi‘nde Ġngilizce eğitim verildiğine dair belge 

 

NOTLAR 

1 - Adayların ilgili Fakültelere Ģahsen baĢvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen 

Ģartları taĢımayan ve süresi içerisinde baĢvurmayan adayların baĢvuruları dikkate alınmayacaktır.  

2 - Posta ile yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir. Ġlanımıza www.ieu.edu.tr. 

adresinden ulaĢılabilir. 

BAġVURU YERĠ VE ĠLETĠġĠM 

ĠZMĠR EKONOMĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 

Tıp Fakültesi: (232) 4888311 

Fax: (232) 2792626 

 

FAKÜLTE BÖLÜM UNVAN ADET ANABĠLĠM DALI/AÇIKLAMA 

Tıp 

Fakültesi 

Temel Tıp 

Bilimleri 

Profesör/Doçent/ 

Yardımcı Doçent 
2 

Anatomi 

(Ġnsan anatomisi alanında doktora 

veya uzmanlık derecesine sahip 

olmak) 

Tıp 

Fakültesi 

Temel Tıp 

Bilimleri 

Profesör/Doçent/ 

Yardımcı Doçent 
1 

Histoloji-Embriyoloji 

(Histoloji-Embriyoloji alanında 

doktora veya uzmanlık derecesine 

sahip olmak) 

Tıp 

Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Yardımcı Doçent 1 

Tıbbi Pataloji 

(Tıbbi Pataloji alanında uzmanlık 

derecesine sahip olmak) 

Tıp 

Fakültesi 

Dâhili Tıp 

Bilimleri 

Profesör/Doçent/ 

Yardımcı Doçent 
2 

Tıbbi Farmakoloji 

(Tıbbi Farmakoloji alanında 

doktora veya uzmanlık derecesine 

sahip olmak) 

 1754/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 31.06/137 

Toplantı Tarihi ve No : 28.02.2013-50 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.02.2013-1929 ADANA 

Hatay ili, Reyhanlı ilçesi, Bahlile köyü, mülkiyeti hazineye ve özel mülkiyete ait, 38 

pafta, 5 nolu parselde bulunan ve Bahlile Höyük adlandırılan höyüğün tesciline iliĢkin Bölge 

Kurulu Müdürlüğünün 27.02.2013 günlü uzman raporu okundu, ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, 

yapılan görüĢmeler sonunda; 

Hatay ili, Reyhanlı ilçesi, Bahlile köyü, mülkiyeti hazineye ve özel mülkiyete ait, 38 

pafta, 5 nolu parselde bulunan Bahlile Höyüğünün 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında 

kaldığının anlaĢıldığına; Bu bağlamda 1. ve 3.derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, Bölge 

Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca önerilen ve kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral haritada 

belirlenen 1. ve 3.derece arkeolojik sit alanı sınırlarının uygun olduğuna, 1.derece arkeolojik sit 

alanında yoğun olarak yapılan tarımsal faaliyetlerin Yüksek Kurul‘un 05.11.1999 gün ve 658 

sayılı ilke kararı gereği ilgili idarelerce engellenmesinin istenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 18.08/30 A.E.K. 

Toplantı Tarihi ve No : 21.01.2016 - 159 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21.01.2016 - 3016 ANKARA 

Çankırı Ġli,  ġabanözü Ġlçesi, Gürpınar Mahallesi, Söğütlü Mevkiinde yapılan kaçak kazı 

sonucunda Çankırı Müze Müdürlüğünce  200 ada,78,79,80 parseller üzerinde Roma Dönemine ait 

olduğu belirtilerek tespit edilen alanın III. Derece arkeolojik sit olarak tesciline iliĢkin Çankırı 

Valiliği, Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 16.09.2015 gün ve 986 sayılı yazısı, Ġlbank Genel 

Müdürlüğünün 23.11.2015 gün ve 28127 sayılı yazısı, Çankırı Valiliği, Çevre ve ġehircilik 

Müdürlüğünün 26.11.2015 gün ve E:4234 sayılı yazısı ġabanözü Belediye BaĢkanlığının 

01.12.2015 gün ve 1397 sayılı yazısı, Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğünün 28.12.2015  gün ve 

E:68539 sayılı yazısı okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Çankırı Ġli,  ġabanözü Ġlçesi, Gürpınar Mahallesi, Söğütlü Mevkiinde yapılan kaçak kazı 

sonucunda Çankırı Müze Müdürlüğünce 200 ada,78,79,80 parseller üzerinde tespit edilen alanın 

ekli harita üzerinde sınırları ve koordinatları belirlendiği Ģekilde III. Derece Arkeolojik sit olarak 

tescil edilmesine, Kaçak kazı konusunun Cumhuriyet Savcılığına intikal ettiği anlaĢıldığından 

yeni bir suç duyurusunda bulunulmasına gerek kalmadığına, kaçak kazılar nedeniyle gerekli 

güvenlik önlemlerinin ilgili kurumlarca alınmasına, 

Bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 

658 sayılı ilke kararının III. derece arkeolojik sit alanlarına iliĢkin koruma ve kullanma 

koĢullarının GeçiĢ Dönemi YapılaĢma KoĢulları olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 18.01/68 A.E.K. 

Toplantı Tarihi ve No : 21.01.2016 - 159 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21.01.2016 - 3010 ANKARA 

Çankırı Ġli, ÇerkeĢ Ġlçesi, Hacılar Köyünde Hacılar Deresi üzerinde planlanan Hacılar 

Barajı ve Malzeme ocakları kapsamında Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğün uzmanlarınca yapılan yüzey araĢtırmasında tespit edilen Hacılar Kalesinin 

tesciline iliĢkin Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi, Ġzin ve Denetim 

Genel Müdürlüğünün 01.10.2015 tarihli yazısı, Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 17.11.2015 gün ve 5563 sayılı raporu Ankara I 

Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 19.11.2015 gün ve 2833 sayılı kararı 

okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda, 

Çankırı Ġli, ÇerkeĢ Ġlçesi, Hacılar Köyünde Hacılar Deresi üzerinde planlanan Hacılar 

Barajı ve Malzeme ocakları kapsamında Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğün uzmanlarınca yapılan yüzey araĢtırmasında tespit edilen Hacılar Kalesinin 

ekli harita üzerinde sınırları ve koordinatları belirlendiği Ģekilde I. Derece Arkeolojik sit olarak 

tescil edilmesine, 

Bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 

658 sayılı ilke kararının I. derece arkeolojik sit alanlarına iliĢkin koruma ve kullanma koĢullarının 

GeçiĢ Dönemi YapılaĢma KoĢulları olarak belirlenmesine,   

Kararımız eki harita üzerinde sit sınırları belirlenerek 1.derece arkeolojik sit olarak tescil 

edilen kalenin, Çankırı Ġli, ÇerkeĢ Ġlçesi, Hacılar Köyünde Hacılar Deresi üzerinde planlanan 

Hacılar Barajı ve Malzeme ocakları projesi kapsamında taĢocağı olarak kullanılmasının uygun 

olmadığına  karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 15.12.2015-181 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 15.12.2015-3809 MUĞLA 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 13.01.2016-186 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 13.01.2016-3969 MUĞLA 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 12.11.2015 / 226 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 12.11.2015 / 5042 BURSA 

Bursa Ġli, Gemlik Ġlçesi, Hisar Mahallesi sınırları içinde ve tapunun 562 ada, 121, 122, 

266 parsellerin bir kısmında konumlanan, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 

06.10.2012 tarih ve 1143 sayılı kararıyla tescil edilen Yazırtepe Nekropolü 1. Derece Arkeolojik 

sit alanı köĢe koordinat değerlerinin elde edilmesine yönelik Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 

12.11.2015 tarihli raporu okundu, hazırlanan paftası ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler 

sonucunda;  

Bursa Ġli, Gemlik Ġlçesi, Hisar Mahallesi sınırları içinde ve tapunun 562 ada, 121, 122, 

266 parsellerin bir kısmında konumlanan, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 

06.10.2012 tarih ve 1143 sayılı kararıyla tescil edilen Yazırtepe Nekropolü 1. Derece Arkeolojik 

sit alanı köĢe koordinat değerlerinin elde edilmesine yönelik hazırlanan koordinat listeli ekli 

kadastral paftanın uygun olduğuna, ilan iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesine, sit sınırları kapsamında 

kalan 562 ada, 121, 122, 266 parsellerin tapu kütüğü beyanlar hanesinin kontrol edilerek, Ģerh 

yoksa ―1.Derece Arkeolojik Sit Alanıdır‖ Ģerhinin konularak Kurul Müdürlüğüne belgeleriyle 

birlikte bilgi verilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 13.11.2015 / 227 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 13.11.2015 / 5050 BURSA 

Balıkesir Ġli, Gönen Ġlçesi, Keçeler Mahallesi sınırları içinde, Çanakkale Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulu‘nun 18.06.2003 tarih ve 2162 sayılı kararıyla sınırları belirlenerek 

tescil edilen, H19d-19b4 pafta, 105 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parsellerde yer alan 1. 

Derece Arkeolojik sit alanı ile 104 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 parseller ve 105 ada, 

13, 14 parsellerde yer alan 3. Derece Arkeolojik Sit alanının köĢe koordinat değerlerinin elde 

edilmesine yönelik Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 12.11.2015 tarihli raporu okundu, hazırlanan 

paftası ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;  

Balıkesir Ġli, Gönen Ġlçesi, Keçeler Mahallesi sınırları içinde, Çanakkale Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulu‘nun 18.06.2003 tarih ve 2162 sayılı kararıyla sınırları belirlenerek 

tescil edilen, H19d-19b4 pafta, 105 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parsellerde yer alan 1. 

Derece Arkeolojik sit alanı ile 104 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 parseller ve 105 ada, 

13, 14 parsellerde yer alan 3. Derece Arkeolojik Sit alanının köĢe koordinat değerlerinin elde 

edilmesine yönelik hazırlanan ekli kadastral sit paftası ve koordinat listesinin uygun olduğuna, 

ilan iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesine, sit sınırları kapsamında kalan parsellerin tapu kütüğü 

beyanlar hanesinin kontrol edilerek, Ģerh yoksa ilgili Ģerhlerin konularak Kurul Müdürlüğüne 

belgeleriyle birlikte bilgi verilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 21.08.2015 / 215 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21.08.2015 / 4778 BURSA 

Balıkesir Ġli, Karesi Ġlçesi, Ovacık Mahallesi, Karantılıpınar Mevkii‘nde, Bursa Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 29.04.2010 tarih ve 5649 sayılı kararıyla sınırları 

belirlenerek 1. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilen alanın köĢe koordinat değerlerinin elde 

edilmesine yönelik Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 18.08.2015 tarihli raporu okundu, hazırlanan 

paftası ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;  

Balıkesir Ġli, Karesi Ġlçesi, Ovacık Mahallesi, Karantılıpınar Mevkii‘nde, Bursa Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 29.04.2010 tarih ve 5649 sayılı kararıyla sınırları 

belirlenerek 1. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilen alanın köĢe koordinat değerlerinin elde 

edilmesine yönelik hazırlanan ekli paftanın ve koordinat listesinin uygun olduğuna, sit sınırları 

kapsamında kısmen veya tamamı kalan parsellerin güncel listesinin ilgili Kadastro Müdürlüğünce 

hazırlanarak Ģerh bulunmadığı tespit edilen ilgili parsellerin tapu kütüğü beyanlar hanesine ―1. 

Derece Arkeolojik Sit Alanıdır‖ Ģerhi konulmak üzere ilgili tapu sicil müdürlüğüne iletilmesine, 

ilan iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesine, Kurul Müdürlüğüne belgeleriyle birlikte bilgi verilmesine 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 21.08.2015 / 215 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21.08.2015 / 4774 BURSA 

Balıkesir Ġli, Altıeylül Ġlçesi, Karakavak Mahallesi, Kale Mevkii‘nde, Çanakkale Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu‘nun 25.03.2004 tarih ve 2790 sayılı kararıyla sınırları Ġ19c-

21b pafta, 121 ada, 11 parsel olarak belirlenerek 1. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilen 

alanın köĢe koordinat değerlerinin elde edilmesine yönelik Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 

18.08.2015 tarihli raporu okundu, hazırlanan paftası ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler 

sonucunda;  

Balıkesir Ġli, Altıeylül Ġlçesi, Karakavak Mahallesi, Kale Mevkii‘nde, Çanakkale Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu‘nun 25.03.2004 tarih ve 2790 sayılı kararıyla sınırları Ġ19c-

21b pafta, 121 ada, 11 parsel olarak belirlenerek 1. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilen 

alanın, köĢe koordinat değerlerinin elde edilmesine yönelik hazırlanan ekli paftanın ve koordinat 

listesinin uygun olduğuna, sit sınırları kapsamında kalan parsellerin güncel listesinin ilgili 

Kadastro Müdürlüğünce hazırlanarak Ģerh bulunmadığı tespit edilen parsellerin tapu kütüğü 

beyanlar hanesine  ―1. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır‖ Ģerhi konulmak üzere ilgili tapu sicil 

müdürlüğüne iletilmesine, ilan iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesine, Kurul Müdürlüğüne belgeleriyle 

birlikte bilgi verilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 21.08.2015 / 215 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21.08.2015 / 4779 BURSA 

Balıkesir Ġli, Karesi Ġlçesi, Ovacık ve Aktarma Mahalleleri, Eskiköy yeri Mevkii‘nde, 

Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu‘nun 16.04.1999 tarih ve 7110 sayılı kararıyla 

sınırları belirlenerek 1. ve 2. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilen alanın köĢe koordinat 

değerlerinin elde edilmesine yönelik Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 18.08.2015 tarihli raporu 

okundu, hazırlanan paftası ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;  

Balıkesir Ġli, Karesi Ġlçesi, Ovacık ve Aktarma Mahalleleri, Eskiköy yeri Mevkii‘nde, 

Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu‘nun 16.04.1999 tarih ve 7110 sayılı kararıyla 

sınırları belirlenerek 1. ve 2. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilen alanın köĢe koordinat 

değerlerinin elde edilmesine yönelik hazırlanan ekli paftanın ve koordinat listesinin uygun 

olduğuna, sit sınırları kapsamında kısmen veya tamamı kalan parsellerin güncel listesinin ilgili 

Kadastro Müdürlüğünce hazırlanarak Ģerh bulunmadığı tespit edilen ilgili parsellerin tapu kütüğü 

beyanlar hanesine ―1. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır‖ ve  ―2. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır‖ 

Ģerhi konulmak üzere ilgili tapu sicil müdürlüğüne iletilmesine, ilan iĢlemlerinin 

gerçekleĢtirilmesine, Kurul Müdürlüğüne belgeleriyle birlikte bilgi verilmesine karar verildi. 



26 ġubat 2016 – Sayı : 29636 RESMÎ GAZETE Sayfa : 195 

 

 



Sayfa : 196 RESMÎ GAZETE 26 ġubat 2016 – Sayı : 29636 

 

 
 1706/1-1 



26 ġubat 2016 – Sayı : 29636 RESMÎ GAZETE Sayfa : 197 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 21.08.2015 / 215 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21.08.2015 / 4780 BURSA 

Balıkesir Ġli, Karesi Ġlçesi, Ovacık ve Aktarma Mahalleleri, Baklaçukuru Mevkii‘nde, 

Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu‘nun 15.03.1993 tarih ve 3089 sayılı kararıyla 

sınırları belirlenerek 2. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilen alanın köĢe koordinat 

değerlerinin elde edilmesine yönelik Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 18.08.2015 tarihli raporu 

okundu, hazırlanan paftası ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;  

Balıkesir Ġli, Karesi Ġlçesi, Ovacık ve Aktarma Mahalleleri, Baklaçukuru Mevkii‘nde, 

Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu‘nun 15.03.1993 tarih ve 3089 sayılı kararıyla 

sınırları belirlenerek 2. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilen alanın köĢe koordinat 

değerlerinin elde edilmesine yönelik hazırlanan ekli paftanın ve koordinat listesinin uygun 

olduğuna, sit sınırları kapsamında kalan parsellerin güncel listesinin ilgili Kadastro Müdürlüğünce 

hazırlanarak Ģerh bulunmadığı tespit edilen parsellerin tapu kütüğü beyanlar hanesine  ―2. Derece 

Arkeolojik Sit Alanıdır‖ Ģerhi konulmak üzere ilgili tapu sicil müdürlüğüne iletilmesine, ilan 

iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesine, Kurul Müdürlüğüne belgeleriyle birlikte bilgi verilmesine karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 21.08.2015 / 215 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21.08.2015 / 4775 BURSA 

Balıkesir Ġli, Altıeylül Ġlçesi, Kirazpınar Mahallesi, Bağyeri Mevkii‘nde, Bursa Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu‘nun 19.07.1992 tarih ve 2618 sayılı kararıyla sınırları 

belirlenerek tescil edilen 1. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının köĢe koordinat değerlerinin elde 

edilmesine yönelik Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 18.08.2015 tarihli raporu okundu, hazırlanan 

paftası ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;  

Balıkesir Ġli, Altıeylül Ġlçesi, Kirazpınar Mahallesi, Bağyeri Mevkii‘nde, Bursa Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu‘nun 19.07.1992 tarih ve 2618 sayılı kararıyla sınırları 

belirlenerek tescil edilen 1. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının köĢe koordinat değerlerinin elde 

edilmesine yönelik hazırlanan ekli paftanın ve koordinat listesinin uygun olduğuna, sit sınırları 

kapsamında kalan parsellerin güncel listesinin ilgili Kadastro Müdürlüğünce hazırlanarak Ģerh 

bulunmadığı tespit edilen parsellerin tapu kütüğü beyanlar hanesine  ―1. Derece Arkeolojik Sit 

Alanıdır‖ Ģerhi konulmak üzere ilgili tapu sicil müdürlüğüne iletilmesine, ilan iĢlemlerinin 

gerçekleĢtirilmesine, Kurul Müdürlüğüne belgeleriyle birlikte bilgi verilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 01.08.2015 / 213 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 01.08.2015 / 4730 BURSA 

Kütahya Ġli, Simav Ġlçesi, Manisa Ġli, Demirci Ġlçesi ve Balıkesir Ġli, Sındırgı Ġlçesi 

sınırları içerisinde DSĠ 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan ‗‗Simav Barajı, 

Sulama ve Malzeme Ocakları‘‘ projesine yönelik yapılan tespit çalıĢması sonucu Kurulumuzun 

07.03.2015 tarih ve 4189 sayılı kararı ile tescil edilen, Balıkesir Kadastro Müdürlüğü ve Manisa 

Kadastro Müdürlüğü sorumluluk alanında kalan, ancak Ġdari olarak hangi il sınırlarında kaldığı 

kesinleĢtirilemeyen 1. Derece Arkeolojik Sit alanının Ġdari durumuna iliĢkin Genel 

Müdürlüğümüzce Kadastro Genel Müdürlüğü ile yapılan yazıĢma sonucunda, alanın bir kısmının 

Manisa Ġli sınırları içinde kaldığı belirtildiğinden, Balıkesir Ġli sınırları içinde kalan kısma iliĢkin 

tescil konusunun değerlendirilmesinin istendiği Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğü‘nün 17.06.2015 tarih ve 118711 sayılı yazısı, Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 

22.07.2015 tarihli raporu okundu, hazırlanan öneri sit paftası ve dosyası incelendi, yapılan 

görüĢmeler sonucunda;  

Kütahya Ġli, Simav Ġlçesi, Manisa Ġli, Demirci Ġlçesi ve Balıkesir Ġli, Sındırgı Ġlçesi 

sınırları içerisinde DSĠ 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan ‗‗Simav Barajı, 

Sulama ve Malzeme Ocakları‘‘ projesine yönelik yapılan arazi incelemesi sonucu, Kurulumuzun 

07.03.2015 tarih ve 4189 sayılı kararı ile tescil edilen 1. Derece Arkeolojik Sit alanı sınırlarının, 

Manisa Ġli sınırları içinde tescil edilen kısmının iptal edilerek, Balıkesir Ġli, Sındırgı Ġlçesi, Ġzzettin 

Mahallesi, Akpınar Mevkii, J21D07C2 pafta, 111 ada, 41, 42, 43, 44, 45 parsellerde, ekli 1/5000 

ölçekli kadastral sit paftasında köĢe koordinatlarıyla yeniden belirlendiği Ģekliyle uygun 

olduğuna, ilan iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesine, tescil edilen sit alanının projesinde öngörülen 

sulama alanları ve sulama boru hatları dıĢında bırakılmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 27.05.2015 / 202 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27.05.2015 / 4458 BURSA 

Bursa Ġli, Nilüfer Ġlçesi, Gölyazı Beldesi sınırları içinde, GEEAYK‘nun 13.11.1980 tarih 

ve 12481 sayılı kararı ile 2. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilerek sınırları belirlenen, Bursa 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu‘nun 01.10.2003 tarih ve 10082 sayılı kararıyla 

onaylanan irdeleme sonucu sınırları 2. ve 3. Derece Arkeolojik Sit olarak geniĢletilen sit 

alanlarının sınırlarının sayısallaĢtırılmasına iliĢkin Nilüfer Belediye BaĢkanlığı‘nın (Plan ve Proje 

Müdürlüğü) 10.04.2015 tarih ve 8 sayılı yazısı, sit sınırlarının koordinat değerlerinin elde 

edilmesi sayısallaĢtırma çalıĢmasına yönelik Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 21.05.2015 tarihli 

raporu okundu, hazırlanan krokisi ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;  

Bursa Ġli, Nilüfer Ġlçesi, Gölyazı Beldesi sınırları içinde, GEEAYK‘nun 13.11.1980 tarih 

ve 12481 sayılı kararı ile 2. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilerek sınırları belirlenen, Bursa 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu‘nun 01.10.2003 tarih ve 10082 sayılı kararıyla 

yapılan irdeleme sonucu sınırları 2. ve 3. Derece Arkeolojik Sit olarak geniĢletilen sit alanlarının 

sınırlarının sayısallaĢtırılmasına yönelik hazırlanan ekli paftanın ve koordinat listesinin uygun 

olduğuna, sit sınırları kapsamında tamamı veya bir kısmı kalan parsellerin güncel listesinin ilgili 

Kadastro Müdürlüğünce oluĢturularak, Ģerh verilmek üzere ilgili Tapu Müdürlüğü‘ne, bilgi için 

kadastral paftasıyla birlikte Kurul Müdürlüğü‘ne iletilmesine, ilan iĢlemlerinin 

gerçekleĢtirilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.05.2015 / 203 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.05.2015 / 4513 BURSA 

Balıkesir Ġli, Balya Ġlçesi, Müstecap Mahallesi, Çayır Mevkii‘nde, tapunun 101 ada, 248, 

249, 250 parsellerinde sınırları belirlenerek Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu‘nun 14.09.2007 tarih ve 2899 sayılı kararıyla tescil edilen Antik YerleĢim ve Nekropol 1. 

Derece Arkeolojik Sit alanının sınırlarının köĢe koordinat değerlerinin elde edilmesi 

sayısallaĢtırma çalıĢmasına yönelik Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 22.05.2015 tarihli raporu 

okundu, hazırlanan krokisi ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;  

Balıkesir Ġli, Balya Ġlçesi, Müstecap Mahallesi, Çayır Mevkii‘nde, tapunun 101 ada, 248, 

249, 250 parsellerinde sınırları belirlenerek Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu‘nun 14.09.2007 tarih ve 2899 sayılı kararıyla tescil edilen Antik YerleĢim ve Nekropol 

1.Derece Arkeolojik Sit alanının sınırlarının köĢe koordinat değerlerinin elde edilmesi 

sayısallaĢtırma çalıĢmasına yönelik hazırlanan ekli koordinat listeli paftanın uygun olduğuna, sit 

sınırları kapsamında kalan parsellerin tapu kütüğü beyanlar hanesi kontrol edilerek, Ģerh yoksa  

―1. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır‖ Ģerhinin konulmasına, ilan iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesine 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.05.2015 / 203 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.05.2015 / 4515 BURSA 

Balıkesir Ġli, Balya Ġlçesi, Karlık ve Söbücealan Mahalleleri sınırları içinde Çanakkale 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 17.01.2003 tarih ve 1595 sayılı kararıyla 

tescil edilen, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 14.09.2007 tarih ve 

2900 sayılı kararıyla sınırları geniĢletilen Antik YerleĢim ve Nekropol 1. Derece Arkeolojik Sit 

alanının sınırlarının koordinat değerlerinin elde edilmesi çalıĢmasına yönelik Kurul Müdürlüğü 

uzmanlarının 22.05.2015 tarihli raporu okundu, hazırlanan krokisi ve dosyası incelendi, yapılan 

görüĢmeler sonucunda;  

Balıkesir Ġli, Balya Ġlçesi, Karlık ve Söbücealan Mahalleleri sınırları içinde Çanakkale 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 17.01.2003 tarih ve 1595 sayılı kararıyla 

tescil edilen, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 14.09.2007 tarih ve 

2900 sayılı kararıyla sınırları geniĢletilen Antik YerleĢim ve Nekropol 1. Derece Arkeolojik Sit 

alanı sınırlarının koordinat değerlerinin elde edilmesine yönelik hazırlanan ekli paftanın ve 

koordinat listesinin uygun olduğuna, sit sınırları kapsamında kalan parsellerin Kadastro 

Müdürlüğünce tespit edilerek, tapu kütüğü beyanlar hanesine ―1. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır‖ 

Ģerhi konulmak üzere ilgili Tapu Müdürlüğü‘ne iletilmesine, ilan iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesine 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.05.2015 / 203 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.05.2015 / 4514 BURSA 

Balıkesir Ġli, Balya Ġlçesi, Ilıca Mahallesi sınırları içinde, Bursa Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulu‘nun 1.3.1996 tarih ve 4947 sayılı kararıyla tapunun Ġ19b11a pafta, 9, 

33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 parsellerinde tescil edilen, Çanakkale 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 15.12.2005 tarih ve 1643 sayılı kararıyla 

ifraz krokisi uygun bulunan Nekropol 1. Derece Arkeolojik Sit alanı ile 101 ada, 306, 307, 308 

parsellerinde tescil edilen Tümülüs, Nekropol ve Gözetleme Kulesi 1. Derece Arkeolojik Sit 

alanının sınırlarının koordinat değerlerinin elde edilmesine yönelik Kurul Müdürlüğü 

uzmanlarının 22.05.2015 tarihli raporu okundu, hazırlanan krokisi ve dosyası incelendi, yapılan 

görüĢmeler sonucunda;  

Balıkesir Ġli, Balya Ġlçesi, Ilıca Mahallesi sınırları içinde, Bursa Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulu‘nun 1.3.1996 tarih ve 4947 sayılı kararıyla tapunun Ġ19b11a pafta, 9, 

33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 parsellerinde tescil edilen, Çanakkale 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 15.12.2005 tarih ve 1643 sayılı kararıyla 

ifraz krokisi uygun bulunan ―Nekropol‖ 1. Derece Arkeolojik Sit alanı ile 101 ada, 306, 307, 308 

parsellerinde tescil edilen ―Tümülüs, Nekropol ve Gözetleme Kulesi‖ 1. Derece Arkeolojik Sit 

alanının sınırlarının koordinat değerlerinin elde edilmesine yönelik hazırlanan ekli paftanın ve 

koordinat listesinin uygun olduğuna, sit sınırları kapsamında kalan parsellerin tapu kütüğü 

beyanlar hanesi kontrol edilerek, Ģerh yoksa ―1. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır‖ Ģerhinin 

konulmasına, ilan iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.04.2015 / 199 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 25.04.2015 / 4415 BURSA 

Balıkesir Ġli, Sındırgı Ġlçesi, Mandıra Mahallesi, Ġ20d03b paftada ve 63 nolu orman 

bölmesinde yer alan taĢınmazda Kurulumuzun 28.01.2010/5351 tarih/sayılı kararıyla tescil edilen 

ve sınırları kadastral paftada belirlenen Roma Dönemi Nekropol ve Anıt Mezar Alanı 1. Derece 

Arkeolojik Sit alanının köĢe koordinat değerlerinin elde edilmesi çalıĢmasına yönelik Kurul 

Müdürlüğü uzmanlarının 22.04.2015 tarihli raporu okundu, hazırlanan koordinat listeli kadastral 

sit paftası ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;  

Balıkesir Ġli, Sındırgı Ġlçesi, Mandıra Mahallesi, Ġ20d03b paftada ve 63 nolu orman 

bölmesinde yer alan taĢınmazda Kurulumuzun 28.01.2010/5351 tarih/sayılı kararıyla tescil edilen 

ve sınırları kadastral paftada belirlenen Roma Dönemi Nekropol ve Anıt Mezar Alanı 1. Derece 

Arkeolojik Sit alanının köĢe koordinat değerlerinin elde edilmesine yönelik hazırlanan ekli 

paftanın uygun olduğuna tapu kütüğü beyanlar hanesinde parseli varsa gerekli Ģerhlerin ilgili 

Tapu Müdürlüğünce konulmasına, ilan iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.04.2015 / 199 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 25.04.2015 / 4411 BURSA 

Balıkesir Ġli, Kepsut Ġlçesi, Kalburcu Mahallesi, Asartepe Mevkii‘nde Kurulumuzun 

28.05.2009/4679 tarih/sayılı kararıyla tescil edilen ve sınırları kadastral paftada belirlenen 

Asartepe Antik YerleĢim ve Nekropol Alanı 1. Derece Arkeolojik Sit sınırları köĢe koordinat 

değerlerinin elde edilmesi çalıĢmasına yönelik Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 23.03.2015 tarihli 

raporu okundu, hazırlanan koordinat listeli kadastral sit paftası ve dosyası incelendi, yapılan 

görüĢmeler sonucunda;  

Balıkesir Ġli, Kepsut Ġlçesi, Kalburcu Mahallesi, Asartepe Mevkii‘nde Kurulumuzun 

28.05.2009/4679 tarih/sayılı kararıyla tescil edilen ve sınırları kadastral paftada belirlenen 

Asartepe Antik YerleĢim ve Nekropol Alanı 1. Derece Arkeolojik Sit sınırları köĢe koordinat 

değerlerinin elde edilmesine yönelik hazırlanan ekli paftanın uygun olduğuna, anılan kararda 

belirtilen  Ġ20-d-18-d pafta, 666, 667, 668, 696, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 717, 718, 720, 

721, 722, 926, 927, 928 ve 929 parsellerin tapu kütüğü beyanlar hanesinin kontrol edilerek yoksa 

gerekli Ģerhlerin ilgili Tapu Müdürlüğünce konulmasına, ilan iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesine 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.01.2016 / 241 

Karar Tarihi ve No : 28.01.2016 / 5379 

Balıkesir Ġli Kepsut Ġlçesi, Kasapzade Mahallesi, Sultantepe Mevkii‘nde, Bursa Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 28.09.2012 tarih ve 1084 sayılı kararıyla sınırları 

belirlenerek 28L pafta, 69 ada, 190, 191, 193 parsellerde tescil edilen Nekropol 1. Derece 

Arkeolojik Sit alanı karar eki paftası ve kurul kararı esas alınarak hazırlanan köĢe koordinat 

değerlerinin elde edilmesi çalıĢmasına iliĢkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 27.01.2016 tarihli 

raporu okundu, hazırlanan paftası ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;  

Balıkesir Ġli Kepsut Ġlçesi, Kasapzade Mahallesi, Sultantepe Mevkii‘nde, Bursa Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 28.09.2012 tarih ve 1084 sayılı kararıyla sınırları 

belirlenerek 28L pafta, 69 ada, 190, 191, 193 parsellerde tescil edilen Nekropol 1. Derece 

Arkeolojik Sit alanı karar eki paftası ve kurul kararı esas alınarak hazırlanan koordinat listeli ekli 

kadastral sit paftasının uygun olduğuna, ilan iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesine, sit sınırları 

kapsamında kalan 28L pafta, 69 ada, 190, 191, 193 parsellerin tapu kütüğü beyanlar hanesinin 

kontrol edilerek, Ģerh yoksa ―1.Derece Arkeolojik Sit Alanıdır‖ Ģerhinin konularak Kurul 

Müdürlüğüne belgeleriyle birlikte bilgi verilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.01.2016 / 241 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.01.2016 / 5378 BURSA 

Balıkesir Ġli, Burhaniye Ġlçesi, Kızıklı Mahallesi, Bozkır Mevkii‘nde, Bursa Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu‘nun 15.06.2000 tarih ve 7919 sayılı kararıyla sınırları 

belirlenerek j18a02aA pafta, 1366, 1400, 1444, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 

1459, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489 kadastro parsellerinde yayılma alanı 

belirlenerek tescil edilen Nekropol 1. Derece Arkeolojik Sit karar eki paftası ve kurul kararı esas 

alınarak hazırlanan köĢe koordinat değerlerinin elde edilmesi çalıĢmasına iliĢkin Kurul 

Müdürlüğü uzmanlarının 27.01.2016 tarihli raporu okundu, hazırlanan paftası ve dosyası 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;  

Balıkesir Ġli, Burhaniye Ġlçesi, Kızıklı Mahallesi, Bozkır Mevkii‘nde, Bursa Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu‘nun 15.06.2000 tarih ve 7919 sayılı kararıyla sınırları 

belirlenerek j18a02aA pafta, 1366, 1400, 1444, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 

1459, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489 parsellerde yayılma alanı belirlenerek 

tescil edilen Nekropol 1. Derece Arkeolojik Sit karar eki paftası ve kurul kararı esas alınarak 

hazırlanan ekli koordinat listeli kadastral sit paftasının uygun olduğuna, ilan iĢlemlerinin 

gerçekleĢtirilmesine, sit sınırları kapsamında kaldığı tespit edilen J18A01B2A-J18A01B2B pafta, 

136 ada, 41(E:1482),42 (E:1483), 43 (E:1484), 44 (E:1485), 45 (E:1486), 46 (1444), 47 (E:1453), 

48 (E:1487), 49 (E:1488), 50 (E:1489), 51(kısmen) (1459), 52(kısmen), 85(kısmen) (E:1454), 86 

(E:1452), 87 (E:1451), 88 (E:1450), 89 (E:1449), 90 (E:1448), 91 (E:1447) parsellerin ve 131 

ada, 111 (E:1366), 112(kısmen) (E:1400), 113(kısmen) parsellerin tapu kütüğü beyanlar hanesinin 

kontrol edilerek, Ģerh yoksa ―1.Derece Arkeolojik Sit Alanıdır‖ Ģerhinin konularak Kurul 

Müdürlüğüne belgeleriyle birlikte bilgi verilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.01.2016 / 241 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.01.2016 / 5380 BURSA 

Balıkesir Ġli, Manyas Ġlçesi, Hacıyakup Mahallesi, Köycivarı Mevkii‘nde, Bursa Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 12.04.2013 tarih ve 1833 sayılı kararıyla sınırları 

belirlenerek 360 ve 361 parsellerde tescil edilen 1. Derece Arkeolojik Sit karar eki paftası ve 

kurul kararı esas alınarak hazırlanan köĢe koordinat değerlerinin elde edilmesi çalıĢmasına iliĢkin 

Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 27.01.2016 tarihli raporu okundu, hazırlanan paftası ve dosyası 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;  

Balıkesir Ġli, Manyas Ġlçesi, Hacıyakup Mahallesi, Köycivarı Mevkii‘nde, Bursa Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 12.04.2013 tarih ve 1833 sayılı kararıyla sınırları 

belirlenerek 360 ve 361 parsellerde tescil edilen 1. Derece Arkeolojik Sit alanı karar eki paftası ve 

kurul kararı esas alınarak sit köĢe koordinat değerlerinin elde edilmesine yönelik hazırlanan 

koordinat listeli ekli kadastral sit paftasının uygun olduğuna, ilan iĢlemlerinin 

gerçekleĢtirilmesine, sit sınırları kapsamında kalan 360 ve 361 parsellerin tapu kütüğü beyanlar 

hanesinin kontrol edilerek, Ģerh yoksa ―1.Derece Arkeolojik Sit Alanıdır‖ Ģerhinin konularak 

Kurul Müdürlüğüne belgeleriyle birlikte bilgi verilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 21.08.2015 / 215 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21.08.2015 / 4776 BURSA 

Balıkesir Ġli, Altıeylül Ġlçesi, Kabaklı Mahallesi, Mezarardı Mevkii‘nde, Bursa Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu‘nun 4.06.1989 tarih ve 549 sayılı kararıyla sınırları 

belirlenerek tescil edilen 2. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının köĢe koordinat değerlerinin elde 

edilmesine yönelik Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 18.08.2015 tarihli raporu okundu, hazırlanan 

paftası ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;  

Balıkesir Ġli, Altıeylül Ġlçesi, Kabaklı Mahallesi, Mezarardı Mevkii‘nde, Bursa Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu‘nun 4.06.1989 tarih ve 549 sayılı kararıyla sınırları 

belirlenerek tescil edilen 2. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının köĢe koordinat değerlerinin elde 

edilmesine yönelik hazırlanan ekli paftanın ve koordinat listesinin uygun olduğuna, sit sınırları 

kapsamında kalan parsellerin güncel listesinin ilgili Kadastro Müdürlüğünce hazırlanarak Ģerh 

bulunmadığı tespit edilen parsellerin tapu kütüğü beyanlar hanesine  ―2. Derece Arkeolojik Sit 

Alanıdır‖ Ģerhi konulmak üzere ilgili tapu sicil müdürlüğüne iletilmesine, ilan iĢlemlerinin 

gerçekleĢtirilmesine, Kurul Müdürlüğüne belgeleriyle birlikte bilgi verilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 09.10.2015 / 221 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 09.10.2015 / 4912 BURSA 

Bursa Ġli, Ġznik Ġlçesi sınırları içinde, 154 kV Ġznik Trafo Merkezi tesis sahası olarak 2 

alternatif halinde seçilen ve kurum görüĢleri doğrultusunda tesis planlaması ve kamulaĢtırma 

yapılacak sahalardan, Hisardere Mahallesi sınırları içinde, özel mülkiyete ait, tapunun 71, 72, 75, 

77, 78, 80, 81 parsellerini kapsayan Alternatif-2 Trafo Merkezi sahasının doğu kesiminde, 80 ve 

81 parsellerin 7-8 metrelik kısmının Abdulvahap Tepesi Kült Alanı 2. Derece Arkeolojik Sit 

Alanı ile çakıĢması nedeniyle, söz konusu alternatif sahaya iliĢkin kurul görüĢünün sorulduğu 

TEĠAġ 2. Bölge Müdürlüğü‘nün (Tesis ve Kontrol Müdürlüğü) 21.08.2015 tarih ve 57688532-

045.01-E.83660 sayılı yazısı, Bursa Valiliği‘nin (Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 15.07.2015 

tarih ve 2536 sayılı yazısı ve eki Ġznik Müze Müdürlüğünün 10.06.2015 tarihli görüĢ raporu 

okundu, dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;  

Bursa Ġli, Ġznik Ġlçesi sınırları içinde, 154 kV Ġznik Trafo Merkezi tesis sahası olarak 2 

alternatif halinde seçilen ve kurum görüĢleri doğrultusunda tesis planlaması ve kamulaĢtırma 

yapılacak sahalardan, Hisardere Mahallesi sınırları içinde, özel mülkiyete ait, tapunun 71, 72, 75, 

77, 78, 80, 81 parsellerini kapsayan Alternatif-2 Trafo Merkezi sahasının doğusunda, kadastro 

yoluna bitiĢik 80 ve 81 parsellerin 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı ile çakıĢtığı kesimde Müze 

Müdürlüğü uzmanlarının 10.06.2015 tarihli raporu doğrultusunda yüzeyde herhangi bir kalıntı 

veya buluntuya rastlanmadığı tespit edildiğinden, bu kesimde 80,81 parseller sit alanı dıĢında 

kalacak Ģekilde 2. Derece arkeolojik sit sınırı parsel sınırına çakıĢtırılarak ekli paftada belirlendiği 

Ģekliyle uygun olduğuna, sit sınırları dıĢında kalan Alternatif-2 Trafo Merkezi alanının 

kamulaĢtırılması konusunun ilgili kurumlarca değerlendirilebileceğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.01.2016 / 241 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.01.2016 / 5381 BURSA 

Balıkesir Ġli, SavaĢtepe Ġlçesi, Sarıbeyler Mahallesi sınırları içinde, Bursa Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulu‘nun 3.07.1997 tarih ve 5923 sayılı kararıyla j19a12b pafta, 133 ada, 

143, 145, 146, 138, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 158, 159 parsellerde tescil edilen         1. Derece 

Arkeolojik sit alanı ile çevresinde Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 

30.09.2006 tarih ve 1836 sayılı kararıyla 133 ada, 148, 147, 138, 146 (kısmen), 143(kısmen), 142, 

158(kısmen), 157, 180, 161, 162, 156 ve 155 parsellerde tescil edilen 3.Derece Arkeolojik Sit 

Alanı karar eki paftası ve kurul kararı esas alınarak hazırlanan köĢe koordinat değerlerinin elde 

edilmesi çalıĢmasına iliĢkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 27.01.2016 tarihli raporu okundu, 

hazırlanan paftası ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;  

Balıkesir Ġli, SavaĢtepe Ġlçesi, Sarıbeyler Mahallesi sınırları içinde, Bursa Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulu‘nun 3.07.1997 tarih ve 5923 sayılı kararıyla tescil edilen         1. 

Derece Arkeolojik sit alanı ile çevresinde Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu‘nun 30.09.2006 tarih ve 1836 sayılı kararıyla tescil edilen 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı 

karar eki paftası ve kurul kararı esas alınarak hazırlanan ekli kadastral sit paftasının ve koordinat 

listesinin uygun olduğuna, ilan iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesine, 1. Derece Arkeolojik sit alanı 

kapsamında kaldığı tespit edilen j19a12b pafta, 133 ada, 143(kısmen), 145(kısmen), 146(kısmen), 

138(kısmen), 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155(kısmen), 158(kısmen), 159(kısmen) parseller ile 

3.Derece Arkeolojik sit alanı kapsamında kaldığı tespit edilen 133 ada, 148, 147, 138(kısmen), 

146 (kısmen), 143(kısmen), 142, 158(kısmen), 157, 160, 161, 162, 156, 155(kısmen) ve 

159(kısmen) parsellerin tapu kütüğü beyanlar hanesinin kontrol edilerek, Ģerh yoksa gerekli sit 

Ģerhlerinin konularak Kurul Müdürlüğüne belgeleriyle birlikte bilgi verilmesine, ayrıca; 

30.09.2006 tarih ve 1836 sayılı kararda geçen, paftadan okuma hatası nedeniyle yanlıĢ yazıldığı 

anlaĢılan, sit sınırları dıĢındaki 133 ada, 180 parselden 3.Derece Arkeolojik Sit Ģerhinin terkininin 

yapılmasının uygun olduğuna  karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 13.11.2015 / 227 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 13.11.2015 / 5053 BURSA 

Balıkesir Ġli, SavaĢtepe Ġlçesi, AĢağıdaniĢment Mahallesi, Çaltılık Mevkii‘nde, Bursa 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu‘nun 13.10.2000 tarih ve 8156 sayılı kararıyla 

sınırları belirlenerek 1. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilen, tapunun 137 ada, 1, 2, 7 

(kısmen) ve 30 (kısmen) parsellerde konumlandığı tespit edilen alanın köĢe koordinat değerlerinin 

elde edilmesine yönelik Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 12.11.2015 tarihli raporu okundu, 

hazırlanan paftası ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;  

Balıkesir Ġli, SavaĢtepe Ġlçesi, AĢağıdaniĢment Mahallesi, Çaltılık Mevkii‘nde, Bursa 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu‘nun 13.10.2000 tarih ve 8156 sayılı kararıyla 

sınırları belirlenerek 1. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilen, tapunun 137 ada, 1, 2, 7 

(kısmen) ve 30 (kısmen) parsellerinde konumlandığı tespit edilen sit alanının köĢe koordinat 

değerlerinin elde edilmesine yönelik hazırlanan ekli kadastral sit paftası ve koordinat listesinin 

uygun olduğuna, ilan iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesine, sit sınırları kapsamında kaldığı tespit 

edilen 137 ada, 1, 2, 7 (kısmen) ve 30 (kısmen) parsellerin tapu kütüğü beyanlar hanesinin kontrol 

edilerek, Ģerh yoksa ―1.Derece Arkeolojik Sit Alanıdır‖ Ģerhinin konulmasına, 137 adada yer alan 

diğer parsellerin ise sit sınırları dıĢında kaldığının tespit edilmesi nedeniyle; SavaĢtepe Tapu Sicil 

Müdürlüğünün 08.11.2000 tarih ve Yev:789 sayılı yazısı ile Ģerh konulduğu bildirilen 137 

adadaki diğer parsellerden ―1.Derece Arkeolojik Sit Alanı‖ Ģerhinin kaldırılarak Kurul 

Müdürlüğüne belgeleriyle birlikte bilgi verilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 13.11.2015 / 227 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 13.11.2015 / 5051 BURSA 

Balıkesir Ġli, Gönen Ġlçesi, Keçeler Mahallesi sınırları içinde, Çanakkale Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulu‘nun 11.05.2000 tarih ve 7862 sayılı kararıyla sınırları belirlenerek 

tescil edilen, 122 ada, 1 parselde (eski 114 ada, 1 (214) parsel) yer aldığı tespit edilen Keçeler 

Höyük 1. Derece Arkeolojik sit alanı köĢe koordinat değerlerinin elde edilmesine yönelik Kurul 

Müdürlüğü uzmanlarının 12.11.2015 tarihli raporu okundu, hazırlanan paftası ve dosyası 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;  

Balıkesir Ġli, Gönen Ġlçesi, Keçeler Mahallesi sınırları içinde, Çanakkale Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulu‘nun 11.05.2000 tarih ve 7862 sayılı kararıyla sınırları belirlenerek 

tescil edilen, 122 ada, 1 parselde (eski 114 ada, 1 (214) parsel) yer aldığı tespit edilen Keçeler 

Höyük 1. Derece Arkeolojik sit alanı köĢe koordinat değerlerinin elde edilmesine yönelik 

hazırlanan koordinat listeli ekli kadastral sit paftasının uygun olduğuna, ilan iĢlemlerinin 

gerçekleĢtirilmesine, sit sınırları kapsamında kalan 122 ada, 1 parselin tapu kütüğü beyanlar 

hanesinin kontrol edilerek, Ģerh yoksa ―1.Derece Arkeolojik Sit Alanıdır‖ Ģerhinin konularak 

Kurul Müdürlüğüne belgeleriyle birlikte bilgi verilmesine karar verildi. 
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YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN
6676 Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2016/8423 Artvin İli, Murgul İlçesinde 11/11/2015-13/11/2015 Tarihleri Arasında Meydana Gelen Doğal Afet Nedeniyle Oluşan

Mücbir Sebebe İstinaden 6111 ve 6552 sayılı Kanunlarda Yer Alan Taksit Sürelerinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin
Karar

2016/8425 KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere
İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2016/8431 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi,
Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve
2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar 

2016/8435 Bazı Kimyasalların ve Elektronik Eşyanın İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar 
2016/8501 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1373 (2001) Sayılı Kararı Doğrultusunda Bazı Kişilerin Tasarrufunda

Bulunan Türkiye’deki Malvarlıklarının Dondurulmasına İlişkin Karar 
2016/8502 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1373 (2001) Sayılı Kararı Doğrultusunda Samir Kuntar Adlı Kişinin

Tasarrufunda Bulunan Türkiye’deki Malvarlığının Dondurulmasına İlişkin Karar
2016/8503 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1373 (2001) Sayılı Kararı Doğrultusunda Bazı Organizasyonların

Tasarrufunda Bulunan Türkiye’deki Malvarlıklarının Dondurulmasına İlişkin Karar
2016/8515 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi,

Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve
2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2016/8540 Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar

ATAMA KARARI
–– Maliye Bakanlığına Ait Atama Kararı

SINIR TESPİT KARARI
–– Sınır Tespitine Dair Karar

YÖNETMELİKLER
2016/8434 Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
2016/8514 Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
2016/8516 Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
2016/8559 Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik
–– Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik 
— Emniyet Teşkilatı Disiplin Kurullarının Çalışma Esas ve Yöntemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Türk Silâhlı Kuvvetleri Astsubay Sınıflandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Adlî, İdarî ve Askerî Yargı Hâkim ve Savcıların Meslek İçi Eğitimi Hakkında Yönetmelik
–– Türkiye Adalet Akademisi Danışma Kurulları ve Komisyonlarının Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
–– Türkiye Adalet Akademisi Hizmetlerinden Yararlanma ve Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
–– Türkiye Adalet Akademisi Uzmanlık Programı Yönetmeliği
–– Türkiye Adalet Akademisi Yayın Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
–– Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği
–– Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/4)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/5)
–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 136)
–– Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-14.2.a)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI
— Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 12/02/2016 Tarihli ve 2016/1 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


